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1.INTRODUÇÃO

O presente relatório visa proceder à apresentação dos resultados inerentes aos trabalhos desenvolvidos
durante o mês de Maio 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 supracitado 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 Maio foram realizados trabalhos de prospecção arqueológica nos aproveitamentos
hidroelétricos de Gouvães, de Daivões e do Alto Tâmega, designadamente na área da futura albufeira de
Gouvães, numa faixa compreendida entre o caminho municipal nº 557 e a Tomada Sul, na área a jusante da
futura albufeira de Daivões, no âmbito do projeto de reperfilamento das margens do rio Tâmega, e ainda, na
zona de afectação do projecto de implantação do Estaleiro 13c, justificada pela alteração do projeto prévio
(Anexo I – Des. 8 a Des. 10).

No decorrer destes trabalhos foram identificadas nove ocorrências, todas correspondentes a estruturas de
carácter arquitetónico, histórico e etnográfico, designadamente, uma estrutura ligada ao antigo projeto da
barragem do Alto Tâmega – OP 5331; quatro abrigos – OP 554, OP 556, OP 558, OP 559; uma poldra – OP 553;
um conjunto de bancos/assentos de pastor – OP 555; um caminho murado – OP 560; um socalco – OP 557.
(Anexo I – Des. 8 a Des. 10).

1 Dado o facto de se haverem identificados mais elementos relacionados com a presente OP, no âmbito do
acompanhamento arqueológico dos trabalhos em curso, no mês de Junho, optamos por não submeter a correspondente
FOP no presente relatório, mas juntar a estes os elementos entretanto identificados e elaborar uma ficha mais completa
do referido contexto, com todos elementos identificados que até ao momento a constituem.
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2.1.1. Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG)

2.1.1.1. Margem direita do rio Torno – área da futura albufeira de Gouvães (Anexo II – FRPA 73)

No decorrer destes trabalhos de prospecção foram identificadas oito novas ocorrências de interesse
patrimonial, nomeadamente, quatro abrigos – OP 554, OP 556, OP 558, OP 559, uma poldra destinada à
travessia do rio Torno – OP 553, um conjunto de bancos/assentos de pastor – OP 555, um socalco de
funcionalidade indeterminada – OP 557, e ainda um caminho murado – OP 560.

2.1.2. Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD)

2.1.2.1. Margem direita do rio Torno – área da futura albufeira de Gouvães (Anexo II – FRPA 74)

A prospeção efectuada, a jusante da futura albufeira de Daivões, não obstante ter sido iniciada no presente
mês, optou-se pela sua inclusão no mês subsequente, data em que findaram os referidos trabalhos, não sendo,
deste modo, indicados no presente relatório, mas sim no referente ao mês de junho.

2.1.3. Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega (AHAT)

2.1.3.1. Alteração do projeto de implantação do Estaleiro 13c (Anexo II – FRPA 75)

Os referidos trabalhos de prospecção inserem-se na prossecução das ações previamente executadas a
20.04.2017, tendo sido identificada uma nova ocorrência patrimonial, concernente a uma estrutura articulada
com o antigo projeto de construção da albufeira do Alto Tâmega – OP 533.

Foto 1 | Aspecto geral da área prospetada na margem
direita do rio Torno.

Foto 2 | Aspecto geral da área de implantação do
Projecto do Estaleiro 13c.
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Foto 3 | Perspetiva geral da área prospetada a jusante da
futura albufeira de Daivões.

Foto 4 | Aspecto da prospecção em curso, relativo ao
projecto de reperfilamento das margens a jusante da

futura albufeira de Daivões.

2.2. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

O acompanhamento arqueológico no decurso do mês de Maio desenvolveu-se em diferentes frentes relativas
ao Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD), Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG),
Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega (AHAT) e na Pedreira de Gouvães (Anexo I – Des. 1 a Des. 7).

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 nove novas ocorrências, nomeadamente, uma represa e
respectiva levada – OP 548, uma levada - OP 549, duas propriedades rurais – OP 551, OP 552, dois achados
isolados – OP 550, OP 562, um anexo agrícola – OP 564, um lagar – OP 561 e um tanque – OP 563.

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 afetadas 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.

2.2.1. Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG)

2.2.1.1. Acesso B2/C2 (Anexo III – FRAA 813 e FRAA 814)

a) Foram acompanhados as ações de remoção e escavação no âmbito da implantação de um canal de travessia
(P.H.3), assim como do subsequente reperfilamento das margens da linha de água onde este se insere.
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b) Os referidos trabalhos levaram à identificação genérica de cinco unidades estratigráficas, sendo a primeira
correspondente ao piso de circulação do acesso, a segunda e terceira correspondentes a níveis de
assentamento e aterro do mesmo, e a quarta referente a uma camada sedimentar intermédia, e sobrejacente
aos sedimentos referentes ao leito do ribeiro.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificado um tanque em cimento, com embasamento pétreo (OP 563).

2.2.1.2. Acesso C15 (Anexo III – FRAA 815 e FRAA 816)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem no âmbito da execução do acesso C15, entre o PK 0+180
e 0+220, e o PK 0+040 e 0+000.

b) Os referidos trabalhos conduziram à identificação genérica de três unidades estratigráficas, sendo a primeira
corresponde ao nível de terra vegetal, a segunda referente a um nível de enchimento intermédio, sobrejacente
ao afloramento rochoso xistoso.

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

2.2.1.3. Ataque Intermédio (Anexo III – FRAA 817, FRAA 818, FRAA 819 e FRAA 820)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de valas com distintos propósitos, nomeadamente a
drenagem no depósito provisório, o abastecimento de água a um reservatório, e a passagem de cabos elétricos.
Foi igualmente acompanhada a decapagem de uma superfície destinada ao futuro estacionamento de viaturas.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal/superficial, sobrejacente ao afloramento rochoso xistoso.

c) Os referidos trabalhos levaram à identificação de uma represa e subsequente levada (OP 548) e de uma
levada parcialmente estruturada (OP 549).

