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1.INTRODUÇÃO

O presente relatório visa proceder à apresentação dos resultados inerentes aos trabalhos desenvolvidos
durante o mês de Abril de 2017, relativo às medidas de minimização referentes plano de Salvaguarda do
Património (PSP) dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões (AHD), Gouvães (AHG) e Alto Tâmega (AHAT),
igualmente designado por Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET).

2.DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS

No decorrer do mês de Abril realizaram-se trabalhos de prospecção arqueológica, de acompanhamento
arqueológico, de protecção/sinalização de ocorrências patrimoniais e ainda a limpeza/registo de campo de
ocorrências patrimoniais. Estiveram ainda em curso as acções de elaboração de fichas de ocorrência
patrimonial (FOP), de registos gráficos e documentais de ocorrências patrimoniais (expressos nas fichas de
inventário do património - FIP), da atualização da Carta de Condicionantes patrimoniais e ainda a produção de
cartografia vária de apoio às atividades de campo, subsequentemente, utilizada como material gráfico de
suporte à documentação produzida.

2.1. PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA

Durante o mês de Abril foram realizados trabalhos de prospecção arqueológica nos aproveitamentos
hidroeléctricos de Gouvães, de Daivões e do Alto Tâmega, designadamente no Acesso B12, na área jusante da
saída de desvio provisório da margem esquerda da barragem de Daivões, e ainda, nas zonas a afectar pelos
projectos de implantação do Estaleiro 13c e de implantação de uma plataforma de estaleiro junto ao Acesso
C30 (Anexo I – Des. 9 a Des. 11).

No decorrer destes trabalhos foram identificadas vinte e cinco novas ocorrências, todas correspondentes a
estruturas de carácter arquitectónico, histórico e etnográfico, designadamente, um caminho murado – OP 534;
cinco manchas de socalco – OP 527, OP 535, OP 538, OP 541 e OP 544; quatro caminhos lajeados - OP 517, OP
518, OP 536 e OP 537; quatro propriedades agrícolas – OP 521, OP 525, OP 539 e OP 542; dois caminhos
murados e lajeados – OP 523 e OP 540; uma represa - OP 543; uma mancha de exploração mineira - OP 545;
um complexo dos serviços florestais - OP 546; uma estrutura habitacional - OP 547; uma levada estruturada -
OP 526; uma linha de água murada - OP 528; um pontão - OP 520; e duas valas de exploração mineira – OP 522
e OP 524 (Anexo I – Des. 9 a Des. 11).

2.1.1. Aproveitamento Hidrolectrico de Gouvães (AHG)

2.1.1.1. Acesso B12 (Anexo II – FRPA 69)

No decorrer destes trabalhos de prospecção foram identificadas catorze novas ocorrências de interesse
patrimonial, nomeadamente, um caminho murado – OP 534, quatro manchas de socalco - OP 535, OP 538, OP
541 e OP 544, dois caminhos lajeados - OP 536 e OP 537, duas propriedades agrícolas - OP 539 e 542, um
caminho murado e lajeado - OP 540, uma represa - OP 543, uma mancha de exploração mineira - OP 545, um
complexo dos serviços florestais - OP 546, e ainda, uma estrutura habitacional - OP 547.
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2.1.2. Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões (AHD)

2.1.2.1. Jusante da saída de desvio provisório da margem esquerda (Anexo II – FRPA 70)

No decorrer destes trabalhos de prospecção foram identificadas duas novas ocorrências de interesse
patrimonial, nomeadamente, dois caminhos lajeados - OP 517 e OP 518.

2.1.3. Aproveitamento Hidrolectrico do Alto Tâmega (AHAT)

2.1.3.1. Projecto de implantação do Estaleiro 13c (Anexo II – FRPA 71)

No decorrer destes trabalhos de prospecção foram identificadas três novas ocorrências de interesse
patrimonial, nomeadamente, uma levada estruturada - OP 526, uma mancha de socalcos - OP 527 e uma linha
de água murada - OP 528.

2.1.3.2. Projecto para implantação de uma plataforma de estaleiro junto ao Acesso C30 (Anexo II – FRPA 72)

No decorrer destes trabalhos de prospecção foram identificadas seis novas ocorrências de interesse
patrimonial, nomeadamente, um pontão - OP 520, duas propriedades rurais – OP 521 e OP 525, duas valas de
exploração mineira – OP 522 e OP 524 e ainda um caminho lajeado murado – OP523.

Foto 1 | Aspecto da área prospetada, maioritariamente
formada por extensas manchas florestais, acesso B12.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos em curso na área Jusante
da saída de desvio provisório da margem esquerda.
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Foto 3 | Aspecto geral da área de implantação do
Projecto de implantação do Estaleiro 13c.

Foto 4 | Aspecto da prospecção em curso relativo ao
projecto para implantação de uma plataforma de

estaleiro junto ao Acesso C30.

2.2. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

O acompanhamento arqueológico no decurso do mês de Abril desenvolveu-se em diferentes frentes alusivas
ao Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões (AHD), Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães (AHG),
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega (AHAT), no projeto de Implementação das Linhas de Média
Tensão e na Pedreira de Gouvães (Anexo I – Des. 1 a Des. 8).

Os trabalhos desenvolvidos incidiram em ações diversificadas, mormente nos trabalhos de decapagem,
remoção e escavação de depósitos sedimentares, associados à construção de acessos, plataformas ou
execução de valas, desmatação e abate de árvores, para além dos trabalhos realizados na envolvência e/ou
proximidade de ocorrências patrimoniais.

No decorrer destes trabalhos foram identificadas vinte e uma novas ocorrências, nomeadamente, um tanque
comunitário – OP 511, uma represa – OP 512, três achados isolados – OP501, OP 509 e OP 529, uma casa – OP
504, duas capelas – OP 505 e OP 508, uma fonte – OP 506, um espigueiro – OP 507, uma mina e tanques
associados – OP 510, um moinho – OP 513, uma propriedade rural – OP 519, uma vala de extracção mineira -
OP 514, um abrigo natural - OP 515, uma cerca de gado – OP 516, uma alminha - OP 500, dois conjuntos de
muros de socalco - OP 502 e OP 503, um caminho murado - OP 530, e um conjunto formado por dois anexos
agrícolas - OP 531.

A descrição detalhada dos trabalhos será apresentada de acordo com a seguinte sequência:

a) Descrição dos trabalhos – referindo a natureza dos trabalhos e localização das áreas afectadas pelas acções
de obra de acordo com a cartografia de projecto;

b) Estratigrafia – referindo a descrição das diversas camadas estratigráficas identificadas pela tonalidade,
textura e espólio que foi exumado das mesmas;

c) Ocorrências de interesse patrimonial – descritas sumariamente.
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2.2.1. Aproveitamento Hidrolectrico de Gouvães (AHG)

2.2.1.1. Acesso B2/C2 (Anexo III – FRAA 751, FRAA 752 e FRAA 753)

a) Foram acompanhados os trabalhos de desmatação - mormente o corte superficial de vegetação - e abate de
árvores, e na prossecução destas ações, o arranque dos raizeiros. Os referidos trabalhos levaram à
desconstrução parcial da OP 297 (ribeira murada) e da OP 298 (socalcos).

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada vegetal.

c) No decorrer dos trabalhos foram identificadas onze novas OP, três na área de afectação directa
nomeadamente, um tanque comunitário – OP 511, uma represa – OP 512, e um achado isolado – OP 529, e,
na zona de afectação indirecta foram identificadas oito ocorrências, designadamente, uma casa – OP 504, duas
capelas – OP 505 e OP 508, uma fonte – OP 506, um espigueiro – OP 507, um achado isolado – OP 509, uma
mina e tanques associados – OP 510, e um moinho – OP 513.

2.2.1.2. Acesso B14 (Anexo III – FRAA 754)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de uma vala, com vista à implantação de uma passagem
hidráulica (PH 1).

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada vegetal/superficial, sobrejacente ao afloramento rochoso.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.2.1.3. Ataque Intermédio (Anexo III – FRAA 755)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem de uma área destinada a albergar um marco topográfico,
assim como a escavação de uma vala de drenagem na plataforma da zona de ataque intermédio.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada vegetal/superficial, sobrejacente ao afloramento rochoso.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.2.1.4. Conduta Forçada em Vala (Anexo III – FRAA 756, FRAA 757 e FRAA 758)

a) Foram acompanhados os trabalhos de remoção de sedimentos em parte do traçado do acesso 4 à conduta
forçada em vala, assim como as ações de escavação num troço do desvio da linha de água. Paralelamente
procedeu-se ao acompanhamento das decapagens efetuadas no âmbito do reperfilamento da linha de água,
junto à plataforma intermédia da conduta forçada em vala.
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b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada vegetal/superficial.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada uma nova OP, nomeadamente, uma propriedade rural – OP 519.

2.2.1.5. Tomada de Daivões (Anexo III – FRAA 759)

a) Foram acompanhadas a realização de três sondagens geológicas para a definição do projeto da ensecadeira
da tomada de Daivões, assim como da execução de uma plataforma para colocação da máquina de perfuração.

b) Os poços de verificação levaram à identificação genérica de quatro unidades estratigráficas, sendo a primeira
corresponde ao nível de terra vegetal, a segunda e terceira correspondentes a níveis de enchimento
intermédios, e a quarta referente ao substrato geológico. A execução da plataforma de apoio revelou uma
unidade estratigráfica, correspondente à camada vegetal.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.2.1.6. Tomada de Gouvães (Anexo III – FRAA 760, FRAA 761 e FRAA 762)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem mecânica de depósitos sedimentares em local de
escavação da boca da tomada de Gouvães. Foi igualmente efetuado o acompanhamento da escavação de uma
vala no perímetro da plataforma da boca da tomada de Gouvães.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas. A primeira
corresponde ao nível de terra vegetal. A segunda corresponde a um nível de enchimento, sobrejacente ao
substrato geológico.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada uma nova OP, nomeadamente, um conjunto de artefactos líticos
descontextualizados - OP 501.

Foto 5 | Aspecto da área do futuro acesso B2/C2, após
trabalhos de desmatação.

Foto 6 | Aspecto dos trabalhos executados na zona de
ataque intermédio.
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Foto 7 | Aspecto geral da abertura de acesso na conduta
forçada em vala.

Foto 8 | Aspecto geral da decapagem efetuada na boca
da tomada de Gouvães.

2.2.2. Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões (AHD)

2.2.2.1. Margem Direita – Acesso B19 (Anexo III – FRAA 763)

a) Foram acompanhados os trabalhos remoção de sedimentos bem como também o alargamento do caminho
pré-existente em parte do traçado do acesso.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada vegetal, e sobrejacente ao substrato geológico.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada uma nova OP, uma vala de extracção mineira - OP 514.

2.2.2.2. Margem Direita – Acesso C20 (Anexo III – FRAA 764, FRAA 765, FRAA 766, FRAA 767 e FRAA 779)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e remoção de sedimentos na área do acesso C20, ações
que levaram à desconstrução parcial da OP 235, referente a um abrigo sob rocha.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada vegetal, e sobrejacente ao substrato geológico.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.2.2.3. Margem Direita – Acesso C21a (Anexo III – FRAA 768, FRAA 769 e FRAA 770)

a) Foram acompanhados os trabalhos de remoção de sedimentos em parte do traçado do acesso 21a.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada vegetal, e sobrejacente ao substrato geológico.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.2.4. Margem Direita – Eixo 51 (Anexo III – FRAA 77, FRAA 772, FRAA 779 e FRAA 780)

a) Foram acompanhadas as ações de escavação mecânica de depósitos sedimentares em local de implantação
do eixo 5, entre os PK 0+365 e 0+385, para além da remoção de blocos pétreos e escavação mecânica em local
de implantação da ensecadeira.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente duas unidades estratigráficas.
A primeira corresponde ao nível de terra vegetal, e a segunda é correspondente a um nível de enchimento
intermédio, que antecede o substrato rochoso.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.2.2.5. Margem Direita – Escombreira 22b (Anexo III – FRAA 775 e FRAA 776)

a) Acompanhamento das ações de decapagem e escavação mecânica na área da escombreira 22b.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada vegetal, e sobrejacente ao substrato geológico.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada duas novas OP, nomeadamente, um abrigo natural - OP 515, e
cerca de gado – OP 516.

2.2.2.6. Margem Direita – Estaleiro 22a (Anexo III – FRAA 777 e FRAA 778)

a) Foram acompanhados os trabalhos de de decapagem de sedimentos (arranjo de perfis), escavação de
sedimentos e remoção de blocos pétreos.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas. A primeira
corresponde ao nível de terra vegetal, e a segunda é correspondente a um nível de enchimento, subrejacente
ao substrato rochoso.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.2.2.7. Margem Direita – Estaleiro 31a (Anexo III – FRAA 773, FRAA 774, FRAA 780 e FRAA 784)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação mecânica de depósitos sedimentares em local de
implantação do estaleiro 31a.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas. A primeira
corresponde ao nível de terra vegetal, e a segunda é correspondente a um nível de enchimento, subrejacente
ao substrato rochoso.

1 O eixo 5, tal como o eixo 7, são acessos internos provisórios necessários para execução de outros acessos/plataformas.
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c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.2.2.8. Margem Esquerda – Eixo 72 (Anexo III – FRAA 781, FRAA 782, FRAA 783 e FRAA 784)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação mecânica e remoção de depósitos sedimentares em área
de implantação do eixo 7, entre os PK 0+200 e 0+250.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas. A primeira
corresponde ao nível de terra vegetal, e a segunda é correspondente a um nível de enchimento, sobrejacente
ao substrato rochoso.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.2.2.9 Margem Esquerda – Escombreira/Estaleiro 31b (Anexo III – FRAA 779, FRAA 780 e FRAA 784)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem mecânica de depósitos sedimentares e aterro para
implantação de um acesso de emergência em volta da escombreira/estaleiro 31b.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas. A primeira
corresponde ao nível de terra vegetal, e a segunda é correspondente a um nível de enchimento, sobrejacente
ao substrato rochoso.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

Foto 9 | Aspecto dos trabalhos de abertura do acesso
C20.

Foto 10 | Aspecto dos trabalhos executados na área da
escombreira 22b.

2 O eixo 7, tal como o eixo 5, são acessos internos provisórios necessários para execução de outros acessos/plataformas.
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Foto 11 | Aspecto geral dos trabalhos executados no eixo
7.

Foto 12 | Aspecto geral da decapagem efetuada na área
do estaleiro 31a.

2.2.3. Aproveitamento Hidrolectrico do Alto Tâmega (AHAT)

2.2.3.1. Margem Direita – Acesso B25/C25 (Anexo III – FRAA 785, FRAA 786 e FRAA 787)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação mecânica de depósitos sedimentares,
durante a abertura do acesso, em vários Pks do traçado. Os revolvimentos efetuados levaram ao aterro parcial
das OP 279, correspondente a uma exploração mineira, e OP 280, referente a uma represa e levada. Foram
igualmente acompanhados os trabalhos de decapagem, com vista à criação de uma plataforma para posterior
colocação de material de apoio à obra.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas três unidades estratigráficas. A primeira
corresponde ao nível de terra vegetal, ou camada humosa. A segunda corresponde a um nível de enchimento
intermédio, e sobrejacente à terceira, correspondente ao substrato geológico de base, xistoso.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada uma nova OP, nomeadamente, uma alminha - OP 500.

2.2.3.2. Margem Direita – Escombreira 14b (Anexo III – FRAA 785 e FRAA 788)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e remoção de depósitos sedimentares na área da
escombreira 14b.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada vegetal/humosa.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.2.3.3. Margem Esquerda – Acesso B30 (Anexo III – FRAA 789, FRAA 790 e FRAA 791)

a) Foram acompanhados os trabalhos escavação e remoção de depósitos sedimentares, para futura
implantação de passagens hidráulicas em diferentes PK’s do traçado (PH 3.33, 3.48 e 4.16). Os referidos
trabalhos levaram à demolição parcial da OP 446, correspondente a uma mancha de socalcos.
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b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas quatro unidades estratigráficas. A primeira
corresponde ao nível de terra vegetal. As restantes correspondem a níveis de enchimento intermédios,
sobrejacentes ao substrato geológico de base.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada uma nova OP, um conjunto de muros de socalco - OP 502.

2.2.3.4. Margem Esquerda – Acesso C30 (Anexo III – FRAA 792, FRAA 793, FRAA 794 e FRAA 795)

a) Foram acompanhados os trabalhos de acerto de taludes e arranjos das margens do acesso, em vários pontos
do traçado. Foram igualmente alvo de acompanhamento a remoção da camada de assentamento do acesso,
entre os PKs 0+3045 e 0+3080, para posterior construção de um muro pétreo de contenção (M3.03), ação que
levou à desconstrução parcial da OP 434, para além dos trabalhos de decapagem na crista de talude do mesmo,
entre os Pks 0+650 e 0+820, para colocação de meia-cana.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente três unidades estratigráficas.
A primeira corresponde ao nível de terra vegetal. A segunda corresponde a um nível de enchimento intermédio,
sobrejacente ao substrato geológico de base.

c) No decorrer dos trabalhos foram identificadas duas novas OP, nomeadamente, um caminho murado - OP
530, e um conjunto formado por dois anexos agrícolas - OP 531.

2.2.3.5. Margem Esquerda – Acesso C31 (Anexo III – FRAA 796, FRAA 797 e FRAA 798)

a) Foram acompanhados os trabalhos de acerto de taludes e arranjos das margens do acesso, em vários pontos
do traçado.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente três unidades estratigráficas.
A primeira corresponde ao nível de terra vegetal. A segunda corresponde a um nível de enchimento intermédio,
sobrejacente ao substrato geológico de base.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.2.3.6. Margem Esquerda – Acesso C35 (Anexo III – FRAA 799)

a) Foram acompanhados os trabalhos de remoção de terras no troço inicial do acesso, nas proximidades da OP
253 (lagar de azeite e moinho). Os referidos trabalhos levaram à demolição parcial da OP 254, correspondente
a um muro de socalco.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente três unidades estratigráficas.
A primeira corresponde ao nível de terra vegetal. A segunda corresponde a um nível de enchimento intermédio,
sobrejacente ao substrato geológico de base.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.3.7. Margem Esquerda – Estaleiro 13b (Anexo III – FRAA 800)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem na área do estaleiro 13b.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada vegetal.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

Foto 13 | Aspecto dos trabalhos executados no acesso
B25/C25.

Foto 14 | Aspecto dos trabalhos executados na área da
escombreira 14b.

Foto 15 | Aspecto geral da abertura de vala no acesso
B30.

Foto 16 | Aspecto geral da escavação efetuada no acesso
C30.

2.2.4. Pedreira de Gouvães (PG) (Anexo III – FRAA 801, FRAA 802 e FRAA 803)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem de terras vegetais, na área de implantação da plataforma
dos geotubos. Procedeu-se igualmente ao acompanhamento dos trabalhos de alargamento/beneficiação do
futuro acesso para a pedreira, na envolvência dos monumentos megalíticos de Chã das Arcas.

b) Os trabalhos de acompanhamento na zona da pedreira levaram à identificação de uma unidade
estratigráfica, correspondente à camada vegetal. A beneficiação do acesso à pedreira permitiu a identificação
genérica de três unidades estratigráficas, a primeira corresponde ao nível de terra vegetal, e as restantes
referentes a níveis de enchimento intermédio, sobrejacente ao substrato geológico de base.
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c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

Foto 17 | Aspecto geral dos trabalhos executados na zona
da pedreira de Gouvães.

Foto 18 | Aspecto geral dos trabalhos de alargamento do
acesso para a pedreira.

2.2.5. Projecto de construção das Linhas de Média Tensão (LMT)

2.2.5.1. LN 20kV SE Gouvães – CH Gouvães (Anexo III – FRAA 804, FRAA 805, FRAA 806 e FRAA 807)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura de valas para melhoria de terras, junto aos apoios 2, 3 e 4.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas. A primeira
corresponde ao nível de terra vegetal, e a segunda correspondente a um nível de enchimento intermédio,
sobrejacente ao substrato geológico.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada uma nova OP, um conjunto de muros de socalco - OP 503.

2.2.5.2. LN 60kV Fermil – Bragadas PC Daivões – Fonte do Mouro (Anexo III – FRAA 808, FRAA 809, FRAA 810
e FRAA 811)

a) Foram acompanhados os trabalhos de desmatação com vista à criação de uma faixa entre os apoios 2 e 6,
assim como a execução de uma plataforma destinada a uma Auto grua, nas imediações do apoio 5. Foram
igualmente acompanhados a conclusão dos trabalhos de abertura do apoio 8, e abertura dos caboucos do
acesso 11, bem como a execução do respetivo acesso. A movimentação de terras junto ao apoio 8 levou à
demolição parcial da OP 452 (muro de socalco).

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas. A primeira
corresponde ao nível de terra vegetal, e a segunda correspondente a um nível de enchimento intermédio,
sobrejacente ao substrato geológico.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.5.3. LN 20kV SE Gouvães – PC Daivões - Estaleiro 37a - Andritz (Anexo III – FRAA 812)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura de uma vala entre o apoio 1 e o estaleiro 37a, para colocação
de um cabo de média tensão.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas. A primeira
corresponde ao nível de terra vegetal, e a segunda correspondente a um nível de enchimento intermédio,
sobrejacente ao substrato geológico.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

Foto 19 | Aspecto geral da abertura de vala no apoio 2. Foto 20 | Aspecto geral da abertura de vala nas
imediações do apoio 4.

2.3. REGISTOS GRÁFICOS E DOCUMENTAIS DO PATRIMÓNIO ETNOGRÁFICO E / OU VERNACULAR

Durante o mês de Abril foram concluídos dois registos de tipo I, nomeadamente da OP457, um anexo agrícola
(Anexo V – FIP457) e da OP519, uma propriedade rural (Anexo IV – FIP519).

2.4. PROTECÇÃO DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

Durante este mês foram efectuadas visitas às ocorrências protegidas e sinalizadas para confirmar o estado das
fitas bicromáticas, tendo estes elementos sido reparados/substituídos sempre que se considerou necessário.

Procedeu-se igualmente à vedação da OP 275, referente a uma mamoa, e nas imediações desta, da OP 500 -
correspondente a uma alminha - no âmbito dos trabalhos de abertura do acesso B25/C25.
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Foto 21 | Aspecto geral dos trabalhos executados na zona
da pedreira de Gouvães.

Foto 22 | Aspecto geral dos trabalhos de alargamento do
acesso para a pedreira.

2.5. TRABALHOS COM INCIDÊNCIA DIRECTA SOBRE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

No corrente mês realizou-se a afectação através de desmonte/demolição/aterro de nove ocorrências
patrimoniais, nomeadamente, da OP 235 – abrigo, da OP 254 – mancha de socalcos (parcial), da OP 279 –
exploração mineira (parcial), da OP 280 – represa, da OP297 – ribeira murada (parcial), da OP 298 – mancha de
socalcos (parcial), da OP 434 – conjunto de estruturas ribeirinhas (parcial), da OP 446 – mancha de socalcos
(parcial) e da OP 452 – socalcos (parcial).

2.6. OUTRAS ACÇÕES EM CURSO

No âmbito das acções desenvolvidas no presente PSP, acerca de outras acções em desenvolvimento, salientam-
se os trabalhos de gabinete, designadamente, da atualização da Carta de Condicionantes Patrimoniais (Anexo
VI), da elaboração de Fichas de Registo de Prospecção Arqueológica - FRPA, de Fichas de Registo de
Acompanhamento Arqueológico - FRAA, de Fichas de Ocorrência de património - FOP, de Fichas de Inventário
de Património - FIP, e ainda de Notas Técnicas e de cartografia vária.

3.CONSIDERAÇÕES

Dos trabalhos de acompanhamento efectuados, nos elementos de projecto intervencionados, sobressai a
ausência de vestígios materiais relevantes.

No decorrer dos trabalhos realizados, mormente prospecção e acompanhamento, foram identificadas
quarenta e seis novas ocorrências, maioritariamente correspondentes a estruturas de carácter arquitectónico
vernacular e etnográfico, designadamente, um Abrigo natural, uma alminha, um anexo agrícola, quatro
caminhos lajeados, dois caminhos lajeados e murados, dois caminhos murados, duas capelas, duas casas, um
conjunto de casa de guarda-florestal, uma cerca de gado, um espigueiro, uma fonte, uma levada estruturada,
uma linha de água murada, uma mancha de exploração mineira, seis manchas de socalcos, um conjunto
hidráulico formado por mina e tanques, um moinho, um pontão, uma ponte pênsil, três propriedades agrícolas,
três propriedades rurais, duas represas, um tanque comunitário, três valas de exploração mineira, e ainda, três
achados isolados, todos testemunhos da intensa antropização do território do vale Tâmega.
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Procedeu-se à manutenção e substituição de algumas sinaléticas de protecção de ocorrências patrimoniais, de
modo a salvaguardar a integridade física das mesmas.

A eficiente articulação entre as acções previstas pelo Plano de Salvaguarda do Património e a execução de obra
do projecto, em nossa opinião, surge como resultado de uma boa organização e articulação entre todas
entidades envolvidas no processo.

Ribeira de Pena, 18 de Maio de 2017

(Rui Pedro Barbosa, Coordenação Técnica)

(Luís Filipe Coutinho Lopes Gomes, Direção Técnica) (João Nuno Pereira Valério Marques, Direção Técnica)
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4. ANEXOS
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4.1. ANEXO I - ANEXO CARTOGRÁFICO
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Relatório Mensal de Actividade

Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET)
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 19 (Abril de 2017)

4.2. ANEXO II – FICHAS DE REGISTO DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 1.4

Ficha nº 69 Responsável (eis) Mário Dinis; João Madureira; Rui Barbosa

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 24 e 26

Localização

Elemento do Projeto SET – Sistema Electroprodutor do Tâmega.

Frente de Obra A.H Gouvães – Beneficiação do acesso B12.

Descrição das ações executadas
Caracterização da área prospetada (relevo, coberto vegetal, uso de solo, visibilidades)

A área de execução do projeto desenvolve-se numa zona de relevo acidentado, sensivelmente a meia

encosta, a uma cota altimétrica relativamente uniforme - situada por volta dos 660 - 670 metros -

aproveitando um estradão em terra batida pré-existente, que faz a ligação entre a povoação de Fonte do

Mouro ao cruzamento com o atual acesso B9/C9 (no sentido nordeste – sudeste), ladeando as vertentes

nordeste, oeste e norte do monte da Choupica, localizada a oeste de Ribeira de Pena.