2.2.1.4. Chaminé de Equilíbrio (Anexo III – FRAA 821)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de uma vala de drenagem na crista do talude da Chaminé
de Equilíbrio.

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

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.1.5. Conduta Forçada em Vala (Anexo III – FRAA 822, FRAA 823, FRAA 824 e FRAA 825)

a) Foram acompanhados os trabalhos de remoção de sedimentos e escavação na intersecção entre a Conduta
Forçada em Vala e o Caminho Municipal Nº 1132.

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

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

2.2.1.6. Estaleiro 37a (Anexo III – FRAA 826 e FRAA 827)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de uma vala, para implantação de uma conduta destinada
ao abastecimento de água, assim como a abertura de caboucos para implantação de postes de
telecomunicações de suporte às instalações do estaleiro.

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

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

2.2.1.7. Tomada de Gouvães (Anexo III – FRAA 816 e FRAA 828)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação mecânica de uma vala destinada ao abastecimento de água
a um reservatório.

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

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

Foto 5 | Aspecto dos trabalhos executados no acesso
B2/C2, com vista à implantação de um canal.

Foto 6 | Aspecto dos trabalhos executados na zona de
ataque intermédio.
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Foto 7 | Aspecto geral dos trabalhos executados entre a
conduta forçada em vala e o acesso existente.

Foto 8 | Aspecto geral da escavação de uma vala na
tomada de Gouvães.

2.2.2. Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD)

2.2.2.1. Margem Direita – Acesso C20 (Anexo III – FRAA 829, FRAA 830, FRAA 831 e FRAA 832)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e remoção de sedimentos na área do acesso C20.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal, sobrejacente ao substrato rochoso granítico.

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

2.2.2.2. Margem Direita – Acesso C21 (Anexo III – FRAA 833)

a) Foi acompanhada a abertura de uma vala destinada a uma canalização, na área do acesso C21.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente 5 unidades estratigráficas. A
primeira corresponde ao nível de terra vegetal, com a segunda e terceira referentes a níveis sedimentares
intermédios. A quarta corresponde a um nível de desagregação do afloramento rochoso, que antecede o
substrato geológico.

c) Os referidos trabalhos levaram à identificação de uma mancha de dispersão de materialidades (OP 550).

2.2.2.3. Margem Direita – Barragem e Central (Anexo III – FRAA 834, FRAA 835, FRAA 836 e FRAA 837)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de sedimentos, assim como a decapagem de perfis, na área
de implantação da barragem.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas três unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal, a segunda, resultante da degradação do substrato geológico, sobrejacente
ao afloramento rochoso granítico.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.2.4. Margem Direita – Eixo 52 (Anexo III – FRAA 838, FRAA 839, FRAA 840 e FRAA 841)

a) Foram acompanhadas as ações de escavação mecânica de depósitos sedimentares em local de implantação
do eixo 5, entre o PK 0+250 e 0+300, PK 0+250 e 0+330, PK 0+300 e 0+200, PK 0+365.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente 3 unidades estratigráficas. A
primeira corresponde ao nível de terra vegetal, com a segunda correspondente a um nível de desagregação do
afloramento rochoso, que antecede o substrato geológico.

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

2.2.2.5. Margem Direita – Ensecadeira (Anexo III – FRAA 842 e FRAA 843)

a) Foram acompanhadas as ações de escavação de sedimentos, em área limítrofe ao rio, assim como dos
revolvimentos efectuados no leito da linha de água, com vista ao arranjo de uma base com vista à criação de
uma plataforma, destinada à colocação de uma futura travessia.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas três unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal, a segunda, resultante da degradação do substrato geológico, sobrejacente
ao afloramento rochoso granítico.

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

2.2.2.6. Margem Direita – Escombreira 22b (Anexo III – FRAA 844, FRAA 845, FRAA 846, FRAA 847 e FRAA848)

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

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas três unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal, a segunda, resultante da degradação do substrato geológico, sobrejacente
ao afloramento rochoso granítico.

c) Os referidos trabalhos levaram à identificação de uma mancha de dispersão de materialidades (OP 562).

2.2.2.7. Margem Direita – Estaleiro 22a (Anexo III – FRAA 849, FRAA 850 e FRAA 851)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem, no âmbito da abertura de um acesso localizado no limite
norte da área de expropriação. Paralelamente, foi igualmente acompanhada a escavação mecânica de
depósitos sedimentares na área do blondin, numa faixa com uma extensão com cerca de 110 metros de
comprimentos.

2 O eixo 5, tal como o eixo 7, são acessos internos provisórios necessários para execução de outros acessos/plataformas.
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b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas três unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal, a segunda, resultante da degradação do substrato geológico, e sobrejacente
ao afloramento rochoso granítico.

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

2.2.2.8. Margem Esquerda – Barragem (Anexo III – FRAA 852)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação mecânica e remoção de depósitos sedimentares na área
de implantação da barragem.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas três 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 – Eixo 73 (Anexo III – FRAA 853 e FRAA 854)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação mecânica e remoção de depósitos sedimentares para
acerto do talude do acesso atual, adjacente à área de implantação do eixo 7.

b) O nível estratigráfico observado corresponde a uma camada de aterro.

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

2.2.2.10. Margem Esquerda – Estaleiro 32b (Anexo III – FRAA 855 e FRAA 856)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e terraplanagem da área a jusante da plataforma de aterro
do estaleiro, e contíguo ao acesso C22.

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.