O acesso está implantado ao longo de encostas de pendente muito acentuada, orientadas para a extensa

veiga do rio Tâmega, sendo atravessado em diversos pontos do traçado por linhas de água de menor

expressão, algumas de caráter sazonal, sem designação na Carta Militar Nº 74, na sua maioria subsidiárias

do Ribeiro da Fonte do Mouro e Ribeiro de Antrime, tributárias da margem esquerda do rio Tâmega.

O espaço onde se insere é predominantemente florestal, com extensos pinhais de Pinus pinaster e Pinus

sylvestris, alternados com bosques mistos de folhosas e outras resinosas, e algumas manchas de soutos,

mormente nas zonas limítrofes ao estradão. Estas áreas florestais estão intercaladas com zonas de mato,

com um denso coberto arbustivo, maioritariamente composto por tojo, giesta, urze, entre outros,

sobressaindo igualmente a presença pontual de afloramentos e monólitos xistosos verticalizados de

grandes dimensões.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

OP 534 – Caminho murado;

OP 535 – Mancha de socalcos;

OP 536 – Caminho lajeado;

OP 537 – Caminho lajeado;

OP 538 – Mancha de socalcos;

OP 539 – Propriedade agrícola;



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 2.4

OP 540 – Caminho murado/lajeado;

OP 541 – Mancha de socalcos;

OP 542 – Propriedade agrícola;

OP 543 – Represa;

OP 544 – Mancha de socalcos;

OP 545 – Mancha de exploração mineira;

OP 546 – Casa de Guarda-florestal;

OP 547 – Estrutura habitacional;

Observações Nada a assinalar.

Registo fotográfico



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 3.4

Foto 1 | Vista parcial da encosta prospetada, a partir de sul, onde sobressai o denso coberto vegetal.

Foto 2 | Aspecto parcial da área prospetada, maioritariamente formada por extensas manchas florestais.



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 4.4

Foto 3 | Aspecto de um troço do estradão em terra batida, a partir de sudeste.

Foto 4 | Aspecto dos trabalhos de prospecção em curso na zona de mata.



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 1.3

Ficha nº 70 Responsável (eis) Domingos Borges, Luís Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 13

Localização

Elemento do Projeto SET – Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Jusante da saída de desvio provisório da margem esquerda

Descrição das ações executadas
Caracterização da área prospetada (relevo, coberto vegetal, uso de solo, visibilidades)

No dia 13 de abril de 2017, no âmbito dos trabalhos do Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões, foram

realizadas prospecções arqueológicas na margem esquerda do rio Tâmega, a jusante da Barragem de

Daivões, na área administrativa do concelho de Cabeceiras de Basto, freguesia de Cavez, lugar da Arosa.

A prospecção incidiu numa faixa de 800 metros e numa largura máxima de 50 metros - teve como ponto

de partida a OP 215 identificada nas prospecções realizadas nos trabalhos prévios ao início de construção

dos acessos da margem esquerda da barragem de Daivões -, numa orientação Oeste-Este.

A área prospectada incidiu sobre uma encosta de vertente bastante ingreme, preenchida em certas zonas

por manchas de socalcos empedrados (na vertente Noreste da faixa prospectada e a Sul da saída do túnel

de desvio de água), onde são ainda visíveis vestígios de vinha que as preenchiam.

O coberto vegetal é composto maioritariamente por eucaliptos; a vegetação rasteira é constituída por

silvas, fetos, giestas… e são obstáculos naturais quanto à visibilidade do solo.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

A prospecção realizada na margem esquerda do rio Tâmega, a jusante da Barragem de Daivões,

compreendida numa faixa de 800 metros e numa largura máxima de 50 metros, revelou duas ocorrências

patrimoniais, tratando-se de dois caminhos (OP517 e OP518) que teriam como finalidade criar um acesso

ao moinho localizado junto à margem e identificado anteriormente como OP 215.

Observações Dadas as condições de fraca visibilidade do solo, resultante da vegetação

existente, sugere-se o acompanhamento arqueológico durante a fase de

desmatação, de forma a colmatar as dificuldades encontradas durante a

prospecção.



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 2.3

Foto 1 - Caminho de serventia ao moinho localizado junto à margem esquerda (OP 215).

Foto 2 - Pormenor da vegetação existente na faixa prospectada.

Registo fotográfico



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 3.3

Foto 3 - Pormenor de um muro de socalco localizado junto à margem do rio Tâmega.

Foto 4 – Vista sobre a mancha de socalcos localizados a Sul da saída do túnel do desvio de água.



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 1.3

Ficha nº 71 Responsável (eis) Helena Barbosa; Mário Dinis; Luciano Vilas Boas;
João Madureira;

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 20

Localização

Elemento do Projeto SET – Sistema Electroprodutor do Tâmega.

Frente de Obra A.H Alto Tâmega - Projeto de construção do estaleiro 13C.

Descrição das ações executadas
Caracterização da área prospetada (relevo, coberto vegetal, uso de solo, visibilidades)

A área de implantação do projeto situa-se a sudeste da povoação de Seirós, na freguesia de Canedo,
numa faixa sensivelmente circunscrita por duas linhas de água tributárias da margem direita do rio Tâmega,
com os topónimos “Corga da Tapada”, a sudoeste, e “Corga da Trave”, a nordeste, presentes na Carta
Militar Nº 60.

Corresponde essencialmente a uma zona de meia encosta com acentuado declive, de pendente abrupta
sobre o rio Tâmega. A ocupação do solo é predominantemente florestal, com povoamentos extensivos de
Pinus pinaster, formando pontualmente manchas muito densas, quase impenetráveis, alternadas com
alguns eucaliptais e outras exóticas, nomeadamente mimosas, e, associadas às linhas de água, vegetação
ripícola e algumas espécies de folha caduca.

O coberto arbustivo é igualmente diversificado, com giestas, urzes, carqueja e densos silvados. De referir
a observação esporádica de pequenas plataformas que poderão estar associadas a antigos campos
agrícolas, mormente nas proximidades das linhas de água, e presentemente cobertos por vegetação
arbustiva, o que sugere que no passado grande parte da área em questão seria eventualmente agricultada.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Na área considerada para a edificação do projeto de estaleiro, foram identificadas um conjunto de
elementos de interesse patrimonial, detetados em área de afetação direta e indireta.

Apresentam tipologias diversificadas, essencialmente de natureza vernacular e/ou infraestrutural, os quais
descrevemos sucintamente:

OP 526 – Levada estruturada;

OP 527 – Mancha de socalcos;

OP 528 – Linha de água murada;

Observações Nada a assinalar.



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 2.3

Foto 1 | Aspecto geral da área de implantação do projecto, vista de sul.

Foto 2 | Aspecto geral da área prospectada e condições de visibilidade, vista de nordeste.

Registo fotográfico



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 3.3

Foto 3 | Aspecto dos trabalhos de prospecção do terreno e de condições de visibilidade, vista de sudeste.

Foto 4 | Aspecto da mancha de muros de socalco, OP527, vista de sul.



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 1.3

Ficha nº 72 Responsável (eis) Helena Barbosa; Mário Dinis; Rui Barbosa;
Luciano Vilas Boas; João Madureira.

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 20

Localização

Elemento do Projeto A.H. Alto Tâmega

Frente de Obra Projeto para implantação de uma plataforma de estaleiro junto ao Acesso C30

Descrição das ações executadas
Caracterização da área prospetada (relevo, coberto vegetal, uso de solo, visibilidades)

A área de implantação do projeto localiza-se genericamente no troço médio do ribeiro do Carvalhal, linha

de água subsidiária da margem esquerda do rio Tâmega, a nordeste da povoação de Parada de Monteiros,

concretamente numa faixa contígua à margem esquerda do ribeiro supracitado, e atualmente circundada

pelo futuro acesso C30.

Corresponde essencialmente a uma zona de planícies aluviais, caraterizada por lameiros e campos

agrícolas intercalados por manchas florestais de reduzida extensão, delimitados a norte e a sul por dois

morros xistosos, designados na Carta Militar nº 60 com os topónimos “Lama”, a N da área considerada, e

“Abelheira”, a S, respetivamente.

Importa referir que uma superfície considerável da área destinada a albergar o futuro projeto de estaleiro

se encontra profundamente alterada em termos paisagísticos, resultado de aterros de depósitos de terras

e sedimentos.

O coberto arbóreo, nas zonas adjacentes é sobretudo composto por vegetação ripícola, nomeadamente

salgueiros e amieiros, e pontualmente por outras espécies caducifólias, como carvalho alvarinho e

sobreiro, com um abundante coberto arbustivo associado, constituído por giestas, codeços e densos

silvados. Nos espaços limítrofes ao referido projeto, correspondente a zonas de declive com pendente

mais acentuada, observam-se pontualmente pinhais de Pinus pinaster, e manchas cerradas de espécies

exóticas, sobretudo mimosas.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Na área considerada para a edificação do projeto de estaleiro, foram identificadas um conjunto de

elementos de interesse patrimonial, detetados integralmente na área de afetação indireta.

Apresentam tipologias diversificadas, essencialmente de natureza vernacular e/ou infraestrutural, os quais

descrevemos sucintamente:



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 2.3

OP 520 – Pontão que atravessa o ribeiro do Carvalhal;

OP 521 – Açude e levada associada, inseridos numa propriedade rural;

OP 522 – Vala de exploração mineira;

OP 523 – Caminho lajeado murado;

OP 524 – Vala de exploração mineira;

OP 525 – Propriedade rural;

Observações Nada a assinalar.

Foto 1 | Aspecto dos trabalhos de prospecção em curso na zona de mata.

Registo fotográfico



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 3.3

Foto 2 | Aspecto de área de prospecção localizada em zonas de lameiro agrícola.

Foto 3 | Aspecto geral de áreas actualmente cobertas por depósitos de aterro, vista de sul.



Relatório Mensal de Actividade

Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET)
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 19 (Abril de 2017)

4.3. ANEXO III - FICHAS DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 751 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 03 a 07

Localização

Elemento do Projeto AH Gouvães

Frente de Obra Acesso à central B2/C2

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Realizados trabalhos de desmatação e abate de árvores.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Nada a registar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Capela (OP508), espigueiro (OP507), socalcos (OP298).

Observações Corte superficial de vegetação rasteira e corte de árvores.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de abate de árvores no acesso à Central B2/C2.

Foto 2 | Trabalhos de desmatação no acesso à Central B2/C2.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 3 | Remoção de vegetação rasteira no acesso à Central B2/C2.

Foto 4 | Acondicionamento de madeira no acesso à Central B2/C2.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 752 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 10 a 13

Localização

Elemento do Projeto A.H. Gouvães

Frente de Obra Acesso à central B2/C2

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram realizados trabalhos de desmatação e abate de árvores.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Nada a registar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Detetado um moinho (OP513) e um tanque em cimento após remoção do coberto vegetal.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Conjunto hidráulico (mina e tanques) (OP510), mó (OP509), tanque comunitário (OP511), capela da Granja

Velha (OP20), fonte, espigueiro (OP153), moinho.

Observações Corte superficial de vegetação rasteira e corte de árvores.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Acondicionamento de madeiras. Acesso à Central B2/C2.

Foto 2 | Remoção de vegetação rasteira no Acesso à Central B2/C2.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 3 | Tanque em cimento. Acesso à Central B2/C2.

SET| Moinho. Acesso à Central B2/C2.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.4

Ficha nº 753 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 24 e 25

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de arranque de raizeiros no acesso B2/C2.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos foi identificada uma unidade estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a fina, de

compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas raízes.

Sedimento correspondente à camada vegetal.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante o acompanhamento dos trabalhos foi identificado um achado isolado – Mó reutilizada (OP 529)
Esta OP encontra-se descontextualizada.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 20 – Capela; OP 21 – Fonte; OP 297 – Ribeira murada; OP 298 – Socalcos; OP 299 – Levadas; OP

300 – Represa; OP 438 – Socalco; OP 439 – Represa; OP 440 – Mancha de socalcos; OP 441 – Casa;

OP 442 – Casa; OP 504 – Casa; OP 511 – Tanque comunitário; OP 513 - Moinho

Observações As OP’s 297 e 298 foram destruídas parcialmente; as restantes OP’s não

sofreram afetação.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de arranque de raizeiros

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de arranque de raizeiros.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.4

Foto 3 | Demolição parcial da OP 298 – socalcos.

Foto 4 | Demolição parcial da OP 297 – Ribeira murada.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.4

Foto 5 | Trabalhos de arranque de raizeiros.

Foto 6 | OP 529 identificada aquando dos trabalhos de acompanhamento.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 754 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 04 a 07

Localização

Elemento do Projeto A.H. Gouvães

Frente de Obra B14

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Os trabalhos de decapagem realizados durante a semana de 03 a 07 resumiram-se apenas ao

dia 04 e tiveram como finalidade a escavação de uma vala para implantação da PH 1 no acesso

B14.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A decapagem realizada permitiu observar que a estratigrafia da área afectada pelos trabalhos é de

natureza simples; composta por uma só unidade estratigráfica que se caracteriza por ser um depósito

limoso, de fraca compactação, homogénea com uma cor castanha com uma tonalidade avermelhada e

de gradação escura e com uma espessura que varia entre 0,10 cm a 0,40 cm e assenta directamente

sobre o substrato rochoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor dos trabalhos de escavação na abertura da vala para implantação da PH.

Foto 2 | Vista geral sobre os trabalhos realizados.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 755 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 10 a 14

Localização

Elemento do Projeto A.H. Gouvães

Frente de Obra Zona Ataque Intermédio (ZAI)

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Os trabalhos de decapagem realizados durante a semana de 10 a 14 resumiram-se ao dia

11 e consistiu nos seguintes trabalhos:

 Decapagem da área a albergar um marco topográfico;

 Escavação de vala de drenagem da plataforma da ZAI.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A decapagem realizada permitiu observar que a estratigrafia da área afectada pelos trabalhos é de

natureza simples; composta por uma só unidade estratigráfica que se caracteriza por ser um depósito

limoso, de fraca compactação, homogénea com uma cor castanha com uma tonalidade avermelhada e

de gradação escura e com uma espessura que varia entre 0,10 cm a 0,60 cm e assenta directamente

sobre o substrato rochoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Inicio dos trabalhos de decapagem da área a albergar um marco topográfico.

Foto 2 | Pormenor dos trabalhos de abertura da vala de drenagem da plataforma da ZAI.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 3 | Vista geral sobre os trabalhos desenvolvidos

Foto 4 | Pormenor do perfil do corte SE da vala de drenagem.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 756 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 06 e 07

Localização

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso 4

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos em parte do traçado do acesso

4.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia, inclusões)

Foi observada apenas uma camada estratigráfica correspondente à camada humosa. Camada de

coloração castanho escuro, de composição orgânica e pouco compacta e com granulometria grosseira.

Revelou inclusões de raízes e alguns fragmentos cerâmicos de época contemporânea.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da área de escavação do acesso 4.

Foto 2 | Pormenor da abertura de acesso 4.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 3 | Pormenor da remoção de sedimentos no acesso 4.

Foto 4 | Remoção de sedimentos no acesso 4.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 757 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 06 e 07

Localização

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Desvio da Linha de água

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos em parte do desvio da linha de

água.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia, inclusões)

Foi observada apenas uma camada estratigráfica correspondente à camada humosa. Camada de

coloração castanho escuro, de composição orgânica e pouco compacta e com granulometria grosseira.

Revelou inclusões de raízes e alguns fragmentos cerâmicos de época contemporânea.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da remoção de sedimentos do desvio da linha de água.

Foto 2 | Remoção de sedimentos no desvio da linha de água.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 758 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 24 a 28

Localização

Elemento do Projeto A.H. Gouvães

Frente de Obra Conduta em Vala Forçada

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos de decapagem realizados durante a semana de 24 a 28 desenvolveram-se no dias

26 e consistiram nos seguintes trabalhos:

 Reperfilamento da linha de água junto à plataforma intermédia.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A decapagem realizada permitiu observar que a estratigrafia da área afectada pelos trabalhos é de

natureza simples; composta por uma só unidade estratigráfica que se caracteriza por ser um depósito

limoso, de fraca compactação, homogénea e de cor castanha com uma tonalidade avermelhada e de

gradação escura e com uma espessura que varia entre 0,10 cm e 0,40 cm e assenta directamente sobre

o substrato rochoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral sobre a linha de água a beneficiar.

Foto 2 | Vista geral sobre os trabalhos efectuados.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.6

Ficha nº 759 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 24 e 25

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães - Tomada Daivões

Frente de Obra Definição do Projeto da Ensecadeira

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de sondagens geológicas (três poços de verificação do terreno) para

a definição do Projeto da ensecadeira da Tomada de Daivões, bem como a execução de uma plataforma

para colocação da máquina de perfuração.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante a execução da plataforma verificou-se a existência de uma unidade estratigráfica:

U.E.1 - Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a fina, de

compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas raízes.

Sedimento correspondente à camada vegetal.

O Poço de verificação 1 atingiu os 4,70 metros de profundidade. Verificou-se a existência de quatro

unidades estratigráficas:

U.E.1 - Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a fina, de

compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas raízes.

Sedimento correspondente à camada vegetal.

U.E.2 – Sedimento heterogéneo de coloração castanha – escura com inclusões de sedimento de

tonalidades amareladas, textura areno – argilosa, granulometria grosseira e compacidade baixa. Contém

elementos pétreos de pequena a média dimensão provenientes da sedimentação do rio.

U.E.3 – Sedimento heterogéneo de coloração castanha com inclusões de sedimento de tonalidade

amareladas, textura arenosa, granulometria fina e compacidade média a baixa.

U.E.4 – Sedimento heterogéneo de colorações cinzas, textura argilosa, granulometria fina e compacidade

elevada. Sedimento correspondente ao substrato geológico.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.6

O Poço de verificação 2 atingiu os 18 metros de profundidade e foram identificadas quatro unidades

estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a fina, de

compacidade média. Sedimento correspondente à camada vegetal.

U.E.2 - Sedimento de tonalidade castanha, de textura arenosa, granulometria fina e compacidade média a

baixa.

U.E.3 – Sedimento constituído por seixos rolados e elementos pétreos de média a pequena dimensão.

Corresponde ao leito do rio

U.E.4 - Sedimento heterogéneo de colorações cinzas, textura argilosa, granulometria fina e compacidade

elevada. Sedimento correspondente ao substrato geológico.

O Poço de verificação 3 atingiu os 5,20 metros de profundidade e foram identificadas duas unidades

estratigráficas:

U.E.1 - Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a fina, de

compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas raízes.

Sedimento correspondente à camada vegetal.

U.E.2 - Sedimento heterogéneo de tonalidades castanhas a cinzas, de textura arenosa, granulometria fina

e compacidade média a baixa. Contém alguns elementos pétreos de dimensão variável provenientes do

leito do rio.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo patrimonial.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP’s 179 – Muro de sustentação de terraço; 186 – Muros de sustentação em xisto; 190 – Murete de

sustentação a cerca de 15 metros para Sudeste do local dos poços.

Observações As OP’s não sofreram qualquer tipo de afetação.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.6

Registo fotográfico

Foto 1 | Execução de plataforma para colocação de máquina de perfuração.

Foto 2 | Localização do poço de verificação 1.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.6

Foto 3 | Abertura do poço de verificação 1.

Foto 4 | Estratigrafia identificada no poço de verificação 1



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 5.6

Foto 5 | Trabalhos de perfuração no poço de verificação 2.

Foto 6 | Amostras recolhidas do poço de verificação 2.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 6.6

Foto 7 | Localização do poço de verificação 3.

Foto 8 | Estratigrafia identificada no poço de verificação 3.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.4

Ficha nº 760 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 03

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Tomada Gouvães

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi feito o acompanhamento:

 da decapagem mecânica de depósitos sedimentares em local de escavação da boca da tomada

de Gouvães.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Tomada Gouvães

A decapagem mecânica foi elaborada em local de implantação da boca da tomada de Gouvães, numa

faixa contígua e paralela ao rio Tôrno, com cerca de 15 a 20 m de largura, entre a boca de entrada da

toamada de Gouvães e a OP 125 (). O local onde ocorreu a decapagem caracterizava-se pela penedia

granítica sobranceira ao rio, com sinais de erosão hidráulica, eólica e térmica, e com reduzida potência

estratigráfica.

Foram identificadas duas camadas estratigráficas. A camada 1, sobrejacente à camada 2 e aos

afloramentos graníticos presentes em toda a área escavada, é correspondente à camada humosa, de

coloração castanha muito escura, algo compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a

fina, com inclusões de muitos blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de granito e quartzo de

pequena e média dimensão. A camada 2 subjacente à camada 1 e de contacto com o substrato rochoso

granítico, corresponde a um depósito saibroso, é de coloração castanha clara amarelada, com variações

para tonalidades mais oxidadas (alaranjadas), pouco compacta, de granulometria grosseira, de

composição arenosa, com inclusões de blocos pétreos angulosos de granito de pequena, média e

grande dimensão.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.4

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante o acompanhamento foram identificados à superfície três artefactos líticos, um dos quais na zona

afectada por escavação e os restantes na área envolvente. Posteriormente, assumiram-se como achado

isolado, designado como OP 501. No local afectado pela decapagem foi identificada uma possível lasca

em suporte de cherte. Na envolvente, os materiais identificados consistem num cristal de quartzo hialino

com possível levantamento e um presumível resto de talhe, em suporte de quartzo hialino. Conjectura-se

a possibilidade destes vestígios possuírem alguma relação com a OP 93, dada a sua proximidade (a

cerca de 300m).

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 93 (Monumento megalítico de Penouças); OP 125 (Represa).

Observações É de referir que o solo no local escavado se encontrava queimado devido a

um incêndio de ampla escala, possibilitando uma boa visibilidade do solo.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista prévia da área afectada por decapagem mecânica.

Foto 2 | Pormenor da decapagem a montante da boca da tomada de Gouvães.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.4

Foto 3 | Pormenor dos trabalhos junto à OP 125 (Represa).

Foto 4 | Aspecto geral da área afectada no final dos trabalhos.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 761 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 17 a 21

Localização

Elemento do Projeto A.H. Gouvães

Frente de Obra Tomada Sul (TS)

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos de decapagem realizados durante a semana de 17 a 21 desenvolveram-se nos

dias 17 e 18 e consistiram nos seguintes trabalhos:

 Abertura de uma vala (largura: 0,60 cm; profundidade: +/- 0,40 cm) no perímetro da plataforma

da boca de saída do túnel sul, para implantação de conduta em meia-cana com a finalidade de

escoamento das águas pluviais;

 Decapagem do talude da bacia de decantação.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia, inclusões)

A decapagem realizada permitiu observar que a estratigrafia da área afectada pelos trabalhos é de

natureza simples; composta por uma só unidade estratigráfica que se caracteriza por ser um depósito

limoso, de fraca compactação, homogénea e de cor castanha com uma tonalidade avermelhada e de

gradação escura e com uma espessura que varia entre 0,10 cm e 0,40 cm e assenta directamente sobre

o substrato rochoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Os trabalhos de abertura de vala para implantação de conduta em meia-cana, realizados no dia 17,

ocorreram nas proximidades (cerca de 70 metros) da OP 93 – Mamoa de Penouças.

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor dos trabalhos de escavação da vala para implantação de conduta em meia-cana.

Foto 2 | Vista geral sobre os trabalhos realizados.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 3 | Perfil do corte Oeste da vala para implantação da conduta em meia-cana.

Foto 4 | Pormenor dos trabalhos de decapagem ocorridos no talude da bacia de decantação.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 762 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 27 e 28

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Tomada Sul

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de recuperação na zona da Tomada Sul. Os trabalhos consistiram no

enchimento do acesso com terras vegetais retiradas anteriormente do mesmo.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Os sedimentos revolvidos durante os trabalhos correspondem às terras vegetais retiradas anteriormente

do mesmo local aquando abertura do acesso não autorizado. As mesmas foram utilizadas para o

enchimento do acesso. Durante os trabalhos verificou-se ainda a decapagem ocasional da terra vegetal

não revolvida contida no local:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a grosseira, de

compacidade média. Contém elementos pétreos de dimensão variável e algumas raízes. Sedimento

correspondente à camada vegetal.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 93 – Monumento megalítico (mamoa) a cerca de 40 metros Este do local dos trabalhos.

Observações A OP não sofreu qualquer tipo de afetação.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral dos trabalhos de recuperação do “acesso não autorizado”.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de recuperação do “acesso não autorizado”.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 3 | Vista geral dos trabalhos de recuperação do “acesso não autorizado”.

Foto 4 | Aspeto final dos trabalhos de recuperação do “acesso não autorizado”.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 763 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 1

Localização

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Acesso B19

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos bem como também o

alargamento do caminho pré-existente em parte do traçado do acesso B19

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia, inclusões)

Foi observada apenas uma camada estratigráfica correspondente à camada humosa. Camada de

coloração castanho escuro, de composição orgânica e pouco compacta e com granulometria grosseira.

Revelou inclusões de raízes e alguns fragmentos cerâmicos de época contemporânea.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da área de escavação do acesso C20.

Foto 2 | Pormenor da abertura de acesso C20.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 3 | Vista geral do acesso C20.

Foto 4 | Vista geral do acesso C20.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 763 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 1

Localização

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Acesso B19

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos bem como também o

alargamento do caminho pré-existente em parte do traçado do acesso B19

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia, inclusões)

Foi observada apenas uma camada estratigráfica correspondente à camada humosa. Camada de

coloração castanho escuro, de composição orgânica e pouco compacta e com granulometria grosseira.

Revelou inclusões de raízes e alguns fragmentos cerâmicos de época contemporânea.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

SET | Vista geral da área de escavação do acesso C20.

SET | Pormenor da abertura de acesso C20.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

SET | Vista geral do acesso C20.

SET | Vista geral do acesso C20.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 764 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 05, 06 e 07

Localização

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Acesso C20

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos em parte do traçado do acesso

C20.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Foi observada apenas uma camada estratigráfica correspondente à camada humosa. Camada de

coloração castanho escuro, de composição orgânica e pouco compacta e com granulometria grosseira.