3 O eixo 7, tal como o eixo 5, são acessos internos provisórios necessários para execução de outros acessos/plataformas.
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Foto 9 | Aspecto dos trabalhos de abertura do acesso
C20.

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

Foto 11 | Aspecto geral dos trabalhos executados no eixo
5.

Foto 12 | Aspecto geral da decapagem efetuada na área
de implantação do eixo 7.

2.2.3. Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega (AHAT)

2.2.3.1. Margem Direita – Acesso B25/C25 (Anexo III – FRAA 857, FRAA 858, FRAA 859, FRAA 860, FRAA 861,
FRAA 862 e FRAA 863)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação mecânica de depósitos sedimentares,
durante a abertura do acesso, executados em vários PK do traçado, nomeadamente entre PK 0+660 e PK 4+000.

Foram igualmente acompanhados os trabalhos de remoção de depósitos sedimentares e posterior colocação
de aterro ao PK 1+300, assim como a escavação mecânica de um desvio provisório de uma linha de água
adjacente ao acesso, e posterior implantação de um canal (PH 1.41). Foram ainda acompanhadas as afectações
parciais da OP 281 (um anexo agrícola), OP 283 (uma mancha de socalcos), OP 284 (um anexo agrícola) e da OP
307 (galeria de exploração mineira).

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente três unidades estratigráficas.
A primeira corresponde ao nível de terra vegetal, ou camada humosa, sendo a segunda referente a um nível
resultante da desagregação do substrato, e sobrejacente ao substrato geológico de base, xistoso.

c) No decorrer dos trabalhos foram identificados duas propriedades rurais (OP 551 e OP 552).
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2.2.3.2. Margem Direita – Barragem (Anexo III – FRAA 865, FRAA 866, FRAA 867,e FRAA 868)

a) Foram acompanhados os trabalhos de corte de árvores, desmatação e remoção de lenha na área do futuro
paredão da barragem.

b) Os referidos trabalhos não implicaram qualquer afectação de solos.

c) No decorrer dos trabalhos de desmatação, foi identificado um anexo agrícola (OP 564).

2.2.3.2. Margem Direita – Escombreira 14b (Anexo III – FRAA 864)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e remoção de depósitos sedimentares na área da
escombreira 14b, assim como a abertura e conclusão de um acesso provisório à mesma. Foi igualmente
acompanhada a escavação de uma vala de drenagem em área limítrofe da escombreira, assim como as
afectações parciais da OP 321 (galeria de exploração mineira) e da OP 427 (mancha de socalcos).

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

c) No decorrer dos trabalhos, concretamente aquando as desmatações associadas à abertura da vala de
drenagem, foi identificado um edifício que integra um lagar de vinho (OP 561).

2.2.3.4. Margem Esquerda – Acesso B30 (Anexo III – FRAA 869 e FRAA 870)

a) Foram acompanhados os trabalhos escavação e remoção de depósitos sedimentares, para implantação de
um canal (PH 4.47), ao PK 4+470.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas cinco unidades estratigráficas. A primeira
corresponde à actual calçada e a segunda ao nível de assentamento da mesma. A terceira é referente a um
nível de enchimento intermédio, e a quarta resultante da desagregação do substrato, e sobrejacente ao
substrato geológico de base.

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

2.2.3.5. Margem Esquerda – Acesso C30 (Anexo III – FRAA 871, FRAA 872, FRAA 873, FRAA 874, FRAA 875 e
FRAA 876)

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 desmatação e decapagem da camada superficial
tendo em vista o alargamento do acesso, assim como a abertura de uma vala transversal ao mesmo, para
implantação de um canal (PH 3.01), ao PK 3+000.
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b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente três unidades estratigráficas.
A primeira corresponde ao nível de terra vegetal. A segunda é referente a um nível resultante da desagregação
do substrato, 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 C31 (Anexo III – FRAA 877)

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 é referente a um nível resultante da desagregação
do substrato, sobrejacente ao substrato geológico de base.

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

2.2.3.7. Margem Esquerda – Acesso C32 (Anexo III – FRAA 878)

a) Foram acompanhados os trabalhos de remoção de sedimentos, no decurso da abertura do acesso C32, ao
PK 0+150. Os referidos trabalhos levaram à desconstrução da OP 457, correspondente a uma casa.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente três unidades estratigráficas.
A primeira corresponde ao nível de terra vegetal. A segunda é referente a um nível resultante da desagregação
do substrato, sobrejacente ao substrato geológico de base.

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

2.2.3.8. Margem Esquerda – Acesso C35 (Anexo III – FRAA 879 e FRAA 880)

a) Foram acompanhados os trabalhos de alargamento do acesso C35, assim como a escavação de depósitos
sedimentares, para implantação de uma passagem hidráulica, ao PK 1+230. Foram ainda acompanhadas as
afectações parciais da OP 295 (mancha de socalcos), da OP 443 (levada) e da OP 447 (complexo mineiro).

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente três unidades estratigráficas.
A primeira corresponde ao nível de terra vegetal. A segunda é referente a um nível resultante da desagregação
do substrato, sobrejacente ao substrato geológico de base.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.3.9. Margem Esquerda – Barragem (Anexo III – FRAA 881, FRAA 882, FRAA 883 e FRAA 884)

a) Foram acompanhados os trabalhos de corte de árvores, desmatação e remoção de lenha na área do futuro
paredão da barragem, assim como no espaço do estaleiro 13b, que lhe está contíguo.

b) Os referidos trabalhos não implicaram qualquer afectação de solos.

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 885, FRAA 886 e FRAA 886)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura de uma vala destinada a cabos de iluminação, na área de
implantação da plataforma dos geotubos. Procedeu-se igualmente à prossecução do acompanhamento dos
trabalhos de alargamento/beneficiação do futuro acesso para a pedreira, na envolvência dos monumentos
megalíticos de Chã das Arcas.

b) Os trabalhos realizados na zona da pedreira levaram à identificação genérica de uma unidade estratigráfica,
correspondente à camada vegetal.