Revelou inclusões de raízes e alguns fragmentos cerâmicos de época contemporânea.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor da área de escavação do acesso C20.

Foto 2 | Remoção de sedimentos no acesso C20.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 765 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 11

Localização

Elemento do Projeto A.H. Daivões

Frente de Obra Acesso C20

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de remoção de blocos pétreos e escavação

de sedimentos. A área em questão localiza-se numa encosta abrupta, onde se observam afloramentos

graníticos à superfície do solo.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia, inclusões)

A estratigrafia nesta área é pobre, característica de zonas de encostas com declive abrupto.

As camadas observadas foram as seguintes:

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

UE [02] – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foram detectadas quaisquer vestígios arqueológicos.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 235 – Abrigo de Pastor

Observações Neste dia verificou-se a afectação da OP 235, com o derrube de blocos pétreos

de grandes dimensões.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1 -| Aspecto geral dos trabalhos de escavação e remoção de blocos pétreos.

2 -| Aspecto geral da área intervencionada.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 766 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 17 a 22

Localização

Elemento do Projeto A.H. Daivões

Frente de Obra Acesso C20

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de remoção de blocos pétreos e escavação

de sedimentos.

Efectuaram-se prospecções arqueológicas ao longo da vertente acompanhando o trajecto do acesso C20.

A área em questão localiza-se numa encosta abrupta, onde se observam afloramentos graníticos à

superfície do solo.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia nesta área é pobre, característica de zonas de encostas com declive abrupto.

As camadas observadas foram as seguintes:

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

UE [02] – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foram detectadas quaisquer vestígios arqueológicos.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 235 – Abrigo de Pastor

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 – C20 – Aspecto geral de área prospectada.

Foto 2 – C20 – Trabalhos de escavação do substrato geológico.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 3 – C20 – Aspecto geral de trabalhos de escavação de sedimentos.

Foto 4 – C20 – Aspecto geral de trabalhos de escavação na envolvência do Pk 0+320.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 767 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 24 a 28

Localização

Elemento do Projeto A.H. Daivões

Frente de Obra Acesso C20

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de remoção de blocos pétreos e escavação

de sedimentos.

A área em questão localiza-se numa encosta abrupta, onde se observam afloramentos graníticos à

superfície do solo.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia nesta área é pobre, característica de zonas de encostas com declive abrupto.

As camadas observadas foram as seguintes:

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

UE [02] – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foram detectadas quaisquer vestígios arqueológicos.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 235 – Abrigo de Pastor

Observações No dia 26 regista-se a afectação total da OP 235 (abrigo de pastor).



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 – C20 – Trabalhos de escavação de sedimentos e remoção de blocos pétreos.

Foto 2 – C20 – Aspecto geral de frente de obra.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 768 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 1

Localização

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Acesso 21a

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos em parte do traçado do acesso

21 a.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Foi observada apenas uma camada estratigráfica correspondente à camada humosa. Camada de

coloração castanho escuro, de composição orgânica e pouco compacta e com granulometria grosseira.

Revelou inclusões de raízes e alguns fragmentos cerâmicos de época contemporânea.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da área de escavação do acesso 21a.

Foto 2 | Pormenor da abertura de acesso 21a.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 3 | Pormenor da remoção de sedimentos no acesso 21a.

Foto 4 | Remoção de sedimentos no acesso 21a.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 769 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 05 e 06

Localização

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Acesso 21a

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos em parte do traçado do acesso

21 a.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Foi observada apenas uma camada estratigráfica correspondente à camada humosa. Camada de

coloração castanho escuro, de composição orgânica e pouco compacta e com granulometria grosseira.

Revelou inclusões de raízes e alguns fragmentos cerâmicos de época contemporânea.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor da área de escavação do acesso 21a.

Foto 2 | Pormenor da abertura de acesso 21a.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 770 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 18

Localização

Elemento do Projeto A.H. Daivões

Frente de Obra Acesso_C21

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

No âmbito dos trabalhos de acompanhamento, verificou-se a abertura de uma vala para restabelecimento

de uma canalização de água que atravessa a OP 234 – Cerca do Casulo (cerca de gado).

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia observada na vala permitiu identificar as seguintes unidades estratigráficas:

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

UE [02] – camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria média e cor castanho.

Contém algumas raízes dispersas e pedras de calibre pequeno e grande.

UE [03] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria média e cor acinzentado.

UE [04] – camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria média e cor amarelo. Camada de

degradação do substrato geológico (saibro).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)
Foram identificadas materialidades de cronologia inserível na Pré-história recente, representados tanto por

fragmentos de cerâmica manual como por acervo lítico (OP 550).

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 234 – Cerca do Casulo (cerca de gado)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 – Acesso C21 - Aspecto geral de vala aberta, com destaque para canalização existente.

Foto 2 – Acesso C21 - Aspecto parcial da área de dispersão de vestígios arqueológicos



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 771 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 17 a 22

Localização

Elemento do Projeto A.H. Daivões

Frente de Obra Acesso Eixo 5

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos e de remoção

de blocos pétreos entre o Pk 0+300 e 0+340.

O Acesso Eixo 5 implanta-se numa encosta íngreme, com blocos pétreos e afloramento rochoso na

superfície do solo. Os trabalhos compreenderam a abertura deste acesso até à margem do rio, numa

extensão aproximada de 160 m.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Nesta área a estratigrafia é pobre, no entanto existem algumas zonas de acumulação de sedimentos que

escorrem pela encosta e ficam presos nos penedos. Registamos as seguintes camadas estratigráficas:

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

UE [02] – camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria média e cor amarelo. Camada de

degradação do substrato geológico (saibro).

UE [03] – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foram detectados quaisquer vestígios arqueológicos.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 227 (Levada); OP 312 (Abrigo); OP 317 (Abrigo); OP 318 (Mancha de socalcos);

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Eixo 5 – Inicio dos trabalhos de escavação e remoção de blocos pétreos, na zona junto ao rio.

Foto 2 | Eixo 5 – Aspecto geral dos trabalhos de escavação de sedimentos.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 772 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 24 a 28

Localização

Elemento do Projeto A.H. Daivões

Frente de Obra Acesso Eixo 5

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos e de remoção

de blocos pétreos.

O Acesso Eixo 5 implanta-se numa encosta íngreme, com blocos pétreos e afloramento rochoso na

superfície do solo. Os trabalhos compreenderam a abertura deste acesso até à margem do rio, numa

extensão aproximada de 160 m.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Nesta área a estratigrafia é pobre, no entanto existem algumas zonas de acumulação de sedimentos que

escorrem pela encosta e ficam presos nos penedos. Registamos as seguintes camadas estratigráficas:

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

UE [02] – camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria média e cor amarelo. Camada de

degradação do substrato geológico (saibro).

UE [03] – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foram detectados quaisquer vestígios arqueológicos.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 227 (Levada); OP 312 (Abrigo); OP 317 (Abrigo); OP 318 (Mancha de socalcos);

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Eixo 5 – Aspecto geral de trabalhos de escavação.

Foto 2 | Eixo 5 – Aspecto geral de trabalhos de escavação no final da vertente junto ao rio.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 773 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 17 a 22

Localização

Elemento do Projeto A.H.Daivões

Frente de Obra Estaleiro 31a - Ensecadeira

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

A área em questão localiza-se na margem direita do rio Tâmega, delimitada a Nordeste por vertente muito

íngreme. Observam-se afloramentos graníticos à superfície do solo.

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de remoção de blocos pétreos e de

escavação de sedimentos. Os trabalhos decorreram em plena margem, e perto do leito do rio. Foram

também registados trabalhos de perfuração para detonações do afloramento rochoso.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

As camadas observadas foram as seguintes:

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

UE [02] – camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria média e cor amarelo. Camada de

degradação do substrato geológico (saibro).

UE [03] – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foram detectados quaisquer vestígios arqueológico.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 227 (levada); OP 312 (Abrigo); OP 317 (Abrigo); OP 318 (Mancha de socalcos)

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Ensecadeira - Aspecto geral dos trabalhos de escavação e remoção de blocos pétreos;

Foto 2 | Ensecadeira - Trabalhos de escavação e remoção de sedimentos.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 774 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 26 a 28

Localização

Elemento do Projeto A.H.Daivões

Frente de Obra Estaleiro 31a - Ensecadeira

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

A área em questão localiza-se na margem direita do rio Tâmega, delimitada a Nordeste por vertente muito

íngreme. Observam-se afloramentos graníticos à superfície do solo.

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de remoção de blocos pétreos e de

escavação de sedimentos. Os trabalhos decorreram em plena margem, e perto do leito do rio.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

As camadas observadas foram as seguintes:

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

UE [02] – camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria média e cor amarelo. Camada de

degradação do substrato geológico (saibro).

UE [03] – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foram detectados quaisquer vestígios arqueológico.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 227 (levada); OP 312 (Abrigo); OP 317 (Abrigo); OP 318 (Mancha de socalcos)

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 – Ensecadeira – aspecto geral dos trabalhos de escavação.

Foto 2 – Ensecadeira – aspecto geral da área intervencionada.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 775 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 3, 4 e 5

Localização

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 22b

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos em parte da escombreira 22b.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Foi observada apenas uma camada estratigráfica correspondente à camada humosa. Camada de

coloração castanho escuro, de composição orgânica e pouco compacta e com granulometria grosseira.

Revelou inclusões de raízes e alguns fragmentos cerâmicos de época contemporânea.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da área de escavação da escombreira 22b.

Foto 2 | Pormenor da remoção de sedimentos da escombreira 22b.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 776 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 20

Localização

Elemento do Projeto A.H. Daivões

Frente de Obra Escombreira

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Acompanhamento dos trabalhos de decapagem e remoção da camada vegetal (UE 01) na área envolvente

ao Pk 0+300. Esta zona é delimitada sudeste pela estrada 518 e a noroeste por uma vertente com declive

moderado. Observam-se vários afloramentos graníticos à superfície do solo.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia observada contempla as seguintes camadas:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro.

Contém raízes concentradas e pedras de calibre variável entre o pequeno e o grande. Camada vegetal.

UE 02 – Camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria média e cor amarelada. Camada de

degradação do substrato geológico (saibro)

UE 03 – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foram registados quaisquer vestígios arqueológicos ou patrimoniais.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 316 (Mancha de socalcos)

Observações Nada a registar



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Escombreira – Decapagens mecânicas e remoção de sedimentos

Foto 2 | Escombreira – Aspecto geral de área decapada na envolvência do Pk 0+300



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 777 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 18 a 22

Localização

Elemento do Projeto A.H. Daivões

Frente de Obra Estaleiro 22a - Blondin

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Acompanhamento dos trabalhos de decapagem de sedimentos (arranjo de perfis), escavação de

sedimentos e remoção de blocos pétreos.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia observada contempla as camadas:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro.

Contém concentrações de raízes e pedras de calibre pequeno a grande dispersos. Camada vegetal

UE 02 – Camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria média e cor amarelo. Camada de

degradação do substrato geológico (saibro).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 515 (Abrigo natural); OP 516 (Cerca de gado)

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Blondin/Estaleiro 22A – Trabalhos de escavação de sedimentos.

Foto 2 | Blondin/Estaleiro 22A – Aspecto geral de decapagem de sedimentos/ Limpeza de perfis.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 778 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 24 a 28

Localização

Elemento do Projeto A.H. Daivões

Frente de Obra Estaleiro 22a - Blondin

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Acompanhamento dos trabalhos de decapagem de sedimentos (arranjo de perfis), escavação de

sedimentos e remoção de blocos pétreos.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia observada contempla as camadas:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro.

Contém concentrações de raízes e pedras de calibre pequeno a grande dispersos. Camada vegetal

UE 02 – Camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria média e cor amarelo. Camada de

degradação do substrato geológico (saibro).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 515 (Abrigo natural); OP 516 (Cerca de gado)

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Blondin/Estaleiro 22A – Aspecto geral de frente de obra

Foto 2 | Blondin/Estaleiro 22a – Aspecto geral do limite da área de expropriação com destaque para mancha de

socalcos existentes.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.5

Ficha nº 779 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 10 a 11

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Eixo 5; Acesso C20; Ensecadeira; Canal de desvio provisório.

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi feito o acompanhamento:

 da escavação mecânica de depósitos sedimentares em local de implantação do eixo 5, entre os

PK 0+365 e PK 0+385;

 da decapagem mecânica de depósitos sedimentares em local de implantação do acesso C20,

entre os PK 0+240 e PK 0+300;

 da remoção de blocos pétreos e escavação mecânica em local de implantação da ensecadeira;

 da desconstrução parcial da OP 235 (Abrigo sob rocha).

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Eixo 5

A escavação mecânica ocorreu na área de implantação do eixo 5, entre os PK 0+365 e PK 0+385. Na

maior parte deste troço escavado, o afloramento rochoso granítico encontrava-se à superfície e encontra-

se em local de acentuado declive.

Foram identificadas duas camadas estratigráficas. A camada 1, sobrejacente à camada 2,

correspondente à camada humosa, é de coloração castanha escura, pouco compacta, de granulometria

média a fina, de composição areno-argilosa, com inclusões de muitos blocos pétreos sub-rolados de

granito de pequena, média dimensão e apresenta uma potência estratigráfica pouco significativa. Nesta

camada, em algumas zonas, o substrato rochoso granítico aflora, apresentando desgaste por fenómenos
erosivos hídricos e eólicos. A camada 2, subjacente à camada 1, é um depósito saibroso, em contacto

com o substrato rochoso granítico, de coloração castanha amarelada escura, com várias tonalidades

mais aclaradas, pouco compacta, de composição areno-argilosa, mais arenosa que a camada 1,

granulometria grosseira a média, com muitas inclusões de blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de

granito de pequena, média e grande dimensão.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.5

Acesso C20

A escavação mecânica ocorreu na área de implantação do acesso C20, entre os PK 0+240 e PK 0+300.

Na maior parte deste troço escavado, o afloramento rochoso granítico encontrava-se à superfície e

encontra-se em local de acentuado declive. Por motivos de segurança, procedeu-se também à limpeza

dos blocos pétreos das zonas limítrofes ao acesso. Em zona limítrofe do acesso C20 é sita a OP 235, a

qual foi parcialmente demolida pelo deslizamento de blocos pétreos pela encosta, aquando da

escavação do acesso C20 e das zonas limítrofes ao acesso.

Foram identificadas duas camadas estratigráficas. A camada 1, sobrejacente à camada 2,

correspondente à camada humosa, é de coloração castanha escura, pouco compacta, de granulometria

média a fina, de composição areno-argilosa, com inclusões de muitos blocos pétreos sub-rolados de

granito de pequena, média dimensão e apresenta uma potência estratigráfica pouco significativa. Nesta

camada, em algumas zonas, o substrato rochoso granítico aflora, apresentando desgaste por fenómenos
erosivos hídricos e eólicos. A camada 2, subjacente à camada 1, é um depósito saibroso, em contacto

com o substrato rochoso granítico, de coloração castanha amarelada escura, com várias tonalidades

mais aclaradas, pouco compacta, de composição areno-argilosa, mais arenosa que a camada 1,

granulometria grosseira a média, com muitas inclusões de blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de

granito de pequena, média e grande dimensão.

Ensecadeira e canal de desvio provisório do rio Tâmega

A escavação mecânica ocorreu em área de implantação da ensecadeira e do canal do desvio provisório

do rio Tâmega, sito na margem direita, onde se procedeu à remoção dos blocos pétreos resultantes da

escavação prévia da parte superior da área escavada. Aquando da escavação foram demolidas parcial e

totalmente, as OP 227 (Levada) e OP 312 (Abrigo), respectivamente, as quais foram parcialmente

demolidas em semanas anteriores.

Foram identificadas duas camadas estratigráficas. A camada 1, sobrejacente à camada 2,

correspondente à camada humosa, é de coloração castanha escura, pouco compacta, de granulometria

média a fina, de composição areno-argilosa, com inclusões de muitos blocos pétreos sub-rolados de

granito de pequena, média dimensão e apresenta uma potência estratigráfica pouco significativa. Nesta

camada, em algumas zonas, o substrato rochoso granítico aflora, apresentando desgaste por fenómenos
erosivos hídricos e eólicos. A camada 2, subjacente à camada 1, é um depósito saibroso, em contacto

com o substrato rochoso granítico, de coloração castanha amarelada escura, com várias tonalidades

mais aclaradas, pouco compacta, de composição areno-argilosa, mais arenosa que a camada 1,

granulometria grosseira a média, com muitas inclusões de blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de

granito de pequena, média e grande dimensão.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.5

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada de cariz arqueológico ou etnográfico foi observado durante as acções de desconstrução e de

escavação de depósitos sedimentares.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 227 (Levada); OP 235 (Abrigo sob rocha); OP 246 (Mancha de socalcos); OP 312 (Abrigo).

Observações O abrigo sob rocha (OP 235) foi afectado pelo deslizamento de blocos pétreos

aquando da escavação do acesso C20.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.5

Registo fotográfico

Foto 1 | Escavação mecânica no canal de desvio do rio Tâmega.

Foto 2 | Escavação mecânica no eixo 5, no PK 0+370.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 5.5

Foto 3 | Escavação mecânica em área de implantação do acesso C20, ao PK 0+260.

Foto 4 | Desconstrução parcial da OP 235 (Abrigo sob rocha).



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 780 Responsável (eis) Mário Dinis

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 29

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Margem direita (Acesso C20 e Eixo 5) e margem esquerda (Estaleiro 31A).

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Os trabalhos executados nas duas margens não implicaram acompanhamento arqueológico, incidindo

fundamentalmente em áreas previamente intervencionadas.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
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SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva dos trabalhos executados na margem esquerda.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos executados na margem direita.
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 781 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 11

Localização

Elemento do Projeto A.H. Daivões

Frente de Obra Acesso 7 – Pk 0+240 – 0+250

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Acompanhamento dos trabalhos de escavação de sedimentos e remoção de blocos pétreos. A área em

questão localiza-se numa encosta abrupta, onde se observam afloramentos graníticos à superfície e alguns

socalcos agrícolas.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia observada permitiu identificar duas camadas sedimentares. A área em questão apresenta

variações na espessura dos sedimentos, tendo sido observado nas áreas onde existem socalcos um maior

potencial estratigráfico, nomeadamente a nível da UE 01, e nas zonas de maior concentração de blocos

pétreos a UE 01 apresenta-se pouco espessa.

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

Apresenta um potencial variável entre 0.50m e 1m.

UE [02] – substrato rochoso (granito)

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foram detectadas quaisquer vestígios arqueológicos.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 197 – Socalcos; OP 199 – Tanque de pedra

Observações Nada acrescentar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de trabalhos de escavação.

Foto 2 | Aspecto geral da área de intervenção.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 782 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 22 a 28

Localização

Elemento do Projeto A.H.Daivões

Frente de Obra Acesso Eixo 7

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Acompanhamento dos trabalhos de escavação de sedimentos e remoção de blocos pétreos. A área em

questão localiza-se numa encosta abrupta, onde se observam afloramentos graníticos à superfície e alguns

socalcos agrícolas.

Os trabalhos consistiram na abertura de um acesso provisório, que contornava um afloramento rochoso,

com objectivo de aproximar uma máquina de perfuração aos afloramentos.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia observada permitiu identificar as seguintes camadas sedimentares:

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

Apresenta um potencial variável entre 0.50m e 1m.

UE [02] – Sedimento arenoso, compacto, de granulometria média e cor amarelo. Camada de degradação

do substrato geológico (saibro).

UE [03] – substrato rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não se verificaram quaisquer vestígios arqueológicos

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 198 (Casa rural); OP 199 (Tanque de pedra)

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Eixo 7 – Abertura de acesso provisório para deslocação de máquinas.

Foto 2 | Eixo 7 – Aspecto geral de acesso provisório.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 783 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 4 Dia (s) 20 a 22

Localização

Elemento do Projeto A.H.Daivões

Frente de Obra Acesso Eixo 7

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos regularização do talude do acesso e abertura de acesso

provisório para os patamares inferiores.

A área em questão localiza-se numa encosta abrupta, onde se observam afloramentos graníticos à

superfície e alguns socalcos agrícolas.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia observada permitiu identificar as seguintes camadas sedimentares:

UE [01] – camada sedimentar arenoso, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-

escuro. Contém algumas raízes, pétreos de granito e quartzo, de pequeno a médio calibre dispersos.

Apresenta um potencial variável entre 0.50m e 1m.

UE [02] – Sedimento arenoso, compacto, de granulometria média e cor amarelo. Camada de degradação

do substrato geológico (saibro).

UE [03] – substrato rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não se verificaram quaisquer vestígios arqueológicos

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 198 (Casa rural); OP 199 (Tanque de pedra)

Observações Nada a registar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Eixo 7 – Aspecto geral de frente de obra. Escavação e regularização de talude.

Foto 2 | Eixo 7 – Preparação do acesso provisório para patamares inferiores.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.7

Ficha nº 784 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 04 a 07

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Eixo 7; Estaleiro 31A; Escombreira/Estaleiro 31B.

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi feito o acompanhamento:

 da escavação mecânica de depósitos sedimentares e acerto de taludes xxem local de

implantação do eixo 7, entre os PK 0+200 e PK 0+250;

 da decapagem mecânica de depósitos sedimentares em local de implantação  da

escombreira/estaleiro 31A no seu limite Oeste;

 da decapagem mecânica de depósitos sedimentares e aterro para implantação de um acesso

de emergência em volta da escombreira/estaleiro 31B.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Eixo 7

A escavação mecânica foi elaborada em local de implantação do eixo 7, entre os PK 0+200 e PK 0+250.

Durante a escavação do acesso foram também aterrados e desconstruídos alguns socalcos,

concernentes à OP 197. A estratigrafia identificada remonta à da semana de 6 a 10 de Março de 2017.

Foram identificadas três camadas estratigráficas. A camada 2, é correspondente à camada humosa e de

enchimento de socalco, de coloração castanha escura, pouco compacta, de composição areno-argilosa,

granulometria média a fina, com muitas inclusões de blocos pétreos sub-rolados de granito de pequena e
média dimensão. A camada 4, subjacente à camada 2 e assente sobre o substrato rochoso granítico,

corresponde a um depósito saibroso, é de coloração castanha amarelada, pouco compacta, de

granulometria grosseira a média, de composição arenosa, com inclusões de muitos blocos pétreos sub-

angulosos e sub-rolados de granito de pequena, média e grande dimensão.
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Estaleiro 31A

A escavação mecânica ocorreu na área de implantação do estaleiro 31A, no seu extremo Oeste, onde se

encontrava uma pequena franja de depósitos sedimentares ainda não escavados. O local da escavação

é sito num morro granítico, onde o substrato rochoso granítico aflora em quase toda a sua totalidade. A

estratigrafia remonta à identificada na escavação mecânica elaborada na semana de 23 a 27 de janeiro

de 2017.

Foram identificadas duas camadas estratigráficas. A camada 1, correspondente à camada humosa, é de

coloração castanha escura, pouco compacta, de granulometria média a fina, de composição areno-

argilosa, com inclusões de alguns blocos pétreos sub-rolados de granito de pequena e média dimensão e
apresenta uma potência estratigráfica pouco significativa. A camada 3, subjacente à camada 1, é um

depósito saibroso, em contacto com o substrato rochoso granítico, de coloração castanha amarelada

escura, com várias tonalidades mais aclaradas, pouco compacta, de composição arenosa, granulometria

grosseira a média, com muitas inclusões de blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de granito de

pequena, média e grande dimensão e alguns de quartzo angulosos de pequena dimensão.

Acesso de emergência em volta da escombreira/estaleiro 31B

A decapagem mecânica ocorreu em algumas zonas de uma faixa limítrofe da área de implantação da

escombreira/estaleiro 31B, de Sul a Oeste, com a finalidade de assentamento de um acesso de

emergência a ser utilizado pelo tráfego da obra, aquando da interrupção pontual do acesso C21 – Eixo 1

para remoção de blocos pétreos resultantes de pegas de fogo em local do estaleiro 31A. Este acesso faz

a ligação entre a parte superior da escombreira/estaleiro 31B, pelo lado Sul, contorna em direcção a

Oeste e liga à curva apertada do acesso C21 – Eixo 1 ao PK 0+330 A estratigrafia, a qual só se

identificou numa zona diminuta não intervencionada previamente, remonta à identificada na escavação

mecânica elaborada na semana de 13 a 17 de Fevereiro de 2017. O restante acesso foi aterrado com

depósitos sedimentares provindos de um aterro. Na decapagem foram também desconstruídos

parcialmente alguns socalcos pertencentes à OP 406 (Socalcos).

Foram identificadas duas camadas estratigráficas. A camada 1, correspondente à camada humosa e de

enchimento de socalco, é de coloração castanha escura, pouco compacta, de granulometria média a

fina, de composição areno-argilosa, com inclusões de alguns blocos pétreos sub-rolados de granito de
pequena e média dimensão e apresenta uma potência estratigráfica pouco significativa. A camada 3 é

um depósito saibroso, em contacto com o substrato rochoso granítico, de coloração castanha amarelada

escura, com várias tonalidades mais aclaradas, pouco compacta, de composição areno-argilosa, mais

arenosa que a camada 1, granulometria grosseira a média, com muitas inclusões de blocos pétreos

angulosos e sub-angulosos de granito de pequena, média e grande dimensão.
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Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada de cariz arqueológico ou etnográfico foi observado durante as acções de desconstrução e de

escavação de depósitos sedimentares.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 197 (Mancha de socalcos); OP 406 (Mancha de socalcos); OP 407 (Linha de água murada).

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Escavação mecânica no eixo 7, ao PK 0+250.

Foto 2 | Pormenor da escavação e remoção de depósitos sedimentares do eixo 7, ao PK 0+220.
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Foto 3 | Pormenor do acerto de taludes no eixo 7 ao PK 0+220.

Foto 4 | Aterro do acesso de emergência.
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Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 6.7

Foto 5 | Decapagem superficial do acesso de emergência, a Oeste da escombreira/estaleiro 31B.

Foto 6 | Enquadramento do acesso de emergência, vista de Sul.
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Foto 7 | Enquadramento do acesso de emergência, vista de Este.

Foto 8 | Enquadramento da escavação no limite Oeste do estaleiro 31A.
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Ficha nº 785 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 17 e 18

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso B25/C25 e Escombreira 14- Margem Direita

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de vedação das Op´s 275, referente a uma mamoa e OP500,
correspondente a uma alminha. Foram ainda vedadas temporariamente com rede de sinalização laranja
as mamoas 346,356,357,358 e 359.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Estes trabalhos não implicaram qualquer remoção de terras, pelo que não foi observada qualquer
estratigrafia.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações Registo geral.
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Registo fotográfico

1-Aspeto dos trabalhos na vedação da OP275, mamoa.

2-Aspeto final na vedação da OP500, alminha.
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3-Aspeto dos trabalhos de vedação das mamoas.

4-Aspeto geral da vedação na zona das OP´s 346,356,357,358 e 359.
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Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 786 Responsável (eis) Elisabete Pereira e Ida Neves

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 24 a 28

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso B25/C25

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados, em vários PK´s, os trabalhos de abertura do acesso B25/C25, durante estes
revolvimentos de terras foram parcialmente aterradas a OP279, correspondente às minas do Romão e a
OP280, referente a uma levada com represa.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos de acompanhamento foi observado a seguinte estratigrafia:

[01] – Sedimento de coloração castanho bastante escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusão de
muitas raízes e material lenhoso. Camada humosa.

[02] – Sedimento de coloração castanho claro, arenosa, heterogénea, com inclusões de material pétreo
de médias e grandes dimensões.

[03] – Substrato geológico de base, xisto.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi encontrada nenhuma ocorrência patrimonial.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP275-Mamoa;

OP279-Minas do Romão;

OP280-Levada com represa;

OP309-Abrigo;

OP500-Alminha.

Observações Registo geral.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

1- Início dos trabalhos de acompanhamento do acesso B25/C25.

2-Aspeto dos trabalhos de abertura do acesso.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

3-Aspeto dos trabalhos de acompanhamento do aterro da OP279.

4-Aspeto geral do aterro da OP279.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 787 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 27 e 28

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Plataforma adjacente ao acesso B25/C25

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi acompanhado os trabalhos de criação de uma plataforma para a colocação de material de apoio a
obra.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos de acompanhamento foi observado a seguinte estratigrafia:

[01] – Sedimento de coloração castanho bastante escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusão de
muitas raízes e material lenhoso. Camada humosa.

[02] – Sedimento de coloração castanho claro, arenosa, heterogénea, com inclusões de material pétreo
de médias e grandes dimensões. Camada correspondente a degradação da rocha.

[03] – Substrato geológico de base, xisto.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi encontrada nenhuma ocorrência patrimonial.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP275-Mamoa;

OP500-Alminha.

Observações Registo geral.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1- Início dos trabalhos de criação de uma plataforma.

2-Aspeto final da plataforma.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 788 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 26, 27 e 28

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 14b

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos em parte da área da

escombreira 14b.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Foi observada apenas uma camada estratigráfica correspondente à camada humosa. Camada de

coloração castanho escuro, de composição orgânica e pouco compacta e com granulometria média a

grosseira. Revelou inclusões de raízes de pinheiro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista parcial da decapagem na escombreira 14b.

Foto 2 | Pormenor da remoção de sedimentos na escombreira 14b.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 3 | Vista geral da decapagem na escombreira 14b.

Foto 4 | Aspecto da abertura de acesso aos socalcos na escombreira 14b.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 789 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 03 a 07

Localização

Elemento do Projeto A.H.A.T

Frente de Obra B30

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Os trabalhos de decapagem realizados durante a semana de 03 a 07 resumiram-se apenas ao

dia 04 e tiveram como finalidade a escavação de uma vala para implantação da PH 333 no

acesso B30.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A escavação da PH 333 permitiu aferir que a estratigrafia era composta por um depósito de aterro

relacionado com o caminho existente.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificado uma mancha de socalcos murados a que se

atribuiu a FOP 502

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1 - Pormenor dos trabalhos de escavação na abertura da vala para implantação da PH.

2 - Pormenor do depósito observado (aterro)



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 790 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 19 e 20

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso B30

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

 Abertura da PH 3.48, entre o Pk 3+480 e o Pk 3+490.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Foi observada a seguinte estratigrafia:

UE [01] – Camada estratigráfica constituída por blocos graníticos de pequena e média dimensão,
correspondente à atual calçada.

UE [02] – Camada constituída por sedimentos de coloração castanha amarelada, matriz saibrosa, grão
grosseiro e média compacidade. Unidade estratigráfica bastante homogénea, conectada com o
assentamento da calçada que lhe está sobrejacente.

UE [03] – Depósito sedimentar de natureza humosa e matriz areno-argilosa, correspondente à camada
vegetal. De coloração castanha-escura, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão
abundante de raízes e de alguns blocos graníticos de pequena e média dimensão.

UE [04] – Camada subjacente à UE [03], constituída por sedimentos de coloração castanha alaranjada,
baixa compacidade, granulometria média a fina e com inclusão de blocos graníticos de dimensões
variadas. Correspondente à desagregação do substrato geológico de base.

UE [05] – Substrato rochoso granítico.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP_446 – mancha de socalcos.

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

1 – Início dos trabalhos de abertura da PH.

2 – Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

3 – Pormenor da estratigrafia observada.

4 – Fase final do desenvolvimento dos trabalhos de abertura da PH.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 791 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 26

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso B30

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

 Abertura da PH 4.16, no PK 4+160.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)
Foi observada a seguinte estratigrafia:

UE [01] – Camada estratigráfica constituída por blocos graníticos de pequena e média dimensão,

correspondente à atual calçada.

UE [02] – Camada constituída por sedimentos de coloração castanha amarelada, matriz saibrosa, grão

grosseiro e média compacidade. Unidade estratigráfica bastante homogénea, conectada com o

assentamento da calçada que lhe está sobrejacente.

UE [03] – Depósito sedimentar de natureza humosa e matriz areno-argilosa, correspondente à camada

vegetal. De coloração castanha-escura, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão

abundante de raízes e de alguns blocos graníticos de pequena e média dimensão.

UE [04] – Camada subjacente à UE [03], constituída por sedimentos de coloração castanha alaranjada,

baixa compacidade, granulometria média a fina e com inclusão de blocos graníticos de dimensões

variadas. Correspondente à desagregação do substrato geológico de base.

UE [05] – Substrato rochoso granítico.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP_446 – mancha de socalcos; OP_456 – calçada; OP_461 – abrigo.

Observações Foi observada e devidamente registada a demolição parcial da OP_446 –

mancha de socalcos.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1 – Início dos trabalhos de abertura da PH, sendo possível observar a desconstrução do muro de socalco integrante

da OP_446.

2 – Desenvolvimento dos trabalhos de abertura da PH.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 792 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 3 a 7

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30- Margem Esquerda

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de acerto de taludes e arranjos no acesso C30. Os trabalhos
decorreram em vários PK´s.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante estes trabalhos foram observadas três camadas estratigráficas.

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusões de raízes e
de material pétreo de médias dimensões. Camada humosa.

[02] – Sedimento de coloração castanho, argilosa, heterogénea, com inclusões de material pétreo de
médias dimensões. Camada correspondente a degradação do substrato rochoso de base.

[03] – Substrato rochoso de base.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações Registo geral.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1-Aspeto geral dos trabalhos de arranjo do acesso C30.

2-Aspeto geral de alguns dos trabalhos no C30.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 793 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 10 a 13

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30- Margem Esquerda

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de acerto de taludes e arranjos no acesso C30. Os trabalhos
decorreram em vários PK´s.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante estes trabalhos foram observadas três camadas estratigráficas.

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusões de raízes e
de material pétreo de médias dimensões. Camada humosa.

[02] – Sedimento de coloração castanho, argilosa, heterogénea, com inclusões de material pétreo de
médias dimensões. Camada correspondente a degradação do substrato rochoso de base.

[03] – Substrato rochoso de base.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações Registo geral.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1-Aspeto geral dos trabalhos numa linha de água do acesso C30.

2-Aspeto geral de alguns dos trabalhos no C30.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 794 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 20 e 21

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Remoção da camada de assentamento do acesso, previamente colocada, tendo em vista a construção

de muro pétreo de contenção (M3.03), entre o Pk 3.045 e o Pk 3.080.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes camadas:

UE [01] – Camada constituída por sedimentos de coloração castanha alaranjada, de elevada

compacidade, granulometria média a fina e com inclusão abundante de blocos pétreos de dimensões

variadas. Correspondente a um nível de aterro para assentamento do acesso.

UE [02] – Substrato geológico de base (xisto).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP_271 – Socalcos; OP_434 – Complexo de estruturas ribeirinhas; OP_435 – Levada.

Observações No dia 20 de Abril foi acompanhada a desconstrução parcial do muro de

delimitação do ribeiro do Carvalhal, integrado na ocorrência patrimonial 434.

O núcleo central desta estrutura, porém, permanece intacto.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1 – Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos.

2 – Pormenor do desenvolvimento dos trabalhos.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 795 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 26 a 28

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Desmatação e decapagem superficial de uma faixa de cerca de 2m de largura, no topo do talude do

Acesso C30, e consequente abertura de vala com cerca de 0.50m de largura 0.30m de profundidade

para colocação de meia cana – entre o Pk 0+650 e o Pk 0+820.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes camadas:

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanha escura, granulometria fina

e baixa compacidade, com inclusão abundante de raízes e alguns blocos pétreos, em xisto, de pequena

e média dimensão.

UE [02] – Camada sedimentar subjacente à UE [01] constituída por sedimentos de coloração castanha

alaranjada, média compacidade e granulometria média a fina, com inclusão abundante de blocos pétreos

(xistos e xistos quartzíticos) de pequena e média dimensão. Camada correspondente à desagregação do

substrato geológico de base.

UE [03] – Substrato geológico de base (xisto).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

No dia 27 foram identificadas as seguintes ocorrências patrimoniais:

OP_530 – caminho murado;

OP_531 – anexos agrícolas.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP_236 – estrutura agrícola; OP_322 – levada de água.

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

1 – Decapagem superficial no topo do talude, ao Pk 0+650.

2 – Trabalhos de desmatação no topo do talude, ao Pk 0+700.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

3 – Pormenor da estratigrafia observada no Pk 0+750.

4 – Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos no Pk 0+820.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 796 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 10 a 13

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C31- Margem Esquerda

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação, arranjos e acertos de taludes no acesso C31.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante estes trabalhos foram observadas três camadas estratigráficas.

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusões de raízes e
de material pétreo de médias dimensões. Camada humosa e de incêndio.

[02] – Sedimento de coloração castanho claro, arenosa, heterogénea, com inclusões de material pétreo
de médias dimensões. Camada correspondente a degradação do substrato rochoso de base.

[03] – Substrato rochoso de base.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações Registo geral.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1-Aspeto dos trabalhos de acompanhamento da abertura de talude para colocação da meia cana no acesso C31.

2-Aspeto geral dos trabalhos no C31, visto do acesso C35.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 797 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 3 a 7

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C31- Margem Esquerda

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação, arranjos e acertos de taludes no acesso C31.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante estes trabalhos foram observadas três camadas estratigráficas.

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusões de raízes e
de material pétreo de médias dimensões. Camada humosa e de incêndio.

[02] – Sedimento de coloração castanho claro, arenosa, heterogénea, com inclusões de material pétreo
de médias dimensões. Camada correspondente a degradação do substrato rochoso de base.

[03] – Substrato rochoso de base.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações Registo geral.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1-Aspeto dos trabalhos de acompanhamento da abertura do acesso C31.

2-Aspeto geral dos trabalhos no C31.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 798 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 17 e 18

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C31- Margem Esquerda

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação, arranjos e acertos de taludes no acesso C31.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante estes trabalhos foram observadas três camadas estratigráficas.

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusões de raízes e
de material pétreo de médias dimensões. Camada humosa.

[02] – Sedimento de coloração castanho claro, arenosa, heterogénea, com inclusões de material pétreo
de médias dimensões. Camada correspondente a degradação do substrato rochoso de base.

[03] – Substrato rochoso de base.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações Registo geral.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1-Aspeto dos trabalhos no acesso C31.

2-Aspeto geral do C31.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 799 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 3

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35- Margem Esquerda

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de remoção de terras, junto ao lagar de Azeite OP253. Verificamos
ainda a continuação da demolição da OP254, referente a socalcos agrícolas.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Foi observado a seguinte estratigrafia durante o acompanhamento;

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusões de raízes e
de material pétreo de médias dimensões. Camada humosa.

[02] – Sedimento de coloração castanho claro, argilosa, heterogénea, com inclusões de material pétreo
de médias dimensões. Camada correspondente a degradação do substrato rochoso de base.

[03] – Substrato rochoso de base.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP253- Lagar de Azeite;

OP251- Moinho.

Observações Registo geral.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1-Aspeto geral dos trabalhos no acesso C35 e da demolição dos socalcos agrícolas.

2-Aspeto geral dos trabalhos junto a OP253.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 800 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 10 a 13

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13b- Margem Esquerda

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos do arranjo da plataforma do estaleiro 13b.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante estes trabalhos foram observadas apenas uma unidade estratigráfica.

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, arenosa, heterogénea, com inclusões de raízes e de
material pétreo de médias dimensões. Camada humosa.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações Registo geral.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1. Aspeto dos trabalhos de acompanhamento da plataforma para o estaleiro 13b.

2. Aspeto geral da plataforma, visto do acesso C35.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 801 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 03 a 07

Localização

Elemento do Projeto Pedreira de Gouvães

Frente de Obra Pedreira de Gouvães

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Os trabalhos de decapagem realizados durante a semana de 03 a 07, incidiram nos dias 03 e 04 e

consistiram nos seguintes trabalhos:

Decapagem de terras vegetais na área de implantação da plataforma dos geotubos.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

A decapagem realizada permitiu observar que a estratigrafia da área afectada pelos trabalhos é de

natureza simples; ora composta por uma só unidade estratigráfica que se caracteriza por ser um depósito

limoso, de fraca compactação, homogénea com uma cor castanha com uma tonalidade avermelhada e

de gradação escura e com uma espessura que varia entre 0,10 cm a 0,75 cm e que assenta

directamente sobre o substrato rochoso. Quando este estrato limoso não assenta sobre o substrato

rochoso, é seguido por um estrato arenoso (saibro), de fraca compactação, homogénea, e com uma cor

castanha com uma tonalidade amarelada e uma gradação média.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1 - Aspecto dos trabalhos de decapagem realizados na área da plataforma de geotubos.

2 - Aspecto do perfil do corte SE da área decapada.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.8

Ficha nº 802 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 17 a 21

Localização

Elemento do Projeto Pedreira de Gouvães

Frente de Obra Pedreira de Gouvães

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Os trabalhos realizados durante a semana de 17 a 21 de abril, desenvolveram-se respectivamente nos

dias 19, 20 e 21 e, tiveram como principal foco a decapagem do acesso exterior à Pedreira.

Relativamente a este ponto, convém referir que, os trabalhos desenvolveram-se nas imediações dos

monumentos megalíticos referenciados no âmbito do Recape com os nº 90 (Chã de Arcas 3 CNS:

17839) e 92 (Chã de Arcas 5 CNS: 5351) e, uma vez que os referidos monumentos estão classificados

como Monumento Nacional, existe uma área de protecção de 50 metros. Por este facto, os trabalhos

atrás referidos, respeitaram a área de protecção imposta.

Deste modo, os trabalhos desenvolvidos no dia 19, ocorreram entre o Pk 0+700 ao 0+680, de forma a

respeitar a área de protecção para o monumento megalítico inventariado com o nº 93 e conhecido como

Chã das Arcas 5, retomando, depois, os trabalhos no pk 0+570 e 0+545, criando uma “escapatória” no

acesso já existente que, foi implantado respeitando a zona de protecção de 50 metros para o monumento

megalítico Chã das Arcas 5 e Chã das Arcas 3 (OP 90 e 92 respectivamente). Resta mencionar que após

os trabalhos realizados na “escapatória”, os trabalhos foram retomados no dia 21 ao Pk 0+426,93 que,

mais uma vez, tiveram em atenção a área de protecção de 50 metros imposto ao monumento megalítico

Chã da Arcas 3 – OP 90.

Salientamos, também, que, no dia 20, os trabalhos de decapagem realizados ao Pk 0+679 ocorreram

nas imediações da OP 382, que se refere a uma pia escavada na rocha; no entanto, devido ao

acompanhamento arqueológico realizado, o achado não sofreu qualquer impacto negativo (directo ou

indirecto), decorrente dos trabalhos realizados.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Nos dias 19 e 20 realizaram-se trabalhos de escavação entre os pk 0+740 e 0+760. Os trabalhos

permitiram observar uma realidade estratigráfica composta por um depósito:



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.8

 Limoso, de fraca compactação, homogénea e com uma cor castanha e tonalidade avermelhada

de gradação escura e com uma espessura máxima de 1,50 metros. Assenta sobre o substrato

rochoso.

No dia 20, constatamos, que os trabalhos desenvolvidos entre o pk 0+570 e 0+545, na área da

escapatória do acesso à pedreira, em termos estratigráficos, era constituída por três depósitos; de forma

a poder fazer uma melhor correlação estratigráfica entre eles, optamos, como modelo descritivo, a

numeração dos depósitos em unidades estratigráficas que passamos de seguida a descrever:

[101] – Depósito de matriz limosa, de fraca compactação, homogénea e com uma cor castanha

e de gradação escura. Com uma espessura máxima de 0,50 cm, cobre a [102].

[102] – Depósito de matriz arenosa, de fraca compactação, grão médio, homogénea e com uma

cor castanha com uma tonalidade avermelhada e gradação escura. O estrato descrito,

apresenta materiais de cronologia bastante recente, como garrafas de vidro e materiais

plásticos (ver foto nº 9); e poderá ter servido como um depósito de aterro para nivelamento do

terreno, de forma a colmatar a pendente que ali existiria aquando da construção da EM 557.

Com uma espessura de 0,80 cm, cobre a [102].

[103] - Depósito de matriz arenosa, de fraca compactação, grão fino, homogénea e com uma

cor castanha com uma gradação escura. Com uma espessura de 0,30 cm, é coberta pela [102]

e assenta sobre o substrato geológico.

Salienta-se, também, o facto de que durante os trabalhos efectuados, visualizamos a destruição de uma

ph (passagem hidráulica), composta por manilhas de cimento, que estava envolvida pela [101]; a ph

tinha como finalidade o acesso ao terreno.

O acompanhamento arqueológico realizado no dia 21 circunscreveu-se aos trabalhos de escavação

efectuados entre o pk 0+426,93 ao pk 0+370, e permitiu constatar que a escavação incidiu sobre uma

área anteriormente utilizada como vazadouro de terras (ver fotos 11, 12 e 13).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante os trabalhos realizados na área da “escapatória”, no dia 20 e entre o pk 0+570 e 0+545,

“exumamos” da [101] alguns fragmentos líticos. Estes, estavam localizados junto à ph que foi afectada

pelos trabalhos desenvolvidos naquele local. A descrição do material irá ser exposto em capítulo próprio.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

A 50 metros da OP 90, 92 e junto à OP 382

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.8

Registo fotográfico

Foto 1 – Vista geral sobre o traçado a ser beneficiado e a implantação dos monumentos megalíticos. A azul a OP 92

(Chã das Arcas 5), a laranja a OP 90 (Chã das Arcas 3). A verde, a implantação da escapatória a construir.

Foto 2 – Vista geral sobre os trabalhos de decapagem/escavação realizados no dia 19 entre o pk 0+740 e

0+760. A azul a localização da OP 92 (Chã das Arcas 5)



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.8

Foto 3 – Vista geral sobre os trabalhos de decapagem/escavação realizados no dia 20 entre o pk 0+740 e

0+760. A vermelho a localização da OP 382 (Pia escavada na rocha).

Foto 4 – Perfil do corte noroeste ao pk 0+750.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 5.8

Foto 5 – Vista geral de implantação da escapatória. A vermelho as estacas de limite da zona de protecção

dos monumentos megalíticos – OP 90 e 92.

Foto 6 – Pormenor da estaca que marca o limite da zona de protecção do monumento megalítico Chã das

Arcas 3. A azul a localização do monumento megalítico.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 6.8

Foto 7 – Pormenor da estaca que marca o limite da zona de protecção do monumento megalítico Chã das

Arcas 5. A azul a localização do monumento megalítico.

Foto 8 – Inicio dos trabalhos de escavação na área da “escapatória”.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 7.8

Foto 9 – Perfil do corte NE ao pk 0+560 na zona da “escapatória”, com o pormenor do material plástico

envolvido pela [102]

Foto 10 – Vista sobre os trabalhos de escavação que afectaram a ph e onde se recolheu alguns

fragmentos líticos.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 8.8

Foto 11 – Pormenor da estaca que delimita a zona de protecção para a OP 90 (Chã das Arcas 3) ao pk

0+426,93. A azul a localização do monumento megalítico.

Foto 12 – Vista sobre os trabalhos realizados no dia 21 em área anteriormente utilizada como vazadouro

de terras.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.4

Ficha nº 803 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 24 a 28

Localização

Elemento do Projeto Pedreira de Gouvães

Frente de Obra Pedreira de Gouvães

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Na sequência dos trabalhos efectuados na semana de 17 a 21 de abril na decapagem do acesso exterior
à pedreira, onde, e, pelo facto do acesso a ser construído/beneficiado desenvolver-se nas imediações
dos monumentos megalíticos classificados como Monumento Nacional (designados como Chã das
Arcas) e que gozam, por esse facto, de uma área de protecção de 50 metros, os trabalhos desenvolvidos
na construção/beneficiação (da EM557) durante a semana de 24 a 28 de abril respeitaram, na íntegra, a
área de protecção imposta.

Desta maneira, os trabalhos efectuados nesta semana (e na continuação dos trabalhos desenvolvidos na
semana de 17 a 21 de abril, que culminou com a decapagem ao pk 0+360, mas que por ordem de motivo
técnico da produção da obra foram retomados, nesta semana – 24 a 28 -, ao pk 0+220), efectuaram-se a
356 metros e 404 metros de distância da OP 90 (Chã das Arcas 3), respectivamente entre os pk 0+220 e
0+022.

Os trabalhos efectuados, consistiram - para além da decapagem de terras vegetais – no
desmantelamento do muro de limitação da EM 557, no sentido Sul-Norte, entre os pk´s 0+220 e 0+140.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Nos dias 27 e 28 realizaram-se trabalhos de escavação entre os pk 0+220 e 0+022. Os trabalhos
permitiram observar uma realidade estratigráfica composta por um depósito:

Limoso, de fraca compactação, homogénea e com uma cor castanha e tonalidade avermelhada de
gradação escura e com uma espessura máxima de 0,60 metros. Assenta sobre o substrato rochoso. O
estrato encontra-se bastante revolvido devido às práticas agrícolas existentes no local.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

A 356 metros da OP 90,



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 – Vista geral sobre o traçado a ser beneficiado.

Foto 2 – Pormenor do início dos trabalhos de desmantelamento do muro de limitação da EM 557 (sentido

Sul-Norte).



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.4

Foto 3 – Vista geral sobre os trabalhos finais de desmantelamento do muro de limitação da EM 557

(sentido Sul-Norte).

Foto 4 – Inicio dos trabalhos de decapagem realizados entre o pk 0+220 a 0+120.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.4

Foto 5 – Vista geral da decapagem realizada entre o pk 0+220 a 0+120. A vermelho o monumento

megalítico Chã das Arcas 3 (OP 90).

Foto 6 – Vista geral dos trabalhos de decapagem realizados entre o pk 0+120 a 0+020.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 804 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 5

Localização

Elemento do Projeto LN 20 kV SE Gouvães – CH Gouvães

Frente de Obra Apoio 3

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de valas para melhoria de terras junto ao apoio 3.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos foram identificadas três unidades estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a grosseira,

compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas raízes.

U.E.2: Sedimento de coloração castanha – escura, textura areno – argilosa, granulometria média a

grosseira, compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão

correspondentes à desagregação do afloramento rochoso xistoso, bem como algumas raízes.

U.E.3: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo patrimonial.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 263 – localizada a cerca de 70 metros para Nordeste do Apoio 3.

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1 - Abertura de valas junto ao apoio 3.

2 - Abertura de valas junto ao apoio 3.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 805 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 6

Localização

Elemento do Projeto LN 20 kV SE Gouvães – CH Gouvães

Frente de Obra Apoio 2

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de vala para melhoria de terras junto ao apoio 2.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos foram identificadas duas unidades estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a grosseira,

compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas raízes.

Sedimento correspondente à camada vegetal.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo patrimonial.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1 - Abertura de vala junto ao apoio 2.

2 - Abertura de vala junto ao apoio 2.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 806 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 7

Localização

Elemento do Projeto LN 20 kV SE Gouvães – CH Gouvães

Frente de Obra Apoio 4

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de vala para melhoria de terras junto ao apoio 4.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos foram identificadas três unidades estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha - escura, de textura areno – argilosa, granulometria média a

grosseira, compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas

raízes.

U.E.2: Sedimento de coloração castanha – amarelada, textura areno – argilosa, granulometria média a

grosseira, compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão

correspondentes à desagregação do afloramento rochoso xistoso, bem como algumas raízes.

U.E.3: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo patrimonial.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1 - Abertura de vala junto ao apoio 4.

2 - Abertura de vala junto ao apoio 4.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 807 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 11

Localização

Elemento do Projeto LN 20 kV SE Gouvães – CH Gouvães

Frente de Obra Apoio 4

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de vala para melhoria de terras junto ao apoio 4.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos foram identificadas três unidades estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha - escura, de textura areno – argilosa, granulometria média a

grosseira, compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas

raízes.

U.E.2: Sedimento de coloração castanha – amarelada, textura areno – argilosa, granulometria média a

grosseira, compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão

correspondentes à desagregação do afloramento rochoso xistoso, bem como algumas raízes.

U.E.3: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante o decorrer dos trabalhos foi identificada a OP 503 – mancha de socalcos, a cerca de 10 metros a
nordeste da localização da vala.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações A OP 503 não sofreu qualquer tipo de afetação.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

1 - Abertura de vala junto ao apoio 4.

2 - Abertura de vala junto ao apoio 4.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

3 – Estratigrafia identificada durante a abertura de vala.