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



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 20 (Maio de 2017) 17

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.

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

Durante o mês de Maio foram concluídos sete registos de tipo I, nomeadamente da OP 427, uma mancha de
socalcos e levada estruturada (Anexo V – FIP427), da OP 483, um abrigo seminatural (Anexo V – FIP483), da OP
511, um tanque comunitário (Anexo IV – FIP511), da OP 512, uma represa escavada (Anexo V – FIP512), da OP
527, uma mancha de socalcos (Anexo V – FIP527), da OP 528, uma linha de água murada (Anexo V – FIP528), e
da OP 563, um tanque (Anexo V – FIP563).

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.

2.5. TRABALHOS COM INCIDÊNCIA DIRECTA SOBRE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

No corrente mês realizou-se a afectação através de desmonte/demolição/aterro, integral ou parcialmente, de
dez ocorrências patrimoniais, nomeadamente, da OP 281 – anexo agrícola, da OP 283 – mancha de socalcos,
da OP 284 – anexo agrícola, da OP 295 – mancha de socalcos, da OP 307 – galeria exploração mineira, da OP
321 – galeria exploração mineira, da OP 427 – mancha de socalcos, da OP 443 – levada, da OP 447 – complexo
mineiro e da OP 457 – anexo agrícola.

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.
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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 um total
de dezoito novas ocorrências, maioritariamente correspondentes a estruturas de carácter arquitetónico,
vernacular e etnográfico, designadamente, uma estrutura ligada ao antigo projeto da barragem do Alto
Tâmega, quatro abrigos, uma poldra, um conjunto de bancos/assentos de pastor, um caminho murado, um
socalco, uma represa e duas levadas, duas propriedades rurais, um anexo agrícola, um lagar e um tanque, todos
testemunhos da intensa antropização do território do vale do Tâmega. Aos elementos patrimoniais
previamente aludidos, acresce a identificação de dois achados isolados de cariz arqueológico, concernentes a
fragmentos cerâmicos descontextualizados.

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 preconizadas 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, 29 de Junho 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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4.1. ANEXO I - ANEXO CARTOGRÁFICO
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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 1.3

Ficha nº 73 Responsável (eis) Ricardo Oliveira; Mário Dinis; Rui Pedro Barbosa;

Ano 2017 Mês 05 Dia (s) 15

Localização

Elemento do Projeto SET – Sistema Electroprodutor do Tâmega

Frente de Obra Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães – Área da albufeira

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

A área prospectada corresponde a uma faixa sensivelmente compreendida entre a margem direita do rio

Torno, e a estrada/caminho municipal nº557, que efetua a ligação entre as povoações de Carrazedo do

Alvão e Gouvães da Serra.

A paisagem nesta zona do planalto da serra do Alvão é essencialmente caraterizada por relevos pouco

pronunciados, com vertentes de pendente moderada sobre o rio Torno, destacando-se a ocorrência de

uma ampla mole granítica definida por uma sucessão de afloramentos e monólitos erodidos, que se

estende uniformemente desde a orla do rio até às zonas de cumeada, observando-se algumas áreas de

lameiros e campos de cultivo, geralmente de grande extensão, mormente localizados nas zonas mais altas

e contíguas à estrada supracitada, correspondentes a parcelas agrícolas integradas em propriedades, e

geralmente delimitadas por muros em alvenaria de granito.

O coberto vegetal é fundamentalmente constituído por vegetação rasteira e arbustiva, e nas zonas de

lameiro, por um manto de vegetação herbácea rasteira e pontualmente, vegetação arbustiva, o que dificulta

a observação do terreno e a identificação de materialidades arqueológicas.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante a acção realizada foram identificadas oito novas ocorrências patrimoniais, designadamente:

OP 553 – Poldra;

OP 554 – Abrigo seminatural;

OP 555 – Banco de pastor;

OP 556 – Abrigo seminatural;

OP 557 – Socalco;

OP 558 – Abrigo seminatural;
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OP 559 – Abrigo natural;

OP 560 – Caminho murado;

Observações Nada a registar
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Foto 1 | Perspetiva da ampla mole granítica localizada na margem direita do rio Torno, vista de noroeste.

Foto 2 | Aspecto da área prospectada, vista de nordeste.

Registo fotográfico
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Ficha nº 74 Responsável (eis) Ricardo Oliveira; Rui Barbosa; Mário Dinis; João
Madureira; Ida Neves e Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Maio -
Junho

Dia (s) 22,23,24,29 e 31 de Maio; 01 de
Junho

Localização

Elemento do Projeto SET – Sistema Electroprodutor do Tâmega.

Frente de Obra A.H Daivões – Reperfilamento das margens do rio Tâmega a jusante da futura

albufeira de Daivões.

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

A área de execução do projeto abarca uma faixa localizada no troço médio do rio Tâmega, situado na

freguesia de Cavez, concelho de Cabeceiras de Basto, integrando as duas margens e zona envolvente –

numa extensão de cerca de 2,6 km – e sensivelmente compreendida, de montante para jusante, entre o

local de incidência dos trabalhos decorrentes da construção do Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões,

até à Ponte de Cavez e áreas limítrofes.

O rio desenvolve-se no sentido nordeste – sudeste, ao longo de um vale de proporções assimétricas,

alternando áreas de encosta com contrafortes de acentuada pendente, mormente a vertente direita, com

declives mais acentuados, intercalados com planícies aluviais com alguma extensão. Esta realidade

influenciou fortemente o uso e ocupação do solo, observando-se a presença de propriedades agrícolas e

subsequentes campos de cultivo ao longo das vertentes de pendor mais suave, alternadas com áreas

florestais, que ocorrem predominantemente nos terrenos com pendente mais abrupta. Os afloramentos

rochosos graníticos apresentam alguma expressão na área em questão, com algumas manchas

localizadas mormente na margem direita do mesmo.