4 – Identificação da OP 503.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 808 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 3 a 6

Localização

Elemento do Projeto LN 60 kV Fermil – Bragadas PC Daivões – Fonte do Mouro

Frente de Obra Apoio 8

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de conclusão da abertura de caboucos no apoio 8.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos foram identificadas duas unidades estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha - escura, de textura areno – argilosa, granulometria média a

grosseira, compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas

raízes. Sedimento correspondente à camada vegetal.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo patrimonial.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 452 – a cerca de 3 metros a Sudeste do local do apoio

Observações A OP 452 foi alvo de demolição parcial e de aterro.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

1 - Vista geral dos trabalhos de abertura de caboucos.

2 - Abertura de acesso para o apoio 8.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

3 – Demolição parcial da OP 452.

4 – Afetação da OP 452 pelas terras extraídas dos caboucos do apoio 8.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 809 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 4

Localização

Elemento do Projeto LN 60 kV Fermil – Bragadas PC Daivões – Fonte do Mouro

Frente de Obra Apoio 5

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de execução de plataforma para auto-grua junto ao apoio 5.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos foram identificadas duas unidades estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha - escura, de textura areno – argilosa, granulometria média a

grosseira, compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas

raízes. Sedimento correspondente à camada vegetal.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo patrimonial.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

OP 450 - a cerca de 30 metros a Noroeste do apoio 5.

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1 - Vista geral dos trabalhos de execução de plataforma junto ao apoio 5.

2 – Plataforma junto ao apoio 5.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.4

Ficha nº 810 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 10 a 13

Localização

Elemento do Projeto LN 60 kV Fermil – Bragadas PC Daivões – Fonte do Mouro

Frente de Obra Apoio 11

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de caboucos no apoio 11,bem como a execução do

respetivo acesso.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos foram identificadas duas unidades estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha - escura, de textura areno – argilosa, granulometria média a

grosseira, compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão e algumas

raízes. Sedimento correspondente à camada vegetal.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo patrimonial.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.4

Registo fotográfico

1 – Localização do apoio 11.

2 - Abertura de acesso para o apoio 11.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.4

3 – Abertura dos caboucos do apoio 11.

4 – Acesso realizado para o apoio 11.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.4

5 - Aspeto final de um dos caboucos do apoio 11.

6 – Vista geral da área do apoio 11.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 811 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 11 a 13

Localização

Elemento do Projeto LN 60 kV Fermil – Bragadas PC Daivões – Fonte do Mouro

Frente de Obra Vãos entre o apoio 2 e o apoio 6

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de desmatação para abertura de faixa entre o apoio 2 e o apoio 6.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

No decorrer dos trabalhos não se efetuou o revolvimento de terras.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante os trabalhos foi identificada a OP 504 – mancha de socalcos

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Observações A OP 504 não sofreu qualquer tipo de afetação.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

Registo fotográfico

1 – Vista geral dos trabalhos entre o Apoio 2 e o Apoio 3.

2 – Desmatação entre o apoio 4 e o apoio 5.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

3 – Desmatação entre o apoio 5 e o apoio 6.

4 – Identificação da OP 504.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 812 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Abril Dia (s) 22

Localização

Elemento do Projeto Ramal 20 kV Ap.13 (LN SE Gouvães- PC Daivões 1/2) – Estaleiro Andritz 37a

Frente de Obra Abertura de vala entre Ap.1 e Estaleiro Andritz 37a

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos da abertura de uma vala para colocação de cabo de média tenção.

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia,
inclusões)

Durante os trabalhos foram identificadas duas unidades estratigráficas, após remoção do alcatrão.

[01] Sedimento de coloração castanha, areno argilosa, granulometria média a fina, heterogénea. Contém
elementos pétreos de dimensão variável. Sedimento correspondente à camada de revolvimento para a
construção do acesso B9.

[02] Afloramento rochoso de base.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância)

Nada a registar.

Observações Registo geral.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

1- Abertura da vala.

2-Aspeto parcial da vala.



Relatório Mensal de Actividade

Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET)
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 19 (Abril de 2017)

4.4. ANEXO IV - FICHAS DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

500 Minas do Romão -
Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 30417,892 212269,425 605 59

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura religiosa Alminha Contemporâneo Inédito 04/04/2017

Descrição

Monumento religioso constituído por uma alminha evocativa, implantada numa encruzilhada de estradões em terra

batida, nas proximidades do futuro acesso C25.

Edificada integralmente em cantaria de granito, apresenta uma base quadrangular sobre o qual assenta o corpo

principal, sob a forma de um esteio/coluna de configuração retangular, encimada por uma cruz em relevo.

A face da coluna que se encontra voltada ao estradão apresenta uma moldura com uma inscrição, com letras em alto-

relevo: “Neste lugar faleceu António Dias Teixeira 20_07_2006”, observando-se igualmente uma lamparina na base.

O monumento encontra-se delimitado por um muro de configuração quadrangular, erguido em blocos de cimento, e

uma base de assentamento, em placa cimentada.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Alto Tâmega – Acesso C25

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica

Medidas de
Minimização

Sem registo

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1| Aspeto geral da alminha evocativa, nas proximidades do acesso C25.

Foto 2| Vista geral da inscrição da alminha, alusiva ao óbito de uma pessoa.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

501 Penouças Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Dt 73 33969,919 202636,340 870 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arqueológico Achado Isolado Pré-história? Inédito 03.04.2017

Descrição

Numa franja contígua e paralela ao leito do rio Torno, com cerca de 15m a 20m de largura, identificamos, quase à

superfície, uma pequena mancha de dispersão constituída por materiais líticos.

O acervo é constituído por 3 elementos, designadamente, uma única lasca em suporte de cherte, um fragmento de

cristal de quartzo hialino com aparente levantamento, e um presumível resto de talhe em suporte de quartzo hialino.

Dada a proximidade da identificação, cerca de 300m, deste espólio com a OP093 - monumento megalítico de

Penouças, poder-se-á equacionar a hipótese do presente achado se relacionar, provavelmente de modo indirecto,

com o contexto atrás mencionado.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte Tomada de Gouvães/Albufeira de Gouvães

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total X

Indireta Parcial
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Sem registo

Observações

João Madureira Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.4

Registo fotográfico

Foto 1| Enquadramento da área onde se identificaram os vestígios superficiais.

Foto 2| Fragmento de cristal de quartzo hialino com possíveis levantamentos.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.4

Foto 3| Resto de talhe em suporte de quartzo hialino.

Foto 4| Possível lasca em suporte de cherte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

502 Barrocos/
Pensalvos

União de freguesias
de Pensalvos e

Parada de Monteiros
Vila Pouca de Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Retangulares Dt 73 39540,842 209847,687 860 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura agrícola Socalcos Moderno-
contemporânea Inédito 11.04.2016

Descrição
Localizada em encosta com inclinação acentuada voltada a nascente na vertente nordeste da Serra do Alvão,
identificámos, uma mancha de solcacos, limitada por muro de divisão de propriedade.

O muro de divisão de propriedade apresenta-se a circunscrever esta área, a norte, a sul e a poente, exceptuando-se
deste modo a face onde a limitação é efectuada pelo muro inferior que suporta o socalco agrícola.

O seu aparelho construtivo, de pedra seca, é constituído por blocos de granito, de formas e dimensões irregulares,
não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes.

A mancha de socalcos integra, observáveis, 2 patamares, implantados na face superior dos muros. A sua organização
espacial varia em função da morfologia do terreno, possuindo uma orientação norte-sul.

As suas dimensões máximas aproximadas são 1.3m de altura, sendo que a sua extensão se estendia por cerca de
10m, entre os muros que limitavam lateralmente a propriedade. Os geios têm cerca de 7m de largura.

O aparelho construtivo, de pedra seca, é constituído por blocos de granito, de formas irregulares e dimensões
tendencialmente médias e grandes, por vezes quase ciclópicos, não apresentando sinais de reboco interno ou externo,
nem aglutinantes.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Alto Tâmega - Acesso B30

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial
Sem impacte Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Rui Pedro Barbosa Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto das plataformas de socalco ao longo da vertente, visto de oeste.

Foto 2 | Aspecto de muro de socalco que suporta as plataformas, visto de oeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

503 Paço Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 30301,140 208254,650 397 m 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura Agrícola Mancha de
socalcos Indeterminada Inédito 11/04/2017

Descrição

Localizado em encosta com algum declive, foi identificado um conjunto de muros de socalco que se dispõe em linhas

paralelas descontínuas.

A disposição das plataformas varia em função da morfologia do terreno, possuindo genericamente a orientação SE-

NW, em plataformas desencontradas, sendo que a circulação e acesso aos patamares faz-se como se através de

rampas se tratassem.

Altura máxima observada é de sensivelmente 0,80 metros.

Os muros de suporte foram erguidos em alvenaria irregular de pedra seca, com recurso a blocos xistosos de diferentes

dimensões, na sua maioria dispostos horizontalmente. Apresentam um aparelho irregular, traduzindo-se em muros de

aspeto tosco e assimétrico.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Ln 60 kV Fermil – Fonte do Mouro -
Bragadas

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Sem registo

Observações Nada a registar.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 - Muros de socalco, visto de Sudeste

Foto 2 - Muros de socalco, visto de Norte



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

504 Paço Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 30092,28 208315,49 323 m 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura Agrícola Mancha de
socalcos Indeterminada Inédito 12/04/2017

Descrição

Localizado em encosta com algum declive, foi identificado um conjunto de muros de socalco que se dispõe em linhas

paralelas descontínuas.

A disposição das plataformas varia em função da morfologia do terreno, possuindo genericamente a orientação SE-

NW, em plataformas desencontradas, sendo que a circulação e acesso aos patamares faz-se como se através de

rampas se tratassem.

Altura máxima observada é de sensivelmente 0,80 metros.

Os muros de suporte foram erguidos em alvenaria irregular de pedra seca, com recurso a blocos xistosos de diferentes

dimensões, na sua maioria dispostos horizontalmente. Apresentam um aparelho irregular, traduzindo-se em muros de

aspeto tosco e assimétrico.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Ln 60 kV Fermil – Fonte do Mouro -
Bragadas

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Sem registo

Observações Nada a registar.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 - Muro de socalco, visto de Sul

Foto 2 - Muros de socalco, vista de Oeste



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.4

Foto 3 - Pormenor da crista de um dos muros de socalco, vista de Este

Foto 4 - Pormenor dos muros de socalco, vista de Norte



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.5

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

505 Paçô Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29728,990 208210,324 283 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura religiosa Capela Contemporânea Inédito 06/04/2017

Descrição

Localizada nas proximidades da povoação de Paçô, a sul do acesso empedrado que liga esta a Granja Velha,

encontra-se uma capela privada.

A capela encontra-se destacada na sua envolvente devido ao espaço vazio criado á sua volta pelo seu adro.

Apresenta planta longitudinal simples, retangular, composta por nave única de cobertura em telhado de duas águas

com telha portuguesa.

A fachada principal, orientada a sudoeste, em aparelho irregular grande é rasgada por portal de verga reta, de moldura

simples, terminado em empena truncada por sineira de arco encimada por cruz latina em cantaria. Sobre a padieira

surge, em destaque, uma pedra com baixo-relevo de forma cónica. Possui cruciforme no cunhal esquerdo. As fachadas

laterias possuem aberturas (janelas) com molduras simples em cantaria. A fachada posterior é cega e enquadrada por

cunhais em pedra.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Gouvães - Acesso B2/C2

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Ida Neves Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.5

Registo fotográfico

Foto 1 |Vista da envolvência da capela.

Foto 2 | Fachada principal, voltada a sudoeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.5

Foto 3 | Pormenor baixo-relevo. Fachada principal.

Foto 4 | Sineira.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 4.5

Foto 5 | Cruciforme. Cunhal esquerdo da fachada principal.

Foto 6 | Fachada lateral direita voltada a sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 5.5

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

506 Paçô Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29741,637 208213,367 261 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Estrutura construída

de distribuição Fonte Contemporâneo Inédito 12/04/2017

Descrição

Localizada nas proximidades da povoação de Paçô, a sul do acesso empedrado que liga esta a Granja Velha encontra-

se uma fonte.

Marco fontanário ou fonte em granito aparelhado, adossado a um pequeno muro do adro de uma capela privada, com

frontão paralelepipédico central (de tipo coluna) com cerca de 0,30m de largura, 1m de altura e 0,30m de espessura,

com bica abastecida pela rede pública e inscrição “CMRP 1966”.

Assenta numa base de planta retangular feita em granito, com cerca de 0,35m de comprimento, 0,30m de altura e

0,45m de espessura, na qual se encontra um pequeno tanque para receção de água com duas barras de ferro, de

modo a proporcionar a colocação de recipientes.

Esta fonte integra uma obra de bem público levada a cabo pela Câmara Municipal de Ribeira de Pena no ano de 1966

para facilitar o acesso da população à água.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Gouvães - Acesso B2/C2

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Ida Neves Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista frontal da fonte.

Foto 2 | Vista lateral esquerda voltada a norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

507 Fragalinha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29617,984 208014,122 280 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Etnográfico Espigueiro Contemporâneo Inédito 06/04/2017

Descrição

Localizado na povoação de Fragalinha, a sul do acesso empedrado, que liga a localidade de Granja Velha a Paçô,

derivando da N312, num local de declive acentuado, foi detetado um espigueiro.

A estrutura encontra-se inserido numa propriedade habitacional.

Espigueiro do tipo palafítico com cerca de 4 metros de comprimento e 1 de largura, em cimento, assente em 4 pés

singelos, de perfil quadrangular, agrupados aos pares. O remate dos pés apenas é efetuado na parte frontal da

estrutura, por mesa de forma retangular. As paredes apresentam tijolo vazado e as portas são em ripado de madeira.

Apresenta janelo, em tijolo vazado, a encimar a porta da vertente frontal.

A cobertura é de duas águas e apresenta telha do tipo marselha.

A estrutura ainda mantém a sua função de armazenamento.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Gouvães - Acesso B2/C2

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Dada a sua localização não foi possível verificar a parte posterior da estrutura, de modo a ser
possível uma correta descrição.

Ida Neves Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista frontal da estrutura, vista de sudoeste.

Foto 2 | Vista lateral esquerda do espigueiro, vista de noroeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

508 Fragalinha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29580,545 208053,148 291 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura religiosa Capela Contemporânea Inédita 06/04/2017

Descrição

Localizada a norte do acesso empedrado que liga a povoação de Paçô a Granja Velha, próxima à primeira, inserida

num conjunto habitacional, encontra-se destacada num espaço que se assemelha a um adro, uma capela privada.

Feita por pessoa particular, edificada no séc. XX, a capela apresenta planta longitudinal simples, retangular, composta

por nave única, fachadas rebocadas de branco com cunhais em cantaria, com cobertura em telhado de duas águas

com telha portuguesa.

A fachada principal, orientada a norte, é rasgada por portal de verga de moldura simples encimada por cruz latina de

cantaria e encontra-se enquadrada por cunhais encimados por pináculos piramidais assentes em plintos

paralelepipédicos, terminado com sineira simples encimada por cruz latina em cantaria. As fachadas laterias possuem

aberturas (janelas) com molduras simples em cantaria. A fachada posterior é cega, coroada com cruz latina.

Construída por particular após aquisição do terreno habitacional, aproximadamente 10-15 anos, em substituição de

um espigueiro que se encontrava no mesmo local.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Gouvães - Acesso B2/C2

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Ida Neves Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da capela, a partir do acesso B2/C2.

Foto 2 | Fachada principal da capela, orientada a norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.4

Foto 3 | Fachada posterior da capela, orientada a sul.

Foto 4 | Fachada lateral da capela, orientada a este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

509 Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29426,040 207768,210 298 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Achado Isolado Mó Contemporânea Inédito 12/04/2017

Descrição

Localizada a oeste do caminho empedrado que liga as localidades de Paçô e Granja Velha, no interior de um pequeno

terreno agricultado e próxima a um barracão de apoio, foi identificada uma mó.

A mó, fixa ou de pouso, é de granito, sendo que as suas dimensões máximas são aproximadamente 100cm de diâmetro

e 40cm. O olho da pedra fixa tem cerca de 20cm de diâmetro.

Apresenta sinais de se encontrar depositada no local há já algum tempo, nomeadamente a instalação de líquenes na

pedra. Possui marcas da sua utilização anterior.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Gouvães - Acesso B2/C2

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Ida Neves Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista superior da mó. Acesso B2/C2.

Foto 2 | Achado Isolado próximo ao acesso B2/C2.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.5

Identificação

Nº Registo Topónimo/Lug
ar Freguesia Concelho Distrito

510 Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29422,090 207769,420 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Mina e tanques

Indeterminado/
Contemporâneo

Inédito 12/04/2017

Descrição

Localizada a oeste do caminho empedrado que liga as localidades de Paçô e Granja Velha, no interior de um pequeno

terreno agricultado e próximo a um barracão de apoio, foi identificado um conjunto hidráulico composto por uma mina

e dois tanques.

A mina capta a água a um braço da Ribeira da Fonte do Mouro passando por baixo do caminho empedrado, a cerca

de 3m de profundidade. Aparenta ser constituída apenas por uma galeria cuja entrada se situa a oeste deste caminho,

podendo rondar os 0,50m de largura e 1,5m de altura. A água é encaminhada para uma represa, a qual apresenta um

pequeno muro em pedra no extremo oposto à entrada da galeria da mina. Toda a envolvente é de difícil acesso,

apresentando uma visibilidade média a reduzida dada a abundante vegetação no local.

A água é posteriormente encaminhada, através de uma vala e por gravidade, para um tanque situado num patamar

inferior à mina. A água é, a dado ponto, entubada para um tubo em PVC que verte para o primeiro tanque.

Posteriormente é encaminhada para um segundo tanque, situado num patamar inferior ao primeiro. Este

encaminhamento é realizado através de um outro tubo em PVC.

O primeiro tanque tem aparelho perpianho (pedra), tendo sido utilizado tijolo nas fiadas de topo. Possui pequena laje

em cimento na vertente sul, para lavagem de roupa. Não sendo possível realizar uma medição correta da estrutura,

as medidas apresentadas são por aproximação. Possui cerca de 3,5m de comprimento, 2,5m de largura, 2m de altura

máxima e 0,50m de altura mínima.

O tanque localizado na plataforma inferior apresenta características semelhantes ao primeiro. Apesar de se encontrar

coberto por vegetação é possível perceber que possui aparelho em pedra encimado por fiadas de tijolo. Possui cerca

de 3,5m de comprimento, 2,5m de largura, 2m de altura máxima e 0,50m de altura mínima. Na sua vertente sul

apresenta-se encimado por um muro em tijolo, de forma irregular no seu topo. De modo a impermeabilizar a ligação

entre o topo do tanque e o muro, o interior foi pintado com tinta asfáltica impermeabilizante seguida de uma membrana

impermeabilizante de alumínio.
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SET/FOP 2.5

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Gouvães - Acesso B2/C2

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

O conjunto hidráulico encontra-se dentro de uma propriedade, em parte vedada. O aceso às
estruturas só pode ser efetuado de modo parcial, não sendo possível a sua total visualização.
Algumas informações foram recolhidas junto dos habitantes locais.

Ida Neves Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
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SET/FOP 3.5

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral mina e represa, vista de nordeste.

Foto 2 | Aspecto da implantação dos tanques ao longo das duas plataformas agrícolas, vista de norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 4.5

Foto 3 | Aspecto do tanque localizado na plataforma superior do conjunto hidráulico, vista de norte.

Foto 4 | Aspecto do tanque localizado na plataforma inferior do conjunto hidráulico, vista de norte.
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SET/FOP 5.5

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

511 Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29424,388 207690,668 278 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura

infraestrutural
Tanque

Comunitário Contemporâneo Inédito 06/04/2017

Descrição

Localizado na povoação de Granja Velha, a sul do acesso asfaltado que deriva da N312, inserido numa pequena

plataforma regularizada, foi detetado um tanque comunitário.

De tipologia simples e edificada integralmente em cimento, a estrutura está constituída por um paramento vertical

formado a partir de fiadas de blocos de betão revestidos, o qual perfaz a parede/extremidade inferior, voltada a sudeste,

e no limite oposto, dois pilares paralelos sobre as quais assenta um friso, transversal aos mesmos

O interior está composto por um piso regular, em placa de cimento tipo Portland, ao qual adossa a estrutura do tanque,

em bloco de cimento rebocado. Apresenta um formato retangular com duas bacias subdivididas, com uma das

extremidades a apresentar uma superfície uniforme, em declive, correspondente ao espaço onde a roupa era

esfregada, com três bases aplanadas, destinadas à colocação do sabão.

O abastecimento de água seria efetuado através de um cano, sendo o excedente conduzido para uma caixa de

escoamento, situada no exterior do tanque.

Devido à implantação em vertente, a estrutura está assente sobre uma plataforma regularizada, sendo esta sustentada

por um murete de pequena dimensão e aparelho irregular, erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos

pétreos angulosos em xisto, de pequena e média dimensão, dispostos de modo desordenado.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Gouvães - Acesso B2/C2

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total

Indireta Parcial X
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Registo de tipo I

Observações Nada a registar

Ida Neves Autor (es)
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Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral do tanque, visto de noroeste

Foto 2 | Vista lateral do tanque, visto de nordeste.
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Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

512 Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29390,680 207814,586 278 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura

infraestrutural Represa Contemporâneo Inédito 06/04/2017

Descrição

Localizada a sul do caminho empedrado que liga as localidades de Paçô e Granja Velha, no sopé da vertente noroeste

do monte da Choupica, em área de pendente relativamente acentuada, foi identificada uma represa.

Estrutura de retenção de água constituída por uma represa escavada no substrato rochoso e sem evidência de

qualquer aparelho construído. Possui orientação noroeste – sudeste e planta retangular, teria como função primordial

o represamento de águas provenientes de uma nascente subterrânea, que principia a partir de uma fenda natural

localizada nas proximidades do acesso supracitado, encontrando-se presentemente entubada.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Gouvães - Acesso B2/C2

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total

Indireta Parcial X
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Registo de tipo I

Observações Nada a registar

Ida Neves Autor (es)
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Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva da parede nordeste da represa.

Foto 2 | Perspetiva da parede sudeste da represa.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.6

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

513 Paçô Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29727,557 208134,357 250 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura agrícola Moinho Moderno/Contemporâneo Inédito 13/04/2017

Descrição
Exemplo de arquitetura vernacular, constituído por um moinho de rodízio em elevado estado de degradação. O edifício

encontra-se implantado nas proximidades do sopé da vertente noroeste do monte da Choupica, inserido numa

pequena plataforma adjacente à margem direita de uma linha de água bastante encaixada, sem designação na Carta

Militar nº73, sendo a mesma tributária da margem esquerda do rio Tâmega, e sobrejacente ao futuro acesso B2/C2.

O edifício apresenta uma planta tendencialmente sub-retangular, embora desproporcional, denotando uma ligeira

curvatura ao nível do alçado voltado a oeste/sudoeste. A face oposta, orientada a este/nordeste, apresenta um

paramento de uma só face, encontrando-se encaixada diretamente no terreno natural, assim como parte das paredes

dos alçados virados a norte e sul, que acompanham parcialmente o declive natural da vertente.

De aparelho irregular, a estrutura revela pouca preocupação na sua construção, tendo sido erguida em alvenaria de

pedra seca, com recurso a blocos pétreos angulosos em xisto de dimensão variável, dispostos de maneira algo

desordenada, com os interstícios preenchidos por pedra miúda e fragmentos de quartzo, com exceção das pedras que

perfazem os cunhais do alçado sudoeste do edifício, cuja organização é aparentemente mais estruturada. Alguns

tramos dos alçados apresentam os interstícios presentemente cimentados. O avançado estado de ruína da edificação

não permitiu aferir a configuração do telhado.

O interior encontra-se subdividido em dois espaços funcionais distintos: um piso térreo de configuração quadrangular,

com entrada aparentemente voltada a oeste, e que terá eventualmente servido como anexo ou corte, e na continuidade

deste, um moinho de rodízio bastante arruinado.

Da estrutura molinológica remanescente, originalmente com dois pisos, observa-se o inferno no piso inferior, cuja

boca é formada por uma grande abertura de configuração retangular, a partir de blocos pétreos angulosos em xisto de

grande dimensão, e disposição horizontal, encimados por dois lintéis sobrepostos. O espaço interno apresenta-se

assoreado, com pedras e telhas provenientes do derrube da estrutura, observando-se o curioso reaproveitamento de

uma mó, embutida no aparelho, cujo orifício central atua como seteira, canal de admissão da água proveniente do

cubo, que no edifício em questão não foi possível identificar, dado o avançado estado de ruína do mesmo e do

acentuado coberto vegetal que se desenvolveu na envolvente. Constatou-se igualmente a presença de barrotes em

madeira na extremidade superior do inferno, eventualmente pertencentes ao suporte do sistema do rodízio, do qual já

não restam evidências. O escoamento da água era efetuado por meio de uma levada, formada por um simples sulco
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.6

escavado no terreno natural, de largura e profundidade variável, que confluí em direção à linha de água que corre nas

imediações.

Do piso superior - onde provavelmente se situaria a entrada – e presentemente sem os alçados pétreos, com diversos

escombros formados por pedras de derrube, fragmentos de telha e vegetação associada, restam unicamente

evidências do pavimento de circulação, em soalho composto por vigas de madeira bastante deterioradas, e do sistema

de moagem, apenas alberga in situ a mó dormente, encimada pelo respetivo movente.

Apresenta as seguintes dimensões:

• Edifício apresenta um comprimento total de 6 metros por 3 metros de largura;

• Altura máxima do alçado oeste ronda 1,70 metros;

• Altura máxima do alçado interior do anexo é de cerca 1,30 metros;

• Espessura máxima das paredes dos alçados é de 0,55 metros;

• Boca do inferno com cerca de 1,20 metros de altura por 0,90 metros de largura;

• O interior do inferno apresenta uma profundidade máxima de 2 metros;

Segundo informação oral facultada pelo Senhor José Augusto de Sousa, sexagenário, habitante da povoação de Paçô,

o moinho terá laborado até meados dos anos 60 do século passado.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Acesso B2/C2

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica

Medidas de
Minimização

Sem registo

Observações Nada a registar

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do moinho na paisagem envolvente, visto de sudoeste.

Foto 2 | Perspetiva geral do edifício, visto de sudoeste.
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SET/FOP 4.6

Foto 3 | Aspeto do moinho, com a boca do inferno em primeiro plano.

Foto 4 | Perspetiva do interior do anexo adossado ao moinho, visto de sudoeste.
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Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 5.6

Foto 5 | Aspeto do piso superior do moinho, visto de norte, com o sistema de moagem ainda in situ.

Foto 6 | Aspeto do interior do inferno, destacando-se em segundo plano, o reaproveitamento de uma mó.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
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SET/FOP 6.6

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

514 Bouça Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 22084,1 206056,04 300 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arq. Industrial Exploração
Mineira

Moderno-
contemporânea? Inédito 13-04-2017

Descrição

Implantado a meia encosta, voltada ao rio Tâmega, foi detetada uma vala de exploração mineira.

A trincheira encontra-se aberta transversalmente ao longo da encosta, possuindo as dimensões aproximadas de 30m

de comprimento, 2m de largura e 1 metro de profundidade média.

No exterior desta vala são ainda visíveis detritos de uma possível extração mineira, compostos por fragmentos

graníticos de média e pequena dimensão.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Daivões - Acesso C20

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Luciano Vilas Boas Autor (es)
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SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da vala, vista de norte.

Foto 2 | Vista geral da vala a partir da face inferior, vista de sul.
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SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica
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Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

515 Cabanas de Baixo Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 22398,26 206402,33 307 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arq, Agroflorestal Abrigo natural Indeterminada Inédito 13-04-2017

Descrição

Implantado a meia encosta com uma boa visibilidade sobre o Tâmega numa área de enorme profusão de batólitos

graníticos, observamos um abrigo natural provavelmente relacionando com actividades agro-silvo-pastoris.

A estrutura é composta por grandes batólitos graníticos que se sobrepondo, formam um espaço abrigado, não muito

amplo o qual pode albergar um ou dois corpos.

O acesso à zona abrigada faz-se através de uma abertura com cerca de 1.5 metros de largura, pouco mais de 1 metro

de altura, tendo a estrutura cerca de 2 metros de profundidade.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H.D. Estaleiro 22b

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização Sem registo

Observações Nada a registar

Luciano Vilas Boas Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista frontal da OP 515, visto de sul.

4 – Aspecto da zona interior abrigada, vista de sul.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

516 Cerca de
Cabanas de Baixo Cavez Cabeceiras de Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 22306,735 206415,969 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Edifícios e estruturas

construídas de
pecuária

Cerca Moderna/
Contemporânea Inédito 13-04-2017

Descrição

A Cerca de Cabanas de Baixo está implantada numa zona de linha de água de caráter sazonal, assim como das áreas

limítrofes da mesma.

A estrutura é constituída por um muro que circunscreve uma superfície de forma semiesférica.

O aparelho construtivo, actualmente já parcialmente derrubado ou em alguns troços é impercetível, de pedra seca, é

constituído por blocos de granito de formas irregulares e tendencialmente de média/grandes dimensões.

O interior desta zona murada encontra-se pontilhado com grandes afloramentos graníticos.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Daivões – Estaleiro 22b

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta Parcial
Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização Sem registo

Observações Nada a registar

Luciano Vilas Boas Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da Cerca de Cabanas de Baixo, visto de noroeste.

Foto 2 | Aspecto parcial implantação da Cerca de Cabanas de Baixo na encosta, visto de norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

517 Arosa Freguesia de Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 22193,58 205909,61 250 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura de

comunicações e
transportes

Caminho murado Moderno/
Contemporâneo Inédito 13/04/2017

Descrição

Localizado em encosta voltada a norte foi identificado um caminho murado e lajeado.

Encontra-se implantado numa vertente bastante ingreme, tem o seu início na encosta inferior à N206, ao Km 91,5 e

daí segue quase paralelamente à N206 mas afastando-se gradualmente dela, num percurso de quase 700 metros,

com uma orientação SO-NE, “cortando” a encosta numa pendente suave, inflectindo, depois, numa orientação NE-SO

por mais 150 metros e desembocando na margem esquerda do rio Tâmega junto à OP 215 (moinho).

Constituída maioritariamente em terra batida é visível, no entanto, em certos troços durante o percurso, um lajeado

antigo, actualmente relativamente degradado e formado a partir de lajes de blocos graníticos toscamente afeiçoados,

de disposição irregular e cobertos por vegetação rasteira.

Os muros que delimitam o caminho, apenas visíveis em certos troços, referem-se, maioritariamente, a muros de divisão

de propriedade que, ora referem-se a muros já degradados e sem preocupação construtiva (de aparelho irregular,

erguidos em alvenaria de granito, a partir de blocos mais ou menos faceado e de dimensão variável), ou, a muros com

dupla função, ou seja, na medida em que atua como estrutura de sustentação de um campo que lhe está sobranceiro

ao mesmo tempo que o confina  numa das faces.

Informações orais recolhidas junto à população local (Sra. Ana Lopes Magalhães e Sra. Fernanda Costa), referiram,

que, a construção do caminho deu-se no séc. XIX. Segundo a Sra. Ana Lopes Magalhães, foi construído pelo seu avô

com a finalidade de ligar aquele lugar à Quinta do Torrão e, posteriormente, alterado o percurso inicial (já no séc. XX),

aquando da construção do moinho localizado junto à margem esquerda (OP 215), de forma a servi-lo. Não é, também,

de excluir que o caminho (em certa altura) constituísse com o outro caminho (OP 518) um só caminho, dado que a

Sra. Ana Lopes Magalhães referiu que a construção do moinho (OP 215) deu-se, sensivelmente, a 60/65 anos atrás,

e construído por um moleiro do Arco de Baúlhe (Cabeceiras de Basto) de nome de Manuel, implicando a readaptação

do caminho (OP 517) para serventia ao moinho. Referiram, também, que, ainda anos atrás, o caminho era utilizado

por carros de tracção bovina que faziam o transporte da produção do moinho para as localidades. Contudo, e talvez

pela vegetação rasteira que cobre grande parte do caminho, não visualizamos marcas de rodado.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.4

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A. H. Daivões – Reperfilamento da margem
esquerda a jusante da barragem

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial X
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Domingos Borges Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de um dos troços do caminho. À direita, muros de dupla funcionalidade; à esquerda, muro de
limite de propriedade, visto de oeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.4

Foto 2 | Pormenor de um dos tramos do lajeado visíveis em certas zonas do caminho.

Foto 3 | Pormenor de um dos tramos do lajeado visíveis em certas zonas do caminho.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

518 Arosa Freguesias de
Cavez Cabeceiras de Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 22225,75 205909,61 250 73
Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Caminho Contemporâneo (?) Inédito 13/04/2017

Descrição

Localizado em encosta voltada a norte foi identificado um caminho murado.

Encontra-se implantado numa vertente bastante ingreme, tem o seu início na inflexão da OP 517 (caminho) e daí

segue numa orientação SO-NE, em cerca de 350 metros, até à Quinta do Torrão, identificada como OP 211

(propriedade rural).

Constituída maioritariamente em terra batida, não foram visualizados, no entanto, troços lajeados, podendo tal facto

em parte dever-se à dificuldade de observação advinda da densa vegetação.

Os muros que delimitam o caminho, apenas visíveis em certos troços, referem-se, maioritariamente, a muros com

dupla função, ou seja, na tanto actuam como estrutura de sustentação de um campo que lhe está sobranceiro, como

confinam os limites das propriedades.

Informações orais recolhidas junto à população local (Sra. Ana Lopes Magalhães e Sra. Fernanda Costa), apontam

para que a construção do caminho se tenha dado no séc. XIX. Segundo a Sra. Ana Lopes Magalhães o presente

caminho foi construído pelo seu avô com a finalidade de ligar aquele lugar à Quinta do Torrão, sendo que

posteriormente terá sido alterado o percurso inicial, já no séc. XX, aquando da construção do moinho localizado junto

à margem esquerda (OP 215), de forma a servi-lo. Não é, também, de excluir que o caminho (em certa altura)

constituísse, com o outro caminho (OP 518), um só caminho, dado que a Sra. Ana Lopes Magalhães referiu que a

construção do moinho (OP 215) deu-se, sensivelmente, a 60/65 anos atrás, e construído por um moleiro do Arco de

Baúlhe (Cabeceiras de Basto), de nome de Manuel, implicando a readaptação do caminho (OP 517) para serventia ao

moinho. Referiram, também, que, ainda à anos atrás, o caminho era utilizado por carros de tracção bovina que faziam

o transporte da produção do moinho para as localidades. Contudo, e talvez pela vegetação rasteira que cobre grande

parte do caminho, não visualizamos marcas de rodado.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.4

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A. H. Daivões – Reperfilamento da margem
esquerda a jusante da barragem

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial X
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Domingos Borges Autor (es)

Registo Fotográfico

Foto 1 | Vista parcial de um troço, onde é visível a intensa vegetação existente que dificulta a percepção de

visualização, visto de oeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.4

Foto 2 | Aspecto do troço onde se verifica o “corte” realizado no afloramento granítico, provavelmente, aquando da

construção do mesmo, visto de oeste.

Foto 3 | Aspecto do troço onde é visível, no lado direito, muros de dupla funcionalidade, vistos de oeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

519 Fonte do Mouro –
Fonte do Mouro Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 30899,12 206905,86 642 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 19/04/2017

Descrição

Propriedade rural formada por 4 plataformas suportadas e regularizadas por muros – talude, com uma área total de

cerca de 250 m², onde se inserem uma casa, um anexo, um tanque e um espigueiro. Com uma implantação

sensivelmente a meia encosta, encontra-se parcialmente cerrada por um muro divisório a nascente, e delimitada a

norte/poente por uma linha de água com a designação local de “ribeiro da Fonte do Mouro”, e a sul pelo Caminho

Municipal 1132.

As plataformas, escalonadas e em ligeiro declive, albergam um imóvel habitacional em razoável estado de

conservação, implantado no terraço superior, para além de um conjunto variado de estruturas, mormente um edifício

anexo, e contíguo a este, um espigueiro e um tanque. As plataformas inferiores e intermédias abarcam campos

agrícolas com cultivos diferenciados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Conduta forçada em vala

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total X

Indireta Parcial
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Registo I

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1| Enquadramento da propriedade na paisagem, vista de noroeste.

Foto 2| Perspetiva do espigueiro integrado na propriedade, visto de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

520 Lama – Parada de
Monteiros

U.F. de Pensalvos
e Parada de
Monteiros

Vila Pouca de Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 35262,769 210860,439 494 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura de

comunicações e
transportes

Pontão Contemporâneo Inédito 20/04/2017

Descrição

Pontão que permite a travessia do ribeiro do Carvalhal, encontrando-se implantado na confluência de um estradão em

terra batida que principia a partir da povoação de Parada de Monteiros, e que se desenvolve sensivelmente para norte.

Com cerca de 7,20 metros de comprimento, 3,40 metros de largura máxima, e uma altura a rondar 1,50 metros, está

composto por um tabuleiro em cimento tipo Portland, de configuração irregular, estando disposto no sentido do

estradão, e transversal ao curso do ribeiro. As extremidades apresentam guarda-corpos, constituídos por um corrimão

formado a partir de uma barra em metal, ancorada em pilares de morfologia retangular, compostos por fiadas de blocos

em cimento, alguns dos quais apresentam gravações na face interna, aparentemente alusivas à data de uma eventual

reformulação da estrutura - “Maio” e “2.0001”.

O tabuleiro assenta diretamente sobre uma estrutura pétrea de aparelho irregular, sob a forma de muro de grande

proporção, erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos angulosos em xisto de grande dimensão,

dispostos de modo desordenado, com os interstícios colmatados com terra, seixos e vegetação, e que atua como base

e suporte de fixação do mesmo, encontrando-se adossado/na continuidade de muros de aparelho irregular, em xisto,

que delimitam a linha de água, ao mesmo tempo que atuam como estrutura de sustentação dos campos e lameiros

adjacentes.

Embutido numa das extremidades do aparelho observou-se uma manilha em cimento, que funciona presentemente

como canal de escoamento e passagem das águas do ribeiro.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Alto Tâmega – Estudo de projecto para
plataforma suplementar entre Acesso C30 e

Ribeiro do Carvalhal

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial X
Sem impacte Periférica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.4

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.4

Registo fotográfico

Foto 1| Perspetiva do pontão sobre o ribeiro do carvalhal, visto de sudoeste.

Foto 2| Vista do aparelho em pedra que suporta o tabuleiro em cimento, a partir de
noroeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

521 Lama – Parada
de Monteiros

União de freguesias de
Pensalvos e Parada de

Monteiros

Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 35342,806 210921,955 505 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 20/04/2017

Descrição

Propriedade agrícola cerrada por muro divisório, com cerca de 9200 m² de área total. Serve essencialmente como

estrutura de confinamento de um conjunto de campos e lameiros, cuja localização é contígua à margem direita do

ribeiro do Carvalhal - que a delimita na extremidade sul/sudeste - encontrando-se circunscrita a norte e noroeste por

um caminho parcialmente murado/lajeado (OP 523).

A cerca divisória é formada por um muro de dupla face, de aparelho irregular e sem grande preocupação construtiva,

conforme é visível na disposição desordenada das pedras que constituem os paramentos, erguidos em alvenaria de

pedra seca, com recurso a blocos pétreos angulosos em xisto de pequena e média dimensão.

A propriedade integra igualmente um conjunto de estruturas de represamento/condução de água, mormente um açude,

articulado com o ribeiro previamente aludido, constituído por um paredão formado por fiadas de blocos angulosos em

xisto e seixos de rio, adossados às margens do ribeiro, e que atuam como barreira e desvio de águas, sendo esta

direcionada para uma levada que lhe está associada, destinada a irrigar os campos adjacentes. De pendente suave e

percurso quase retilíneo está formada por um sulco escavado no terreno natural, e delimitada por vegetação rasteira.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Alto Tâmega – Estudo de projecto para
plataforma suplementar entre Acesso C30 e

Ribeiro do Carvalhal

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial X
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1| Perspetiva do açude integrado na propriedade murada, visto de oeste.

Foto 2| Aspeto da levada articulada com o açude, vista de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

522 Lama – Parada
de Monteiros

União de freguesias de
Pensalvos e Parada de

Monteiros

Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 35336,852 210974,871 509 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura industrial
Vala de

exploração
mineira

Moderno/Contemporâneo Inédito 20/04/2017

Descrição

Vala de extração mineira em substrato rochoso xistoso. Com uma orientação sensivelmente de sudoeste para

nordeste, está localizada na margem direita do ribeiro do Carvalhal, nas imediações de uma propriedade agrícola (OP

521), e contígua a um caminho murado, parcialmente lajeado (OP 523).

É basicamente formada por um rasgão de extensão indeterminada, cujo declive acentuado das paredes, aliado à

vegetação que se desenvolveu no seu interior e margens, não permitiu aferir a profundidade e largura da mesma. Esta

realidade também condicionou a observação dos cortes, onde foi apenas possível constatar alguns tramos das paredes

xistosas, com bastante cascalho e pedra miúda.

Esta ocorrência está provavelmente enquadrada na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”,

destinadas à exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Alto Tâmega – Estudo de projecto para
plataforma suplementar entre Acesso C30 e

Ribeiro do Carvalhal

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial X
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1| Perspetiva da vala de extração

mineira, vista de nordeste.

Foto 2| Aspeto da vala de extração
mineira, vista de sudoeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

523 Lama – Parada de
Monteiros

União de
freguesias de
Pensalvos e
Parada de
Monteiros

Vila Pouca de Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 35374,556 210973,548 509 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura de

comunicações e
transportes

Caminho lajeado
e murado Indeterminado Inédito 20/04/2017

Descrição

Caminho delimitado por dois muros pétreos em razoável estado de conservação, e cujo nível de circulação evidencia

vestígios de um lajeado. O troço identificado, localizado na margem direita do ribeiro do Carvalhal, apresenta uma

orientação noroeste – sudeste, sendo parte integrante de um caminho vicinal, de pé posto, com um trajeto

aparentemente circular, principiando e findando na aldeia de Parada de Monteiros, num percurso sinuoso que ladeia

e permite o acesso aos campos e lameiros circundantes à povoação.

O troço observado está circundado por dois muros de dupla face, de aparelho irregular, e que evidenciam pouca

preocupação técnica na sua construção. De uma maneira geral os paramentos foram erguidos em alvenaria de pedra

seca, com recurso a blocos pétreos angulosos de xisto e grauvaque de pequena e média dimensão, com os interstícios

colmatados com terra. Um dos panos de muro apresenta uma dupla funcionalidade, na medida em que delimita

parcialmente uma propriedade agrícola (OP 521), adjacente ao caminho, ao mesmo tempo que o circunscreve em

uma das extremidades.

O piso de circulação conserva vestígios de um lajeado, composto por blocos faceados em xisto de disposição

tendencialmente horizontal, e perpendiculares ao eixo de circulação, enquanto outros se apresentam menos

estruturados, observando-se a utilização indiscriminada de blocos de configuração irregular e dimensão variável, tendo

sido colocados de maneira desordenada, com os interstícios colmatados com pedra miúda.

Observou-se pontualmente a integração do substrato rochoso na mesma, tendo este sido talhado e afeiçoado, e

apresentando diversas marcas de desgaste, quer pela ação do escorrimento de águas, quer por marcas de rodados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Alto Tâmega – Estudo de projecto para
plataforma suplementar entre Acesso C30 e

Ribeiro do Carvalhal

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial X
Sem impacte Periférica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.4

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.4

Registo fotográfico

Foto 1| Vista parcial do caminho murado, a partir de sudeste.

Foto 2| Perspetiva do lajeado existente
no piso de circulação, visto de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

524 Lama – Parada
de Monteiros

União de freguesias de
Pensalvos e Parada de

Monteiros

Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 35492,957 210919,309 530 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura industrial
Vala de

exploração
mineira

Moderno/Contemporâneo Inédito 20/04/2017

Descrição

Vala de extração mineira em substrato rochoso xistoso. Apresenta uma orientação diversificada - consoante a direção

dos filões - estando localizada sensivelmente no sopé de um morro xistoso, em vertente com algum declive,

sobranceira à margem direita do ribeiro do Carvalhal.

É basicamente formada por um rasgão de pequena extensão, com cerca de 28 metros de comprimento, cujo declive

acentuado das paredes, aliado à vegetação que se desenvolveu no seu interior e margens, não permitiu aferir a

profundidade e largura da mesma. Esta realidade também condicionou a observação dos cortes, onde foi apenas

possível constatar alguns tramos das paredes xistosas, com bastante cascalho e pedra miúda, observando-se o

aparente desmantelamento parcial de um muro de divisão de propriedade, transversal à vala, provavelmente aquando

a abertura do sulco.

Esta ocorrência está provavelmente enquadrada na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”,

destinadas à exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Alto Tâmega – Estudo de projecto para
plataforma suplementar entre Acesso C30 e

Ribeiro do Carvalhal

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial X
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1| Perspetiva da vala de extração

mineira, vista de sudoeste.

Foto 2| Aspeto da vala de extração

mineira, vista de noroeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

525 Lama – Parada
de Monteiros

União de freguesias de
Pensalvos e Parada de

Monteiros

Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 35657,241 210832,018 537 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 20/04/2017

Descrição

Propriedade agrícola cerrada por muro divisório, com cerca de 5300 m² de área total, a qual pode ser acedida através
de um caminho vicinal, de pé posto, que finda na extremidade noroeste da mesma. Serve essencialmente como
estrutura de confinamento de um conjunto de campos e lameiros, cuja localização é contígua à margem direita do
ribeiro do Carvalhal - que a delimita na extremidade sul/sudeste - encontrando-se circunscrita a norte e nordeste por
um morro xistoso, de vertentes com pendente acentuada.

A cerca divisória é formada por um muro de dupla face, de aparelho irregular e sem grande preocupação construtiva,
conforme é visível na disposição desordenada das pedras que constituem os paramentos, erguidos em alvenaria de
pedra seca, com recurso a blocos pétreos angulosos em xisto de pequena e média dimensão.

A propriedade integra igualmente um conjunto de estruturas de represamento/condução de água, mormente um açude,
articulado com o ribeiro previamente aludido, constituído por um paredão formado por fiadas de blocos angulosos em
xisto e seixos de rio, adossados às margens do ribeiro, e que atuam como barreira e desvio de águas, sendo esta
direcionada para uma levada que lhe está associada, destinada a irrigar os campos adjacentes. De pendente suave e
percurso quase retilíneo, apresenta-se estruturada no seu tramo inicial, nomeadamente pela colocação intencional de
dois blocos faceados e paralelos, que a delimitam nas duas margens, sendo a restante formada por um sulco escavado
no terreno natural, e delimitada por vegetação rasteira.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Alto Tâmega – Estudo de projecto para
plataforma suplementar entre Acesso C30 e

Ribeiro do Carvalhal

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial X
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1| Perspetiva do açude e arranque da levada, integrados na propriedade

murada, vistos de sudeste.

Foto 2| Aspeto parcial de um campo agrícola integrado na propriedade,

visto de este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

526 Vinha Velha -
Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 33083,220 211759,462 410 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura

infraestrutural
Levada

estruturada Moderno/Contemporâneo Inédito 20/04/2017

Descrição

Estrutura de condução de águas constituída por uma levada estruturada, inserida na extremidade sudoeste de uma

antiga propriedade cerrada por muro, localizada sensivelmente a meia encosta, em vertente de acentuado declive,

sobranceira à margem direita do rio Tâmega.

Com uma orientação preferencial noroeste – sudeste e extensão a rondar os 50 metros (correspondente ao troço

observado), apresenta pendente suave e um percurso bastante regular, cuja função serviria essencialmente para

irrigação dos campos agrícolas adjacentes - presentemente abandonados - suportados por muros – talude que formam

parte de uma extensa mancha de socalcos (OP 527).

Está formada por um simples sulco escavado no solo e/ou substrato rochoso, com largura e profundidade variável,

encontrando-se atualmente coberta por vegetação arbustiva. Apresenta-se parcialmente estruturada em uma das

margens, delimitada por um muro de pequenas dimensões e dupla face, de aparelho irregular, tendo sido erguido em

pedra seca, com recurso a blocos pétreos em xisto angulosos de pequena dimensão, dispostos de modo desordenado.

A outra margem apresenta-se circunscrita pelo terreno natural e vegetação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Alto Tâmega – Projeto de alteração do
estaleiro 13c

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial
Sem impacte Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1| Perspetiva parcial da levada estruturada, vista de sudeste.

Foto 2| Vista parcial do muro que delimita a levada em uma das margens.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

527 Vinha Velha -
Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 33133,359 211769,410 396 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de
socalcos Moderno/Contemporâneo Inédito 20/04/2017

Descrição

Mancha de muros de suporte de socalco, inseridos numa propriedade cerrada por muro, e intercalados por uma linha

de água parcialmente murada (OP 528).

De disposição linear e orientação diversificada, variando consoante a topografia e variação do terreno, embora

tendencialmente noroeste – sudeste e nordeste – sudoeste, distribuem-se de forma paralela e escalonada ao longo

de uma encosta de pendente acentuada, sobranceira à margem direita do rio Tâmega.

Os tramos observados encontram-se em mau estado de conservação, e cobertos de vegetação arbustiva. Estes

revelam muros de pequena dimensão, de orientação variável, e que evidenciam pouco cuidado na sua construção. Os

paramentos possuem um aparelho irregular, tendo sido erguidos em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos

pétreos de xisto e grauvaques angulosos de pequena e média dimensão, criando interstícios colmatados com terra.

A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior robustez

ao muro. Alguns troços assentam diretamente no afloramento rochoso xistoso.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Alto Tâmega – Projeto de alteração do
estaleiro 13c

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total

Indireta Parcial X
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I

Observações Nada a assinalar

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1| Vista parcial das plataformas suportadas por muros - talude, a partir de

sudoeste.

Foto 2| Perspetiva de um tramo de muro de socalco bastante degradado,
sobrejacente a um estradão em terra batida.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

528 Vinha Velha -
Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 33126,162 211761,367 393 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura

infraestrutural
Linha de água

murada Moderno/Contemporâneo Inédito 20/04/2017

Descrição

Linha de água delimitada por muro pétreo em mau estado de conservação, tributária da margem direita do rio Tâmega.

Com uma orientação noroeste – sudeste e percurso quase retilíneo, apresenta um curso pouco caudaloso que se

desenvolve ao longo de um vale encaixado, inserido numa vertente de pendente muito acentuada, observando-se um

troço que atravessa uma propriedade cerrada por muro - sensivelmente a meia encosta - no entremeio de uma mancha

de socalcos (OP 527).

Encontra-se parcialmente estruturada a sudoeste por um muro – talude que apresenta uma dupla funcionalidade, na

medida em que atua como estrutura de sustentação e contenção do terreno que lhe está sobrejacente, ao mesmo

tempo que a confina em uma das margens. De aparelho irregular e uma só face, foi erguido em alvenaria de pedra

seca com recurso a blocos angulosos em xisto e grauvaques de pequena e média dimensão, de organização

tendencialmente horizontal, embora desordenada, criando interstícios colmatados com terra. Por sua vez, a margem

voltada a nordeste está circunscrita pelo terreno natural e densa vegetação arbustiva.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Alto Tâmega – Projeto de alteração do
estaleiro 13c

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total

Indireta Parcial X
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I

Observações Nada a assinalar

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1| Aspeto parcial da linha de água

murada, vista de sudeste.

Foto 2| Perspetiva de um troço do ribeiro murado, visto de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

529 Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29351,050 207587,017 269 m 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Achado isolado Mó Indeterminada Inédito 25/04/2017

Descrição

Nos campos cultivados, junto a uma linha de água murada (OP 297) que deriva do Ribeiro de Fonte de Mouro foi

identificada um achado isolado, designadamente uma mó.

O achado trata-se de uma pedra em xisto de forma circular.

Pela morfologia depreendemos que se trate da mó rotativa dos moinhos.

O objecto terá sido alvo de reutilização pois encontra-se fragmentada e com as faces irregulares.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Gouvães - Acesso B2/C2

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total X

Indireta Parcial
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Sem registo

Observações Nada a registar

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da mó aquando da sua identificação.