O seu percurso na área de influência do projeto é essencialmente regular, sobretudo na zona que confina

a pista de pesca desportiva de Cavez, onde o leito do rio e margens foram profundamente alterados,

observando-se um trajeto mais sinuoso em direção a jusante, com uma série de meandros, sendo drenado

ao longo do seu percurso por inúmeras linhas de água, na sua maioria de reduzida extensão, destacando-

se a Ribeira de Moimenta, que confluí na margem direita do rio, concretamente na extremidade sudeste

da superfície prospetada.

O coberto vegetal das áreas florestais é essencialmente constituído por pinhais de Pinus pinaster e

eucaliptais, com abundante coberto arbustivo associado, sobressaindo algumas áreas com espécies
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arbóreas caducifólias, e vegetação ripícola associada às linhas de água. Os terrenos de cultivo integrados

nas propriedades são fundamentalmente constituídos por pastagens e lameiros, alternados com hortas e

vinhas de poste, observando-se pontualmente a presença de vinha de enforcado, atuando como elemento

de demarcação dos campos.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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

elementos de interesse patrimonial, essencialmente de natureza vernacular e/ou infraestrutural:

OP 565 – Propriedade rural

OP 566 – Propriedade rural

OP 567 – Levada

OP 568 – Pontão

OP 569 – Tanque de caldas

OP 570 – Propriedade rural

OP 571 – Ribeiro murado

OP 572 – Propriedade rural

OP 573 – Caminho

OP 574 – Socalcos

OP 575 – Socalcos

OP 576 – Abrigo

OP 577 – Socalcos

OP 578 – Abrigo com covinhas

OP 579 – Propriedade rural

OP 580 – Socalcos

OP 581 – Socalcos

OP 582 – Levada estruturada

OP 583 – Calçada

OP 584 – Fonte

OP 585 – Socalcos
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OP 586 – Muro de contenção de rio

OP 587 – Medidor de caudal do rio

OP 588 – Tanque, mina e represa

OP 589 – Propriedade rural

OP 590 – Propriedade rural

OP 591 – Propriedade rural

OP 592 – Anexo agrícola/abrigo

OP 593 – Propriedade rural

OP 594 – Propriedade rural

OP 595 – Estrutura ribeirinha indeterminada

OP 596 – Tanque de caldas

OP 597 – Socalcos

OP 598 – Estrutura ribeirinha indeterminada

OP 599 – Propriedade rural

OP 600 – Açude/Pontão

OP 601 – Açude/Pontão

Observações Nada a registar.

Registo fotográfico
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Foto 1 | Vista parcial da encosta sobrejacente à margem esquerda do rio Tâmega.

Foto 2 | Vista geral da margem direita do rio Tâmega, com propriedades intercaladas com áreas florestais.
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Foto 3 | Aspeto das ações de prospeção levadas a cabo em encosta na margem direita do rio Tâmega.

Foto 4 | Perspetiva da prospeção efetuada na margem esquerda do rio, em zona de denso coberto vegetal.
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Ficha nº 75 Responsável (eis) Ricardo Oliveira; Rui Barbosa;

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 3

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, na sequência dos trabalhos de prospeção

previamente realizados no local, foi identificado um elemento de interesse patrimonial, detetado em área

de afetação direta:

OP 533 - Eira

Observações A alteração do projeto de construção do estaleiro 13C justificou a execução dos

referidos trabalhos, como um complemento das ações de prospeção

previamente realizadas a 20/04/2017.
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Foto 1 | Aspecto geral da do muro de suporte da eira, OP 533, visto de sul.

Foto 2 | Vista parcial da superfície da eira, presentemente com uma base em cimento.

Registo fotográfico
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4.3. ANEXO III - FICHAS DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA
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Ficha nº 813 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 15 a 19 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Gouvães 

Frente de Obra B2/C2 – PH 3 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Com a finalidade da beneficiação/construção do acesso B2/C2, foram, nesta semana, executados 

trabalhos que implicaram remoção e escavação de terras. Os trabalhos efectuados referem-se, mais 

concretamente, ao reperfilamento de uma linha de água - construção da PH 3. 

Situada a SO da Capela de Nossa Senhora da Conceição ou Capela da Granja Velha, a linha da água - 

que desagua na Ribeira de Fonte de Mouro -, foi afectada naquele local nos muros de sustentação dos 

terrenos que a delimitavam (ver características construtivas na OP 297). 

Refere-se, também, a já existência de uma PH naquele local e, a PH 3 não é mais do que uma 

beneficiação da PH existente, uma vez que está projectado para o local o alargamento do acesso actual. 

Desta maneira, os trabalhos incidiram na margem esquerda e direita da PH existente e nas duas 

margens da ribeira. 

Por último, aludimos que os trabalhos de reperfilamento executados tiveram uma repercussão em 

apenas 1 metro na escavação de cada margem. 

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 a presença de algumas raízes e de cor castanha com 

uma tonalidade avermelhada e de gradação escura e com uma espessura que varia entre 0,50 cm e o 1 

metro. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 
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Nada a registar. 

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

Desmantelamento da OP 297 

 

Observações Nada a assinalar 
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Foto 1- Vista da área a reperfilar ( na margem direita da PH existente – sentido Balteiro – Granja Velha); pormenor 

do muro de sustentação do terreno existente na margem direita do ribeiro. 