Foto 2| Aspecto da mó após a sua recolha.



Ficha de Ocorrência Patrimonial

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.4 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

530 
Poço das Damas/ 

Parada de 
Monteiros 

U. F. Pensalvos e 
Parada de 
Monteiros 

Ribeira de Pena  Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Rectangulares Dt73 35632,590 210013,615 612 m 60 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura de 
comunicações e 

transportes 
Caminho murado 

Moderno-
contemporânea 

Inédito 27.04.2016 

Descrição 

Trata-se de um caminho ladeado por dois muros que delimitam propriedades distintas, perfazendo ao mesmo tempo 

de caminho de passagem.  

Com uma orientação Noroeste – Sudeste servia os campos agrícolas aí existentes, usufruindo de uma pendente pouco 

acentuada e com uma extensão indeterminada. No troço que nos foi possível observar, apresenta um traçado retilíneo. 

Os dois muros que compõem o caminho possuem duas diferentes soluções construtivas: o tramo que se encontra no 

lado direito detém um aparelho irregular, desenvolvido em alvenaria de pedra seca com recurso a blocos graníticos 

de dimensões variáveis, traduzindo-se num muro de aspeto tosco e assimétrico; o muro do lado esquerdo encontra-

se parcialmente demolido, sendo possível observar o seu corte. É a partir deste que nos deparamos com uma 

solução construtiva mais robusta, pois consegue-se visualizar as duas faces do muro, onde se denota um maior 

cuidado na escolha dos blocos graníticos de tamanho grosseiramente igual; e o enchimento do mesmo que é 

edificado com pedra granítica de menor dimensão. Verifica-se ainda em alguns tramos do muro que este se encontra 

revestido a cimento. Este muro delimita ainda a propriedade que corresponde à OP 236 – Estrutura agrícola 

Presentemente o caminho, com utilização ainda actual, encontra-se já bastante alterado pelo abandono e consequente 

ausência de manutenção. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

A. H. Gouvães - Acesso C30 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 

 

Medidas de 
Minimização 

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem 
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência. 

 

Observações A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m). 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.4 

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da 
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas. 

 

Rafaela Silva Autor (es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.4 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Caminho murado, com os dois muros de diferentes construções 

 

Foto 2| Aspeto do muro do lado direito 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  4.4 

 

Implantação Cartográfica 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.6 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

531 
Poço das 

Damas/Parada de 
Monteiros 

União das freguesias de 
Pensalvos e Parada de 

Monteiros 

Vila Pouca de 
Aguiar 

Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 35619,890 210047,746 610 60 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitectura agrícola Anexos agrícolas Contemporâneo Inédito 27.04.2017 

Descrição 

Foram identificados dois anexos agrícolas, a Oeste do acesso C30, distando-se do mesmo cerca de 30m. A área onde 

se inserem encontra-se no sopé Noroeste do monte Minheu, numa veiga ocupada por campos de cultivo de serventia à 

aldeia de Parada de Monteiros, situando-se no extremo Sudeste da mesma. 

O local, delimitado por um muro de vedação encostado aos alçados dos anexos, aparenta cercar uma propriedade do 

qual fazem parte os dois anexos identificados mas, devido à densa vegetação arbórea (nomeadamente mimosas), não 

se consegue visualizar na sua completude. A Sul das estruturas, percorre um caminho (OP 530) delimitado por muros 

de divisão de propriedade (o muro que perfaz o seu limite Norte corresponde ao supracitado). 

O anexo situado a Este (A) é de configuração rectangular, é constituído por uma entrada no alçado Oeste, erigido em 

alvenaria de pedra seca, de aparelho irregular, com blocos pétreos irregulares de granito de pequena, média e grande 

dimensão, em disposição maioritariamente horizontalizada. Nos cunhais, bem como nas ombreiras da entrada, verifica-

se a utilização de lajes e blocos de granito de maior dimensão com algumas faces alisadas e arestas talhadas. A densa 

vegetação não permitiu a recolha de medições. Encontra-se em mau estado de conservação. 

O segundo anexo, situado a Oeste (B), é também de configuração rectangular, é constituído por uma entrada no alçado 

Sul, por telhado de duas águas, é erigido em alvenaria de pedra seca, de aparelho irregular, de paramento simples, com 

blocos pétreos irregulares de granito de pequena, média e grande dimensão, em disposição maioritariamente 

horizontalizada.. Nos cunhais, bem como nos umbrais e a padieira da entrada, verifica-se a utilização de lajes e blocos 

de granito de maior dimensão com algumas faces alisadas e arestas talhadas. As ombreiras apresentam orifícios onde 

se inseriam os gonzos da porta. No alçado Norte identificou-se uma antiga entrada revelada pelos seus comuns 

constituintes (padieira e ombreiras) inseridos no paramento do muro, encontrando-se actualmente encerrada. O telhado, 

aparentemente recente, é composto por travejamento simples de madeira (cumeeira, frechais, empenas, terças e ripado 

de tábuas) com telhas cerâmicas tipo Marselha. Encontra-se em razoável estado de conservação. 

Entre os dois anexos remata-se um muro entre o cunhal esquerdo do alçado Oeste do primeiro anexo e o cunhal direito 

do alçado Sul do segundo que, conjuntamente com oo muro de vedação da propriedade, perfazem uma área de átrio 

entre os dois anexos. Os muros apresentam diversos derrubes. 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.6 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza 
do Impacte A. H. Alto Tâmega - Acesso C30 

Incidência do 
Impacte 

Área sujeita a Impacte 

Direta  Total   
Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 
 

Medidas de 
Minimização 

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem 

quaisquer impactes directos sobre a ocorrência. 

Observações 
A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m). 

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da 

estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas. 

João Madureira Autor (es) 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.6 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Pormenor da vegetação que encobre o anexo A (vista de Sul). 

 

Foto 2| Pormenor da entrada do anexo A (vista de Oeste). 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  4.6 

 

 

Foto 3| Pormenor do alçado Sul do anexo B (vista de Sul). 

 

 

Foto 4| Pormenor da estrutura da cobertura do anexo B. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  5.6 

 

 

Foto 5| Pormenor do interior do anexo B. 

 

 

Foto 6| Pormenor do muro de vedação da propriedade (vista de Oeste). 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  6.6 

 

Implantação cartográfica 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.3 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

532 Pisão 
U.F. Pensalvos/ 

Parada de 
Monteiros 

Vila Pouca de Aguiar Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 33578,140 211749,890 
328 (corresponde aos 

apoios nas duas 
margens) 

60 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura de 
comunicações e 

transportes 
Ponte Pênsil Contemporâneo Inédito 28/04/2017 

Descrição 

Trata-se de uma ponte pênsil sobre o rio Tâmega, em avançado estado de degradação. As particularidades desta 

ponte fazem com que esta se encaixe na tipologia de “Ponte de arame”. Serviria para ligar as freguesias de Pensalvos 

e Parada de Monteiros (concelho de Vila Pouca de Aguiar) e Seirós (concelho de Ribeira de Pena), com uma orientação 

sensivelmente noroeste – sudeste.  

Possui um tabuleiro suspenso por cabos de aço, com as guardas compostas por arames em cabos metálicos, que se 

encontram fixados às margens com recurso a ferros presos no afloramento rochoso xistoso.  

O pavimento seria formado por tábuas em madeira, dispostas transversalmente à ponte. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

Aproveitamento Hidroeletrico do Alto 
Tâmega – paredão da albufeira 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta X Total X 

Indireta  Parcial  

Sem impacte  Periférica  

 

Medidas de 
Minimização 

Registo de Tipo I. 

Observações Nada a assinalar. 

Rafaela Silva Autor (es) 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.3 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Vista geral da ponte pênsil 

 
Foto 2| Pormenor dos arames em cabo de aço fincadas no afloramento rochoso  

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.3 

 

Implantação Cartográfica 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.3 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

534 Fontão/Fontão 

U. F. Ribeira de 
Pena (Salvador) e 

Santo Aleixo de 
Além-Tâmega 

Ribeira de Pena  Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Rectangulares Dt73 29631,750 204605,685 Entre 740 e 770 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura de 
comunicações e 

transportes 
Caminho murado 

Moderno-
contemporânea 

Inédito 20.04.2016 

Descrição 
Localizado em encosta com inclinação acentuada voltada a noroeste na vertente do monte da Choupica, identificámos, 
um caminho murado. O percurso que descreve parece evidenciar tratar-se provavelmente de um caminho mais curto 
de ligação, pedonal e de tipo atalho, entre dois troços, um inferior e outro superior, do caminho principal que faria 
ligação entre as aldeias de Portela de Santa Eulália e de Bustelo. 

O trajeto desenvolve-se ao longo da encosta, sendo observado numa extensão de cerca de 100m, entre as cotas 
altimétricas de 740m e 760m, nas duas faces do estradão de terra batida que o cortou. A largura oscilava, no troço 
identificado, entre a mínima de 1.5m e 2m de máxima. 

Na zona inferior ao estradão o trajecto desenvolve-se no sentido oeste-este, seguindo pequena linha de água que 
corre a norte, sendo que na face superior assume a direcção voltada a nordeste.  

A inclinação observada é variável. Ao longo da extensão identificada observam-se diferentes soluções construtivas. 
Na face voltada à encosta o caminho é limitado frequentemente por um corte do terreno, em forma de talude, sendo 
que na face lateral de maior pendente o limite do mesmo é definido por um muro de granito com aparelho de pedra 
seca e com elementos de média e grandes dimensões. Em determinados locais observa-se ainda a aplicação do 
nivelamento da plataforma do caminho através de um pequeno muro de suporte.  

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

A. H. Gouvães - Acesso B12 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 

 

Medidas de 
Minimização 

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem 
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência. 

 

Observações 

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m). 

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da 
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas. 

 

Rui Pedro Barbosa Autor (es) 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.3 

 

Registo fotográfico 
 

 

 

Foto 1 | Aspecto do caminho ao longo da vertente, visto de sudeste. 

 

 

 

Foto 2 | Aspecto do muro lateral que limita o caminho na face inferior da encosta, visto de sudoeste. 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.3 

 

Implantação Cartográfica 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.4 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

534 Fontão/Fontão Santa Marinha Ribeira de Pena  Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Rectangulares Dt73 29655,13 204627,23 750 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura agrícola 
Propriedade 

agrícola 
Moderno-

contemporânea 
Inédito 20.04.2016 

Descrição 
Localizada em encosta com inclinação acentuada voltada a oeste na vertente do monte da Choupica, identificámos, 
uma propriedade agrícola constituída por muro de divisão de propriedade, socalcos/patamares agrícolas, uma mina e 
represa de água.  

O muro de divisão de propriedade apresenta-se a circunscrever esta área, a norte e a sul, exceptuando-se deste 
modo as zonas onde a limitação é efectuada pelos muros, superior e inferior, que suportam os socalcos agrícolas. 

As suas dimensões máximas aproximadas são 1.50m de altura preservada e 0.60m de espessura nas paredes. 

O aparelho construtivo, de pedra seca, é constituído por blocos de granito, de formas e dimensões irregulares, não 
apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes. 

O conjunto integra igualmente, observáveis, 5 patamares (a zona inferior não foi passível de observação), implantados 
na face superior dos muros de socalco, dispostos na direcção da pendente da encosta. 

As suas dimensões variavam, em altura, entre 1.50m e 3.5m, sendo que a sua extensão se estendia entre os muros 
que limitavam lateralmente a propriedade. Os geios têm entre 10m a 15m de largura. 

O aparelho construtivo, de pedra seca, é constituído por blocos de granito, de formas irregulares e dimensões 
tendencialmente médias e grandes, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes. 

Na primeira plataforma observa-se a presença de uma mina de água associada a uma represa, destinadas 
certamente à captação, armazenamento e distribuição de água pelas zonas de cultivo.  

A mina encontra-se escavada no substrato geológico, sendo que a sua “boca”, de forma rectangular, apresenta as 
dimensões de 0.30m de altura e 0.50m de largura. 

O sistema de represamento apresenta uma forma irregular, semiovalada, sendo que se encontra escavado na terra. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

A. H. Gouvães - Acesso B12 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 

 

 

 

Medidas de 
Minimização 

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem 
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência. 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.4 

Observações 

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m). 

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da 
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas. 

 

Rui Pedro Barbosa Autor (es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo fotográfico 
 

 

 

Foto 1 | Aspecto do geral das plataformas de socalco, em perspectiva superior, visto de este. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.4 

 

 

Foto 2 | Aspecto de um dos geios, assim como do muro de socalco, bordejados por castanheiros, visto de sudoeste. 

 

 

 

 

Foto 3 | Aspecto da boca da mina de água e da represa, identificados na plataforma superior, visto de sudoeste. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  4.4 

 

Implantação Cartográfica 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.3 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

536 
Bouça da Giesta/ 
Bouça da Giesta 

U. F. Ribeira de 
Pena (Salvador) e 

Santo Aleixo de 
Além-Tâmega 

Ribeira de Pena  Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Rectangulares Dt73 29857,175 204947,527 Entre 720 e 770 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura de 
comunicações e 

transportes 
Caminho lajeado 

Moderno-
contemporânea 

Inédito 20.04.2016 

Descrição 
Localizado em encosta com inclinação acentuada voltada a noroeste na vertente do monte da Choupica, identificámos, 
um caminho lajeado. O troço agora identificado trata-se de parte do caminho que faria ligação entre as aldeias de 
Portela de Santa Eulália e de Bustelo. 

O trajeto desenvolve-se globalmente, desde a aldeia de Portela de Santa Eulália até ao ponto troço identificado, na 
direcção sudoeste-nordeste, infletindo, a partir deste local e até Bustelo, ziguezagueando a encosta, para sueste.  O 
troço identificado observa-se numa extensão de cerca de 500m, entre as cotas altimétricas de 720m e 770m, sendo 
que a largura compreendia-se entre a 2.5m e 3.5m de máxima. 

A inclinação observada é variável. Ao longo da extensão identificada observam-se diferentes soluções construtivas. 
Nas zonas de menor inclinação o pavimento era constituído ora por “terra batida”. Nos locais onde se observa um 
desnível um pouco mais acentuado o caminho encontra-se lajeado. Nestes casos o piso é constituído por blocos de 
granito de formas essencialmente irregulares, observando-se igualmente elementos subrectangulares e 
subquadrangulares. Em alguns blocos é possível observar a erosão causada pelo uso de carros de tracção animal, 
evidenciando, outrora, ter tido uma utilização regular. Presentemente o caminho, com utilização ainda actual, encontra-
se já bastante alterado pelo abandono e consequente ausência de manutenção. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

A. H. Gouvães - Acesso B12 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 

 

Medidas de 
Minimização 

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem 
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência. 

 

Observações 

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m). 

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da 
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas. 

 

Rui Pedro Barbosa Autor (es) 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.3 

 

Registo fotográfico 
 

 

Foto 1 | Aspecto de troço do caminho, na direcção de Portela de Sta. Eulália, visto de nordeste. 

 

 

 

Foto 2 | Aspecto de troço lajeado do caminho, visto de sudoeste. 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.3 

 

Implantação Cartográfica 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.3 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

537 
Bouça da Giesta/ 
Bouça da Giesta 

U. F. Ribeira de 
Pena (Salvador) e 

Santo Aleixo de 
Além-Tâmega 

Ribeira de Pena  Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Rectangulares Dt73 29875,696 205030,078 Entre 730 e 740 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura de 
comunicações e 

transportes 
Caminho lajeado 

Moderno-
contemporânea 

Inédito 20.04.2016 

Descrição 
Localizado em encosta com inclinação acentuada voltada a noroeste na vertente do monte da Choupica, identificámos, 
um caminho lajeado. O troço agora identificado trata-se de parte do caminho que, procedente da aldeia de Agua 
Levada e de Brunhedo, entroncaria com o percurso existente de ligação entre as aldeias de Portela de Santa Eulália 
e de Bustelo. 

O trajeto desenvolve-se globalmente, desde a aldeia de Brunhedo, ziguezagueando a encosta, de modo a vencer o 
seu pendor, de poente para nascente. A partir de Agua Levada o percurso assume uma direcção de nordeste-sudoeste. 

O troço identificado observa-se numa extensão de cerca de 100m, entre as cotas altimétricas de 730m e 740m, sendo 
que a largura compreendia-se entre a 2.5m e 3m de máxima. 

A inclinação observada é variável. Ao longo da extensão identificada observam-se diferentes soluções construtivas. 
Nas zonas de menor inclinação o pavimento era constituído ora por “terra batida”. Nos locais onde se observa um 
desnível um pouco mais acentuado o caminho encontra-se lajeado. Nestes casos o piso é constituído por blocos de 
granito de formas essencialmente irregulares, observando-se igualmente elementos subrectangulares e 
subquadrangulares. Presentemente o caminho, com utilização ainda actual, encontra-se já bastante alterado pelo 
abandono e consequente ausência de manutenção. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

A. H. Gouvães - Acesso B12 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 

 

Medidas de 
Minimização 

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem 
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência. 

 

Observações 

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m). 

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da 
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas. 

 

Rui Pedro Barbosa Autor (es) 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.3 

 

Registo fotográfico 
 

 

 

Foto 1 | Aspecto de troço do caminho, na direcção descendente da encosta, visto de sul. 

 

 

 

 

Foto 2 | Aspecto do pavimento lajeado do caminho, visto de norte. 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.3 

 

Implantação Cartográfica 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.3 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

538 Bouça da Giesta 

União de 
freguesias de Rib. 

de Pena (Salvador) 
e Sto. Aleixo do 
Além Tâmega 

Ribeira de Pena Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 29963,009 205021,611 773 m 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura Agrícola 
Mancha de 
socalcos 

Indeterminada Inédito 26/04/2017 

Descrição 

Trata-se conjunto de muros de socalco muito destruídos que se dispõe em linhas paralelas descontínuas. Variam em 

função da morfologia do terreno, possuindo orientação SW-NE, com uma altura de sensivelmente 0,80 metros.  

Estes muros de suporte foram erguidos em alvenaria irregular de pedra seca, com recurso a blocos graníticos de 

diferentes dimensões, na sua maioria dispostos horizontalmente. Apresentam um aparelho irregular, traduzindo-se 

em muros de aspeto tosco e assimétrico. 

Localizam-se numa encosta com declive algo acentuado. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães – 
Acesso B12 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 

 

Medidas de 
Minimização 

Sem registo 

Observações Nada a registar. 

Rafaela Silva Autor (es) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.3 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Pormenor dos muros de socalco, vista de Sul 

 

 
Foto 2| Muros de socalco, vista de Sul 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.3 

 

Implantação Cartográfica 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.3 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

539 Bouça da Giesta 

União de 
freguesias de Rib. 

de Pena (Salvador) 
e Sto. Aleixo do 
Além Tâmega 

Ribeira de Pena Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 29911,680 205030,078 745 m 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura Agrícola 
Propriedade 

Agrícola 
Contemporânea Inédito 26/04/2017 

Descrição 

Trata-se de uma propriedade murada de configuração trapezoidal, com aproximadamente 1200 m2, destinada à 

agricultura. 

Os muros que circundam a propriedade foram erguidos em alvenaria irregular de pedra seca, com recurso a blocos 

graníticos de média a grande dimensão. Apresentam um aparelho irregular, traduzindo-se em muros de aspeto tosco 

e assimétrico.  

A entrada para esta propriedade encontra-se voltada para o caminho lajeado correspondente à OP 537. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães – 
Acesso B12 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 

 

Medidas de 
Minimização 

Sem registo 

Observações Nada a registar. 

Rafaela Silva Autor (es) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.3 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Propriedade agrícola 

 

 
Foto 2| Entrada para a propriedade agrícola 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.3 

 

Implantação Cartográfica 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.4 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

540 Água Levada Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 30421,467 205435,089 733 m 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura de 
comunicações e 

transportes 

Caminho murado/ 
lajeado 

Indeterminada Inédito 26/04/2017 

Descrição 

Localizado paralelamente a um estradão já existente, sendo inclusivamente cortado pelo mesmo, encontra-se um 

caminho de pé posto parcialmente lajeado, apresentando-se na parte final ladeado por dois muros em mau estado 

de conservação.  

Com uma orientação sudoeste – nordeste e com cerca de 1,5 metros de largura usufrui de uma pendente acentuada 

e bastante sinuosa, encaminhando-se em direção à OP 542 – propriedade agrícola.  

Os muros que ladeiam o caminho detém um aparelho irregular, desenvolvidos em alvenaria de pedra seca com 

recurso a blocos graníticos de dimensões variáveis, traduzindo-se em muros de aspeto tosco e assimétrico. A face 

inferior apresenta uma dupla utilidade, dado que serve igualmente de muro de limite de propriedade da OP 542.  

O caminho sustenta parcialmente vestígios de um antigo lajeado, bastante degradado, formado por blocos graníticos 

e lajes com uma disposição irregular e grosseira.  

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães – 
Acesso B12 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 

 

Medidas de 
Minimização 

Sem registo 

Observações Nada a registar. 

Rafaela Silva Autor (es) 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.4 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Caminho murado/lajeado, vista de Nordeste 

 
 

Foto 2| Pormenor do lajeado do caminho, vista de Sudoeste 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.4 

 

 

 

Foto 3| Pormenor do lajeado do caminho, vista de Nordeste 

 

Foto 4| Enquadramento do caminho murado/ lajeado 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  4.4 

 

 

Implantação Cartográfica 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.3 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

541 Água Levada Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 30471,671 205420,471 758 m 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura Agrícola 
Mancha de 
socalcos 

Moderno/ 
Contemporâneo 

Inédito 12/04/2017 

Descrição 

Trata-se conjunto de pequenos muros de socalco localizados numa encosta com declive algo acentuado, e que se 

dispõe em linhas paralelas descontínuas, funcionando como rampas de acesso entre patamares. Possuem uma 

orientação Sudoeste – Nordeste com cerca de 0,50 metros de altura e 4 metros de comprimento. 

Estes muros de suporte foram erguidos em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos graníticos de médias a 

grandes dimensões, na sua maioria dispostos horizontalmente. Apresentam um aparelho irregular, traduzindo-se em 

muros de aspeto tosco e assimétrico. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães – 
Acesso B12 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 

 

Medidas de 
Minimização 

Sem registo 

Observações Nada a registar. 

Rafaela Silva Autor (es) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.3 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Muro de socalco, visto de Noroeste 

 

 
Foto 2| Muros de socalco, vista de Noroeste 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.3 

 

Implantação Cartográfica 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.7 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

542 
Água 

Levada/Água 
Levada 

Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 30409,230 205449,311 740 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitectura agrícola 
Propriedade 

agrícola 
Contemporâneo Inédito 26.04.2017 

Descrição 

Foi identificada uma propriedade agrícola murada, estruturada com muros de socalcos, uma levada e um anexo 

agrícola. A propriedade encontra-se situada a meia encosta do monte da Choupica, virada a Noroeste, inserida sobre 

uma linha de reunião de águas que os irriga e que forma um corgo secundário de uma ribeira afluente do ribeiro de 

Antrime. Ocupa uma área com cerca de 0,60ha, concretizando uma configuração sub-elipsoidal. O local encontra-se 

densamente ocupado por vegetação arbustiva, nomeadamente giestas e fetos, o que pode ter impedido a visualização 

favorável do terreno na sua completude. 

Os muros de socalco que compõem a propriedade, bem como o muro delimitador da mesma, são aparelhados em 

alvenaria de pedra seca, com blocos pétreos irregulares de granito de média e grande dimensão, em disposição 

maioritariamente horizontalizada, sendo os interstícios colmatados por blocos pétreos de quartzo. O conjunto de 

socalcos integra 7 patamares observáveis. Apresentam diversas dimensões, variando de 0,50m a 2,00m de altura 

máxima, de plataformas espaçadas (cerca de 4m a 5m de largura), de perfil côncavo, acompanhando a topografia do 

terreno. Apresentam diversos derrubes, bem como o muro de vedação. A levada insere-se junto a um dos muros de 

socalco mais central da propriedade, é escavada no solo, com cerca de 1,00m de largura, de orientação Sul-Norte, 

subsidiada pelo corgo supracitado. 

O anexo agrícola, encostado ao muro de vedação a Sul da propriedade, possui uma área de átrio onde o muro de 

vedação perfaz um afunilamento que vai encostar, do lado Oeste, à ombreira da porta, e do lado Este, ao cunhal do 

alçado Sul do edifício. O edificado, de configuração retangular, é constituído por duas entradas (uma no alçado Norte e 

outra no Sul), aparelhado em alvenaria de pedra seca, com blocos pétreos irregulares de granito de média e grande 

dimensão, em disposição maioritariamente horizontalizada, sendo os interstícios colmatados por blocos pétreos de 

quartzo. Nos cunhais, verifica-se a utilização de lajes de granito de maior dimensão. Os alçados Norte e Sul são os que 

se encontram em pior estado de conservação, permanecendo os restantes em estado razoável. Encontra-se justaposta 

a um muro de socalco no interior da vedação. Imediatamente a Oeste do anexo agrícola, o muro de vedação é 

interrompido por uma entrada, onde ainda se consegue identificar uma laje de granito em posição vertical a servir de 

umbral, e à qual é facilitada o acesso por um rampeamento com murete de suporte. 

Segundo informação oral, obtida junto a um pastor, habitante da localidade da Abelheira, o local seria zona de plantio de 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.7 

batatas e milho. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza 
do Impacte A. H. Gouvães - Acesso B12 

Incidência do 
Impacte 

Área sujeita a Impacte 

Direta  Total   
Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 
 

Medidas de 
Minimização 

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem 

quaisquer impactes directos sobre a ocorrência. 

Observações 
A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m). 

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da 

estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas. 

João Madureira Autor (es) 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.7 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Vista sobre a propriedade agrícola (vista de Norte). 

 

Foto 2| Enquadramento da propriedade agrícola (vista de Sul). 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  4.7 

 

 

Foto 3| Pormenor de muro de socalco e muro de vedação, em segundo plano (vista 

 de Oeste). 

 

 

Foto 4| Pormenor da levada que atravessa a propriedade agrícola (vista de Norte). 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  5.7 

 

 

Foto 5| Pormenor do alçado Sul do anexo agrícola (vista de Sul). 