 

Foto 2 – Início dos trabalhos de reperfilamento efectuados na margem direita (sentido Balteiro – Granja Velha) 
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Foto 3 – Início dos trabalhos de desmonte do muro de sustentação existente. 

 

Foto 4 – Vista geral dos trabalhos desenvolvidos. 
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Ficha nº 814 Responsável (eis) Rafaela Silva; Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 30 e 31 

 

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 escavação da PH3 do Acesso B2/C2, bem como decapagem para 

melhoria de acessos para veículos de obra. 

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

Durante os trabalhos de escavação da PH3 foram identificadas cinco unidades estratigráficas: 

U.E.1: Camada de betuminoso. 

U.E.2: Camada preparatória para a camada de betuminoso – tout venant. 

U.E.3: Sedimento de tonalidade castanho – claro, de textura arenosa, granulometria média a fina, com 

compacidade baixa. Sedimento correspondente a aterro. 

U.E.4: Sedimento de coloração castanha, textura areno – argilosa, granulometria média a fina, 

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

U.E.5: Sedimento de tonalidade castanha – escura, de textura argilo – arenosa, granulometria grosseira e 

compacidade baixa. Contém bastantes elementos pétreos, nomeadamente seixos. Este sedimento 

corresponde ao leito do ribeiro que atravessa neste local. 

Durante os trabalhos de decapagem para melhoria de acesso para veículos de obra foi identificada uma 

unidade estratigráfica: 

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

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

Sedimento correspondente à camada vegetal. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Os referidos trabalhos levaram à identificação de um tanque (OP 563). 
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Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância) 

OP’s 20 – capela; 21 – Fonte; 153 – Espigueiro; 441 – Casa; 442 - Casa e 511 – Tanque comunitário 

situam-se entre os 50 e os 120 metros a Nordeste do local dos trabalhos efetuados; 

A OP 563 – tanque situa-se a cerca de 90 metros para Sudoeste do local dos trabalhos;  

 

Observações As OP’s não sofreram qualquer tipo de afetação. 
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Foto 1| Vista geral dos trabalhos de escavação da PH3 no acesso B2/C2 

 

Foto 2| Escavação da PH3 no acesso B2/C2 
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Foto 3| Estratigrafia identificada durante a abertura da PH3 

 

Foto 4| Trabalhos de decapagem para melhoria de acesso aos veículos de  

Obra no B2/C2 
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Ficha nº 815 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 4 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães  

Frente de Obra Acesso C15 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem do acesso C15 entre os pk’s 0+180 e 0+220. 

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, de 

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

correspondente à camada vegetal.  

U.E.2: Afloramento rochoso granítico. 

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) 

Nada a assinalar. 

 

Observações Nada a assinalar. 
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Foto 1| Vista geral dos trabalhos de decapagem do acesso C15 

 

Foto 2| Decapagem do acesso C15 
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Ficha nº 816 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 30 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães  

Frente de Obra Acesso C15 e Tomada Sul 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem do acesso C15 entre os pk’s 0+040 e 0+000, bem como 

ainda foram acompanhados de recuperação do Acesso não autorizado na Tomada Sul. Os trabalhos 

consistiram no enchimento do acesso com terras vegetais retiradas do acesso C15. 

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

Durante os trabalhos de decapagem do Acesso C15 foram identificadas três unidades estratigráficas: 

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.  

U.E.2: Sedimento de coloração negra, de textura argilosa, granulometria média a grosseira, de 

compacidade elevada. Contém elementos pétreos de média dimensão. 

U.E.3: Afloramento rochoso granítico. 

Relativamente à Tomada Sul, nomeadamente no Acesso não autorizado, verificou-se que os sedimentos 

revolvidos durante os trabalhos correspondem às terras vegetais retiradas do acesso C15. 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) 
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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 3.4 

 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Vista geral dos trabalhos de decapagem do acesso C15 

 

Foto 2| Decapagem do acesso C15 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

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| Trabalhos de recuperação do Acesso não autorizado na Tomada  

Sul 

 

Foto 4| Trabalhos de recuperação do Acesso não autorizado na Tomada  

Sul 



 
 
 
 

 
 

 
 

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 817 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 4 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães  

Frente de Obra Ataque intermédio – depósito provisório  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de vala de drenagem no depósito provisório. 

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 fina, 

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

correspondente à camada vegetal.  

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Durante o acompanhamento foram identificadas duas ocorrências patrimoniais: OP 548 – Represa e 
Levada; e OP 549 - Levada 

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

Nada a assinalar. 

 

Observações As duas ocorrências identificadas 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 2.3 

 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Abertura de vala para drenagem 

 

Foto 2| Estratigrafia identificada durante a abertura de vala 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

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| OP 548: Represa e Levada 

 

Foto 4| OP 549: Levada 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

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 818 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 5 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães  

Frente de Obra Ataque intermédio  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de vala para adução de água ao reservatório. 

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, de 

compacidade média. Contém elementos pétreos de 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 de interesse patrimonial. 

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 2.2 

 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Abertura de vala para adução de água ao reservatório 

 

Foto 2| Estratigrafia identificada durante a abertura de vala 



 
 
 
 

 
 

 
 

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 819 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 8, 9, 12 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães  

Frente de Obra Ataque intermédio  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de valas para drenagem e para passagem de cabos 

elétricos. 

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, de 

compacidade média. Contém elementos pétreos de 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 de interesse patrimonial. 

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| Abertura de vala para passagem de cabos elétricos 

 

Foto 2| Abertura de vala para 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 3.3 

 

 

  

Foto 3| Abertura de vala para drenagem 

 

Foto 4| Abertura de vala para 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 1.2 

 

 

Ficha nº 820 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 29 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães  

Frente de Obra Ataque Intermédio 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem para o futuro estacionamento de viaturas no Ataque 

Intermédio. 

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

Sedimento correspondente à camada vegetal.  

U.E.2: Substrato rochoso xistoso. 

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) 

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 2.2 

 

 

Registo fotográfico 

 

Foto 1| Trabalhos de decapagem para o futuro estacionamento junto ao  

Ataque Intermédio 

 

Foto 2| Trabalhos de decapagem para o futuro estacionamento junto ao  

Ataque Intermédio 



 
 
 
 

 
 

 
 

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 821 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 12 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães  

Frente de Obra Chaminé de equilíbrio 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de vala na crista do talude da Chaminé de equilíbrio para 

drenagem. 

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

Sedimento correspondente à camada vegetal.  

U.E.2: Substrato rochoso xistoso. 

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) 

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 2.2 

 

 

Registo fotográfico 

 

Foto 1| Abertura de vala na crista do talude da Chaminé de equilíbrio 

 

Foto 2| Trabalhos de abertura de vala na crista do talude da chaminé de  

equilibrio 



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 822 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 08 a 12 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Gouvães 

Frente de Obra Conduta em Vala Forçada 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos no desmantelamento da OP 519 (propriedade rural), que, no 

dia 10, consistiram essencialmente na remoção dos materiais perecíveis existentes no interior/exterior da 

habitação, os trabalhos de acompanhamento arqueológico centraram-se na decapagem efectuada junto 

à intersecção entre a Conduta em Vala Forçada com a EM 1132; nomeadamente na demolição do muro 

de propriedade aí existente, de forma a criar uma rampa de acesso para a passagem de veículos 

pesados, com o intuito de transportarem os escombros provocados pela habitação que constitui a 

propriedade rural e de acesso para os trabalhos de escavação na construção da Conduta em Vala 

Forçada naquele ponto em particular. 

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 a presença de algumas raízes 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) 

Dentro do limite da OP 519 

 

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 geral sobre a habitação que constitui a propriedade rural inventariado com a OP 519. 

 

Foto 2 – Vista geral do início dos trabalhos efectuados na demolição do muro de propriedade (OP 519), localizado 

junto à intersecção entre a EM 1132 com a Conduta em Vala Forçada. 



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 dos trabalhos realizados. 

 

Foto 4 – 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 1.4 

 

 

Ficha nº 823 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 15 a 19 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Gouvães 

Frente de Obra Conduta em Vala Forçada 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

O acompanhamento arqueológico realizado na semana de 8 a 12 de maio de 2017, teve, como 

finalidade, a prossecução dos trabalhos desenvolvidos na semana anterior – desmantelamento da OP 

519 (propriedade rural). A demolição da supra citada OP tornou-se necessária devido a factores técnicos 

da produção da empreitada (uma vez que esta está adjacente à Conduta em Vala Forçada) e, uma vez 

que era necessária a decapagem da área frontal da habitação de forma a criar uma plataforma de 

acesso (habitação que é um dos vários elementos que constitui a OP 519), com o intuito de criar uma 

passagem para o bom desenrolar dos trabalhos de demolição programados. 

Assim, o acompanhamento arqueológico centrou-se na decapagem da área mencionada; no entanto, 

acompanhamos, também, os próprios trabalhos de demolição da habitação que, embora se refira a uma 

construção recente (pelos materiais que visualizamos, consideramos que se trate de uma construção da 

2ª metade do séc. XX – onde os matérias construtivos utilizados são: tijolo, cimento, azulejo, madeira -, 

obedecendo aos métodos construtivos utilizados naquele período), amiúde, estas construções utilizam 

elementos patrimoniais e/ou arquitectónicas de outros períodos cronológicos aproveitados neste tipo de 

construção. E, com o pressuposto dos trabalhos de demolição afectaram os alicerces da habitação, que, 

inevitavelmente, implicam remoção/escavação de terras. 

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 a presença de algumas raízes 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 (xistoso) 



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) 

Nada a registar. 

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

Dentro do limite da OP 519 

 

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 3.4 

 

Registo fotográfico 

 

Foto 1- A vermelho a área a decapar para nivelamento do terreno de forma a criar uma plataforma de acesso para 

os trabalhos de demolição 

 

Foto 2 – Início dos trabalhos de decapagem. 



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 – Início dos trabalhos de demolição realizados na habitação da OP 519. 

 

Foto 4 – Pormenor dos trabalhos de demolição 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 1.2 

 

 

Ficha nº 824 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 19 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães  

Frente de Obra Plataforma de acesso à conduta forçada em túnel inferior 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem junto à plataforma de acesso à conduta forçada em 

túnel inferior. 

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

Sedimento correspondente à camada vegetal.  

U.E.2: Substrato rochoso xistoso. 

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 379 – Levada, a cerca de 20 metros Sudoeste do local dos trabalhos; OP 476 – Represa e levada a 

cerca de 20 metros Nordeste do local dos trabalhos. 

 

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 2.2 

 

 

Registo fotográfico 

 

Foto 1| Trabalhos de decapagem junto à plataforma de acesso 

 

Foto 2| Trabalhos de decapagem junto à plataforma de 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 1.2 

 

 

Ficha nº 825 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 22 a 26 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Gouvães 

Frente de Obra Conduta em Vala Forçada 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Na sequência dos trabalhos de demolição da OP 519, ocorridos durante a semana de 15 a 19 de maio, 

e, uma vez que a área em questão refere-se à intersecção da Conduta em Vala Forçada com a Estrada 

Municipal que liga Ribeira de Pena à Choupica que, por esta circunstância, foi necessário proceder-se a 

um desvio provisório (naquele ponto) da Estrada Municipal, os trabalhos realizados no dia 26 de maio 

consistiram na abertura de um acesso para o bom desenrolar dos trabalhos de construção das sapatas 

definitivas a construir para a passagem da Estrada Municipal com a Conduta Forçada.  