 

 

Foto 6| Pormenor do alçado Norte do anexo agrícola (vista de Noroeste). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  6.7 

 

 

Foto 7| Pormenor da entrada no muro de vedação com rampa (vista de Oeste). 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  7.7 

 

Implantação cartográfica 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.4 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

543 
Água 

Levada/Água 
Levada 

Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 30607,866 205700,202 730 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura infraestrutural Represa Contemporâneo Inédito 26.04.2017 

Descrição 

Foi identificada uma represa, elaborada sobre um corgo afluente do ribeiro de Antrime, provavelmente erigida aquando 

da abertura do estradão a sofrer beneficiação.  

A represa é composta por um muro de cimento a jusante, de aproximadamente 10m de comprimento, que se estende 

em posição transversal face ao percurso do corgo, sendo limitada nas outras faces pelo substrato rochoso xistoso 

escavado. Possui uma configuração semi-circular. O muro que completa a represa é interrompido no centro por um 

rebaixamento com cerca de 2m de largura, que assume a finalidade de decantar a água que aprisiona num pequeno 

prolongamento de configuração trapezoidal regular. Este prolongamento assume o propósito de condicionar o fluxo por 

uma passagem hidráulica subjacente ao estradão. O muro é encimado, no parapeito, por um guarda-corpos de metal o 

qual percorre toda a extensão do muro de contenção hidráulica. 

Possui também, no parapeito do prolongamento do muro, uma inscrição relativa, presumivelmente, à data de 

construção/reformulação da represa: “31•12•1996”. Não é de rejeitar a suposição de que existiria no local uma anterior 

represa, não observada, destruída/reformulada aquando da abertura do estradão onde se implanta, a fim de servir as 

propriedades rurais que se encontram a jusante. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza 
do Impacte A. H. Gouvães - Acesso B12 

Incidência do 
Impacte 

Área sujeita a Impacte 

Direta  Total   
Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 
 

Medidas de 
Minimização 

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem 

quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência. 

Observações 
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m). 

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da 

estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas. 

João Madureira Autor (es) 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.4 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Vista frontal sobre a represa (vista de Oeste). 

 

Foto 2| Pormenor da implantação da represa (vista de Norte). 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.4 

 

 

Foto 3| Pormenor do prolongamento da represa (vista de Norte). 

 

 

Foto 4| Pormenor da inscrição (vista de Oeste). 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  4.4 

 

Implantação cartográfica 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.5 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

544 Travessa/Travessa Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 30484,834 205759,072 720 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitectura agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 26.04.2017 

Descrição 

Foi identificada uma propriedade rural murada, preenchida por socalcos, onde se encontra inserida uma mina de água 

escavada no substrato geológico. A propriedade está situada a meia encosta do monte da Choupica, virada 

tendencialmente a Sudoeste, contornando uma linha de reunião de águas que os irriga e que forma um corgo afluente 

do ribeiro de Antrime. 

A mancha de socalcos é, na sua maioria, de pequena dimensão, atualmente preenchidos por vegetação arbórea densa, 

nomeadamente carvalhos e pinheiros. Na sua maioria, encontram-se em mau estado de conservação, derrubados, 

apresentando relevantes indicadores de abandono. O muro de delimitação apresenta características construtivas 

semelhantes às dos muros de socalco. Aparelhados em pedra seca, com blocos pétreos irregulares de xisto de média e 

grande dimensão, em disposição maioritariamente horizontalizada, de altura máxima inferior a 1,50m, de plataformas 

pouco espaçadas (no máximo 3m de largura), com perfis variados (convexos, côncavos, retos e alguns sinuosos). 

Assume-se, de encontro à sua morfologia, que terão sido explorados para plantio arborícola. Ocupam uma área pouco 

inferior a 3 e apresentam-se em grande número, não tendo sido possível aferir-se com exatidão, face à densa vegetação 

arbórea, arbustiva e espesso manso vegetal. 

A mina de água, escavada diretamente no substrato geológico, possui uma estrutura abobadada, com cerca de 1,75 de 

altura e 0,50m de largura, encontrando-se soterrada à entrada por um espesso manto vegetal. Não foi possível aferir o 

comprimento total da sua galeria, embora seja possível afirmar que terá, no mínimo, 7m. Possui uma pequena área 

vestibular de configuração semi-elipsóide de cerca de 1,00m de largura. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza 
do Impacte A. H. Gouvães - Acesso B12 

Incidência do 
Impacte 

Área sujeita a Impacte 

Direta  Total   

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 
 

Medidas de 
Minimização 

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem 

quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência. 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.5 

 

Observações 
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m). 

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da 

estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas. 

João Madureira Autor (es) 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.5 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Enquadramento da implantação da mancha de exploração agrícola (vista de  

Sul). 

 

Foto 2| Pormenor da mina de água em galeria (vista de Sudoeste). 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  4.5 

 

 

Foto 3| Enquadramento de um troço de socalco e vegetação envolvente (vista de  

Sudeste). 

 

 

Foto 4| Pormenor do muro de delimitação da propriedade (vista de Oeste). 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  5.5 

 

Implantação cartográfica 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.5 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

545 Abelheira/Abelheira Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 30354,659 206189,815 630 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura industrial 
Mancha de 

exploração mineira 
Contemporâneo Inédito 26.04.2017 

Descrição 

Foi identificada uma mancha de exploração mineira, numa zona alargada com extensão de cerca de 500m paralela ao 

acesso B12, na parte superior e inferior ao acesso, caracterizada pela vertente algo acentuada de uma encosta virada a 

Noroeste do monte da Choupica. Procede desde cerca da OP 546 – Casa do guarda-florestal até cerca do topónimo 

Travessa, identificado na Carta Militar de Portugal nº 73. Aparentemente, desenvolve-se entre as cotas altimétricas de 

600m a 800m. 

Na mancha supracitada são passíveis de ver exemplos da lavra em subsolo (galeria) e lavra a céu aberto (desmonte e 

trincheiras), por vezes de lavra mista, sendo o método de desmonte o mais comum. Os vários métodos de lavra 

encontram-se em sentido longitudinal ao filão quartzoso, a fim de melhor aproveitamento. Também se identificaram 

algumas escombreiras, acumulando resíduos resultantes da exploração mineira. Os filões de quartzo objeto de 

exploração ainda são percetíveis inseridos nas formações rochosas xistosas. 

É de referir a densa vegetação arbórea e arbustiva, a qual, presumivelmente, não permitiu a total e favorável 

visualização destas estruturas. 

Por informação oral, obtida através de um indivíduo sexagenário habitante da aldeia próxima de Fonte de Mouro, foi-nos 

referido que a zona onde está inserida a mancha de exploração mineira se designa de Abelheira, bem como que o 

objeto de extração seria o volfrâmio, explorado até cerca do ano de 1960, em concessões particulares concedidas em 

terrenos baldios. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza 
do Impacte A. H. Gouvães - Acesso B12 

Incidência do 
Impacte 

Área sujeita a Impacte 

Direta  Total   
Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica X 
 

Medidas de 
Minimização 

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem 

quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência. 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.5 

Observações 
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m). 

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da 

estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas. 

João Madureira Autor (es) 

  



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.5 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Enquadramento da implantação da mancha de exploração mineira (vista de  

Sul). 

 

Foto 2| Pormenor de exploração por desmonte a céu aberto (vista de Norte). 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  4.5 

 

 

Foto 3| Pormenor de exploração por meio de trincheira (vista de Este). 

 

 

Foto 4| Pormenor de escombreira resultante da exploração de minério (vista de  

Sudeste). 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  5.5 

 

Implantação cartográfica 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  1.3 

 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

546 
Fonte do Mouro – 
Fonte do Mouro 

Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 30564,033 206860,204 632 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura residencial 
Casa de guarda-

florestal 
Contemporâneo Inédito 26/04/2017 

Descrição 

Exemplo de arquitetura residencial, constituído por um edifício enquadrado na tipologia de “casa de guarda-florestal”, 

pertencente aos antigos Serviços Florestais. Está implantada sensivelmente a meia encosta, na vertente noroeste do 

monte da Choupica, com o espaço onde se insere escalonado por plataformas relativamente exíguas, algumas das 

quais florestadas, nas proximidades da localidade de Fonte do Mouro. 

A estrutura em questão está integrada no desenvolvimento dos equipamentos de apoio ao povoamento florestal, 

levados a cabo em várias zonas do país, durante o período do Estado Novo, e que fomentaram a construção de uma 

rede de casas destinadas a albergar os guardas-florestais e respetivas famílias. 

Estas apresentam uma arquitetura semelhante, onde se destaca a sobriedade do edifício, maioritariamente de planta 

quadrangular e um piso, em cantaria com paredes rebocadas de coloração branca, e entrada resguardada por 

alpendre, com uma escadaria de acesso. Apresentam um conjunto de estruturas de apoio igualmente padronizadas, 

mormente anexos e armazéns destinados a arrumos, tanques, entre outros, para além dos campos adjacentes, 

destinados às sementeiras e plantações. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

A.H. Gouvães – Acesso B12 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica  

 

Medidas de 
Minimização 

Sem registo 

Observações Nada a assinalar. 

Mário Dinis Autor (es) 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  2.3 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Perspetiva geral da casa de guarda-florestal, vista de sudeste. 

 

 
 

Foto 2| Perspetiva dos edifícios anexos ao edifício principal, vistos de sudoeste. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

SET/FOP  3.3 

 

Implantação Cartográfica 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

 

SET/FOP  1.4 

Identificação 

Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito 

547 
Fonte do Mouro – 
Fonte do Mouro 

Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real 

Sistema de 
coordenadas 

Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P. 

Datum 73 30531,952 206849,290 638 73 

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação 

Arquitetura residencial Casa Indeterminado Inédito 26/04/2017 

Descrição 

Exemplo de arquitetura residencial, constituído por um edifício habitacional em elevado estado de degradação. Está 

implantado sensivelmente a meia encosta, na vertente noroeste do monte da Choupica, com o espaço onde se insere 

escalonado por plataformas relativamente exíguas, nas proximidades da localidade de Fonte do Mouro, e contíguo a 

uma casa de guarda-florestal (OP 546). 

Apresenta planta longitudinal com uma corte/anexo sub-retangular adossado do lado sudeste, no prolongamento do 

anterior, com o paramento encaixado diretamente no terreno natural, acompanhando parcialmente o declive da 

encosta. Este constitui um acrescento posterior, conforme é visível na “costura” existente no alçado nordeste do 

mesmo.  

Os alçados, construídos em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos de xisto faceados, de média e grande 

dimensão, apresentam um aparelho irregular, embora denotando algum cuidado na sua organização, tendencialmente 

horizontal. Os blocos pétreos de grande dimensão estão sobretudo presentes nos cunhais do edifício, e na base do 

mesmo, com o objetivo de reforçar o aparelho, para além das ombreiras e padieiras dos vãos, de configuração 

retangular, com blocos bem aparelhados. A configuração dos panos de muro dos alçados voltados a noroeste e 

sudeste, em V invertido, sugerem que o telhado, atualmente inexistente, seria de duas águas. 

Apresenta uma única entrada, localizada no alçado nordeste, o qual conserva evidências de um pequeno logradouro 

- do qual restam resquícios de um alinhamento - que serviria eventualmente para delimitar um espaço destinado a 

arrumações/anexo, observando-se na extremidade oposta, um pequeno alpendre quadrangular, formado por uma 

estrutura composta por um muro adossado ao cunhal do alçado nordeste/noroeste, e no entremeio e limite contrário 

esteios em madeira, sobre o qual assenta um travejamento igualmente em madeira, destinado ao suporte do telhado, 

sendo este de uma só água, coberto por telha tipo Marselha. 

 

Avaliação de Impactes 

Natureza do 
Impacte 

A.H. Gouvães – Acesso B12 

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte 

Direta  Total  

Indireta  Parcial  

Sem impacte X Periférica  

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

 

SET/FOP  2.4 

Medidas de 
Minimização 

Sem registo 

Observações Nada a assinalar. 

Mário Dinis Autor (es) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

 

SET/FOP  3.4 

Registo fotográfico 

 

 

 

Foto 1| Perspetiva geral do alçado nordeste do edifício, onde se destaca a  

entrada principal, e pequeno alpendre adossado a uma das extremidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ficha de Ocorrência Patrimonial 

 
Plano de Salvaguarda Patrimonial dos  
Aproveitamentos hidroelétricos de Daivões, 
Gouvães, e Alto Tâmega. 
Sistema Electroprodutor do Tâmega 

         Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje   

 

SET/FOP  4.4 

Implantação Cartográfica 

 

 



Relatório Mensal de Actividade

Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET)
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 19 (Abril de 2017)

4.5. ANEXO V - FICHAS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL



Ficha de Inventário do Património

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FIP 1.14

Ficha Técnica

Ficha de Inventário de Património: 457

Preparação gráfica: Ricardo Oliveira

Texto original, bibliografia e seleção fotográfica: Ricardo Oliveira

Data: 06-04-2017



Ficha de Inventário do Património

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FIP 2.14

Identificação
Nº registo Topónimo/ Lugar Freguesia Concelho Distrito

457 Alto do Cabichoso –
Parada de Monteiros

União de freguesias
de Pensalvos e

Parada de Monteiros

Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Retangulares Dt 73 33531,070 211508,400 308 60

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Edifícios e estruturas
construídas agrícolas

Edifícios e estruturas
construídas de

armazenamento
Anexo agrícola Anexo agrícola Abandonado

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor
Época

Moderna/Contemporânea Desconhecido Não Aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de Proteção Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Mau Acesso C32

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Trata-se de uma área de relevo bastante acidentado, estando

a OP em análise implantada numa encosta de acentuado

declive, sobranceira ao rio Tâmega.

Área com inúmeros

afloramentos de xisto.
Abandonado.

Hidrologia Cobertura Vegetal

Rio Tâmega corre a cerca de 100m a noroeste.

Coberto arbóreo maioritariamente composto por

pinhal e sobral. Coberto arbustivo intenso,

predominando as giestas.

Fontes de Informação

Bibliografia Não aplicável.

Informação Oral Não aplicável.
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Descrição

Exemplar de arquitetura agrícola, constituído por um edifício em avançado estado de deterioração, cujas

características apontam para um anexo agrícola, entretanto abandonado. Com orientação sensivelmente de nordeste

para sudoeste, está implantado numa pequena plataforma artificial (criada com recurso a socalcos), localizada a

meia encosta, numa área de declive acentuado, sobranceira ao rio Tâmega (margem esquerda).

O acesso à propriedade era feito pelo caminho do rio, com origem no lugar de Parada de Monteiros, passando junto

ao cemitério velho, antes de serpentear por uma encosta ingreme até ao rio Tâmega. Atingindo a propriedade, o

acesso era feito sobre os socalcos, tendo sido identificado uma pequena escadaria, com quatro degraus

imediatamente antes da ocorrência patrimonial em análise. Esta escadaria está implantada entre um afloramento

escavado e um muro de suporte a um socalco.

De planta quadrangular e um aparelho irregular, a estrutura de apoio agrícola revela, globalmente, pouca

preocupação na sua construção, tendo sido erigida em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de

xisto de dimensão variável. Os interstícios, resultantes da utilização de pedra irregular, foram colmatados com pedra

miúda. Notou-se uma maior preocupação na constituição da base e nos cunhais, pontos-chave da estrutura, estando

os blocos mais regulares, ou menos toscos, e de maiores dimensões, aqui presentes, reforçando a estabilização e

resistência da construção. O espaço interior tem cerca de 16m2 (4mx3,70m), variando a espessura dos alçados entre

70 e os 90cm, e a altura conservada entre os 0,70 a 1,80m.

Apresenta um único vão, localizada no alçado principal. O vão tem cerca de 1,20m de largura, preservando-se 1,70m

de altura máxima das ombreiras. Ambas apresentam sulcos desgastados e orifícios onde estaria colocada uma porta.

Na ombreira lateral esquerda identificaram-se dois elementos esculpidos. Um deles parece corresponder apenas a

um sulco na vertical, já o outro, assemelha-se a um cruciforme, embora o braço esquerdo apresente um

prolongamento de 6cm na vertical. Os braços têm 11cm de comprimento e o corpo 12cm. A presença de cruciformes

em estruturas vernaculares é bastante comum na área de estudo, estando na maioria dos casos ligada à proteção

divina das construções e colheitas.

Não subsistem vestígios da cobertura, porventura constituída por materiais perecíveis. O estado em que se

encontram os alçados, bastante derrubados, não permite apontar se estaríamos perante uma cobertura de uma, ou

duas, águas. O interior contém inúmeros blocos de xisto de grandes dimensões, oriundos da abertura de um acesso

a pé posto a uma cota superior. Terão sido estes escombros responsáveis, em parte, pelo estado atual da estrutura.

A ocorrência patrimonial 457 comtempla ainda uma mancha de socalcos, que ajuda a amenizar o acentuado declive

da encosta onde estão implantadas as estruturas. Alguns destes muros de suporte a socalcos encontram-se em

avançado estado de deterioração, outros permanecem razoavelmente bem conservados.

Todos os muros de suporte a socalcos, orientados sensivelmente de nordeste para sudoeste, e dispostos

paralelamente de modo escalonado, foram edificados em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de

xisto, aproveitando em alguns casos, o próprio afloramento para se constituírem. Os interstícios, resultantes da
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Acessos O acesso faz-se a partir de um estradão em terra batida com origem no lugar de Parada de

Monteiros. É vulgarmente designado de caminho do cemitério velho, ou caminho do rio, já que dá

acesso à foz do ribeiro do Carvalhal e, consequentemente, ao rio Tâmega.

Observações Nada a assinalar.

utilização de pedra irregular, foram colmatados com terra. Apesar do aspeto algo irregular da única face visível destas

estruturas de sustentação, a verdade é que a construção da base parece, nos casos em que os socalcos atingem

uma maior altitude, ter sido mais cuidada. Aqui foram colocadas as pedras de maiores dimensões, garantindo uma

maior robustez à estrutura.

Os tramos de muro observados (junto ao anexo agrícola) possuem uma altura média que varia entre 1m e os 1,70m,

não tendo sido possível observar o capeamento das estruturas, derivado da vegetação herbácea, e do próprio solo

que as cobre. Todavia, nos patamares inferiores, os socalcos atingem mais de 2m de altura e 0,70m de espessura.

A extensão é variável, embora, no geral, estejamos perante extensos muros, atingindo as dezenas de metros. Estes

patamares/plataformas atingem uma largura média de 4m.

Adossada a um destes muros, observou-se uma estrutura em ruínas, ladeada por um afloramento cortado e por um

pequeno murete de pedra seca (blocos e lajes de xisto). Com apenas 1m de largura máxima, e 1,20m de

comprimento, tratar-se-á, porventura, de uma pequena estrutura para resguardar animais recém-nascidos, isto tendo

em conta paralelos regionais. Por vezes os pastores e agricultores passavam vários dias fora de casa, acabando por

construir pequenas estruturas, para além das habituais cortes, para proteção do gado recém-nascido, sobretudo dos

lobos. Embora sem confirmação, acreditamos que esta ruína possa corresponder a uma dessas estruturas.

Os afloramentos presentes nas imediações desta propriedade encontram-se profundamente aproveitados, sendo

visíveis várias marcas de extração de pedra. Ao que tudo indica, quer o anexo agrícola, quer os socalcos, terão sido

edificados com a matéria-prima existente.
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Registo Fotográfico

SET| Vista geral da implantação da estrutura na encosta.

SET| Pormenor do declive acentuado da encosta.
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SET| Vista geral do anexo agrícola a partir de nordeste para sudoeste.

SET| Pormenor da localização sobranceira face ao rio Tâmega.
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SET| Alçado principal.

SET| Alçado tardoz.
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SET| Alçado lateral direito.

SET| Alçado lateral esquerdo (visto a partir do interior).
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SET|  Pormenor do grau de deterioração da estrutura (interior).

SET|  Pormenor da espessura dos alçados.
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SET| Pormenor dos motivos gravados na ombreira (esquerda).

SET| Pormenor de um orifício presente na ombreira (direita).
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SET| Perspetiva dos degraus de acesso ao anexo agrícola.

SET| Perspetiva dos vários socalcos presentes nas imediações.
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SET| Pormenor do aparelho de um muro de suporte a socalco.

SET| Perspetiva de uma estrutura adossada a um muro.
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SET| Diferente perspetiva da estrutura adossada a um muro.

SET| Perspetiva do aproveitamento dos afloramentos na constituição de muro de suporte a socalco.
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Implantação Cartográfica
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Ficha Técnica

Ficha de Inventário de Património: 519
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Identificação

Nº registo Topónimo/
Lugar Freguesia Concelho Distrito

519
Fonte do Mouro

– Fonte do
Mouro

Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 30899,12 206905,86 642 73

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura agrícola
Edifícios

construídos
agrícolas

Propriedade rural Habitação e uso
agrícola Abandonado

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Contemporâneo Não aplicável Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Razoável Conduta forçada em vala

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantada sensivelmente a meia encosta, na vertente noroeste

do monte da Choupica, em área de acentuada pendente.
Xisto Agrícola/Baldio

Hidrologia Cobertura Vegetal

Delimitado por uma pequena linha de água bastante encaixada,

sendo a mesma tributária da margem esquerda do rio Tâmega,

e que não possui qualquer designação na Carta Militar Nº73,

sendo localmente designada por “ribeiro da Fonte do Mouro”.

Área caraterizada essencialmente por campos

agrícolas, com cultivos diversificados. Nas

imediações ocorrem manchas monoespecíficas de

Pinus pinaster e Pinus sylvestris.

Fontes de Informação

Bibliografia Inédito.

Informação Oral Nada a registar.
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Descrição

Propriedade rural formada por 4 plataformas suportadas e regularizadas por muros – talude, com uma área total de

cerca de 250 m², onde se inserem uma casa, um anexo, um tanque e um espigueiro. Com uma implantação

sensivelmente a meia encosta, encontra-se parcialmente cerrada por um muro divisório a nascente, e delimitada a

norte/poente por uma linha de água com a designação local de “ribeiro da Fonte do Mouro”, e a sul pelo Caminho

Municipal 1132.

As plataformas, escalonadas e em ligeiro declive, albergam um imóvel habitacional em razoável estado de

conservação, implantado no terraço superior, para além de um conjunto variado de estruturas, mormente um edifício

anexo, e contíguo a este, um espigueiro e um tanque. As plataformas inferiores e intermédias abarcam campos

agrícolas com cultivos diferenciados, nomeadamente milho, hortas e algumas árvores de fruto, pontualmente

bordejados por vinha de enforcado.

Os muros de sustentação apresentam nos tramos observados uma dimensão variável, com uma altura que oscila

entre 1 e 2 metros, e uma extensão igualmente heterogénea. Com uma só face, evidenciam pouco cuidado na sua

construção, encontrando-se presentemente bastante tombados. De uma maneira geral os paramentos possuem um

aparelho irregular, tendo sido erguidos em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto e

grauvaques angulosos de pequena e média dimensão, criando interstícios colmatados com terra.

A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior robustez

à estrutura. Alguns troços aparentam assentar diretamente no afloramento rochoso xistoso. O remate dos muros,

nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras distribuídas de forma incerta,

estando no entanto, a maioria coberta pelo solo e vegetação.

O edifício habitacional, de planta subretangular e dimensões a rondar os 20 metros de comprimento e 9 metros de

largura, foi edificado em blocos de tijolo furado, com revestimento em cimento. Está constituído por dois pisos, com

o inferior destinado às dependências agrícolas, na qual se incluí um lagar em cimento e adega, cortes, armazéns e

uma cozinha com lareira, e o superior, correspondente ao espaço residencial. Apresenta telhado de duas águas,

com telha em cimento, de coloração preta.

Contíguo ao imóvel principal, encontra-se um anexo de configuração subretangular, com cerca de 5 metros de

comprimento e 4 metros de largura, tendo sido erigido em blocos estruturais de cimento, servindo provavelmente

como garagem e espaço destinado a arrumações.

Adjacente a este - localizado sensivelmente na extremidade voltada a oeste da propriedade - observa-se um

espigueiro de configuração losangular, com quatro pilares de sustentação. Foi edificado integralmente em cimento,

do tipo PORTLAND, com cerca de 3,70 metros de comprimento, e largura variável entre 1,20 e 1,30 metros. A altura

máxima dos apoios é de 2,60 metros, e a do corpo principal de 2,85 metros. A porta principal possui cerca de 0,76
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metros de comprimento, e uma altura a rondar os 2 metros, sendo constituída por um ripado em madeira, tal como

as laterais e a armação da cobertura. Possui telhado com duas águas, em telha lusa.

Subjacente ao espigueiro encontra-se um tanque de morfologia retangular, com a base formada por lajes graníticas

de grande dimensão, e as paredes em blocos de cimento rebocados. As paredes denotam um assinalável desnível

altimétrico, em função da sua implantação em encosta. Possui um comprimento máximo de 4,5 metros, por 3 metros

de largura, e uma altura máxima (na parede voltada a norte), de 2,20 metros. O interior apresenta uma profundidade

máxima de cerca de 1,10 metros.

Acessos O acesso faz-se através do CM 1132, em direção à localidade de Fonte do Mouro. A ocorrência

encontra-se no seguimento da povoação, numa plataforma subjacente à referida estrada.

Observações Propriedade que se encontra relativamente próxima de um conjunto de ocorrências,

nomeadamente a OP 428 e OP 429 (Represas), OP 430 (Mancha de socalcos), OP 431 (Canal).
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Registo Fotográfico

SET | Enquadramento da propriedade na paisagem, vista de noroeste.

SET | Perspetiva parcial dos campos agrícolas das diferentes plataforma, vistos de sudeste.
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SET | Vista geral do edifício habitacional da propriedade, a partir de norte.

SET | Outra perspetiva do edifício principal, visto de sudeste..
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SET | Aspeto parcial do lagar em cimento, presente no piso inferior do edifício principal.

SET | Vista parcial do anexo contíguo à casa, a partir de oeste.
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SET | Perspetiva do espigueiro em cimento, visto de sudeste.

.

SET | Detalhe da entrada do espigueiro, visto de sul.
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SET | Aspeto parcial do tanque, a partir de uma plataforma superior

.

SET | Perspetiva parcial do conjunto que integra o tanque e espigueiro, vistos de norte.
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Implantação Cartográfica



Relatório Mensal de Actividade

Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET)
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 19 (Abril de 2017)

4.6. ANEXO VI – CARTA DE CONDICIONANTES
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