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 a presença de algumas raízes 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 (xistoso) 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

Dentro do limite da OP 519 

 

Observações Nada a registar. 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1- Inicio dos trabalhos de decapagem ao acesso da construção das sapatas da Estrada Municipal. 

 

Foto 2 – Perspectiva geral dos trabalhos desenvolvidos. 
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Ficha nº 826 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 22 a 26 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Gouvães 

Frente de Obra Estaleiro 37 A 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

De modo a abastecer as instalações do Estaleiro 37A com água potável, foi necessário proceder-se à 

construção de um sistema de abastecimento de água às instalações.  

Os trabalhos tem projectado a instalação de uma cisterna (a construir ao lado da existente que abastece 

a freguesia de Bustelo e onde está programado a decapagem da área a albergar a cisterna de 

abastecimento ao estaleiro), furo artesiano e conduta de transporte de água. 

Os trabalhos nesta semana, ocorridos durante os dias 24, 25 e 26, centraram-se na abertura da vala 

para implantação da conduta. 

Por último, refere-se, que, a vala tem uma extensão de 160 metros e aproveitou um caminho existente 

(terra batida) com uma orientação SO-NE 

Resta referir que a extensão da vala tem um comprimento total de 160 metros 

 

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, de cor castanha, com uma tonalidade avermelhada e de 

gradação escura e com uma espessura máxima de 0,10 cm 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância) 
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Nada a assinalar. 

 

Observações Nada a assinalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registo fotográfico 
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Foto 1- Vista do troço a realizar a abertura de vala para implantação da conduta de água. Sentido NE-SO 

 

Foto 2 – Início dos trabalhos de decapagem. 
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Foto 3 – Pormenor do perfil do corte SE. 

 

Foto 4 – Perspectiva geral dos trabalhos desenvolvidos. 
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Ficha nº 827 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 28 a 31 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Gouvães 

Frente de Obra Estaleiro 37 A 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

De modo a abastecer as instalações do Estaleiro 37A com água potável, foi necessário proceder-se à 

construção de um sistema de abastecimento de água às instalações. Os trabalhos tem projectado a 

instalação de uma cisterna (a construir ao lado da existente que abastece a freguesia de Bustelo e onde 

está programado a decapagem da área a albergar a cisterna de abastecimento ao estaleiro), furo 

artesiano e conduta de transporte de água. 

Os trabalhos nesta semana, ocorridos durante os dias 28 e 31 centraram-se na abertura do furo 

artesiano. 

Foram, também, realizados, durante esta semana, abertura de caboucos para implantação de postes de 

telecomunicações de suporte às instalações do Estaleiro 37 A. 

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

inclusões) 

A prospecção realizada no área a implantar o furo artesiano não revelou qualquer indicio de cariz 

arqueológico e/ou patrimonial. 

A abertura de caboucos permitiu aferir 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, de cor castanha, com uma tonalidade avermelhada e de gradação 

escura e com uma espessura máxima de 0,10 cm 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a assinalar. 

Ocorrências patrimoniais próximas (nº de OP, localização, distância) 
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Nada a assinalar. 

 

Observações Nada a assinalar. 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1- Vista geral da área de implantação do furo artesiano. 

 

Foto 2 – Vista geral dos trabalhos de abertura de caboucos. 
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Ficha nº 828 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 5 

 

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 abertura de vala para adução de água ao reservatório. 

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 fina, 

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

correspondente à camada vegetal.  

U.E.2: Desagregação do afloramento rochoso granítico (saibro). Sedimento correspondente ao substrato 

geológico. 

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) 

Nada a assinalar. 

 

Observações Nada a assinalar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Abertura de vala para adução de água ao reservatório 

 

Foto 2| Estratigrafia identificada durante a abertura de vala 
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Ficha nº 829 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 02 

 

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 escavação de sedimentos e remoção de 

blocos pétreos.  

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. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral de trabalhos de escavação. 
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Ficha nº 830 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 16 a 19 

 

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 escavação de sedimentos e remoção de 

blocos pétreos. Foram também realizadas perfurações para detonações do substrato rochoso.  

A frente de obra localiza-se sensivelmente ao Pk 0+350. 

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] – 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 detectadas quaisquer vestígios arqueológicos. 

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

OP 235 – Abrigo de Pastor 

 

Observações Nada a registar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral de trabalhos de perfuração. 

 

 

Foto 2 – Aspecto geral de trabalhos de escavação ao Pk 0+350. 
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Ficha nº 831 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 22 a 26 

 

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 escavação de sedimentos e remoção de 

blocos pétreos entre o Pk 0+350 – 0+300. 

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] – 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 detectadas quaisquer vestígios arqueológicos. 

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

OP 235 – Abrigo de Pastor; OP 514 – Vala exploração mineira. 

 

Observações Nada a registar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Trabalhos de escavação entre Pk 0+300 e 0+350. 

 

 

Foto 2 – Aspecto geral de frente de obra. 
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Ficha nº 832 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 29 a 31 

 

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 revolvidos.  

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

 

 

Foto 2 – Trabalhos de escavação e remoção de sedimentos revolvidos. 
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Ficha nº 833 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 29  

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Acesso_C21- OP 550 (Cerca do Casulo) 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

No presente dia, procederam à continuação da abertura da vala da canalização que se encontrava exposta 

desde o dia 18 de Abril, data em que foram detectados nos sedimentos resultantes da abertura da vala, 

vestígios arqueológicos, inseríveis no período da Pré-história recente, e representados por fragmentos de 

cerâmica manual e artefactos líticos (seixos talhados, utensílios em pedra lascada e pedra polida).  

Este sítio, referenciado como OP 550 (Cerca do casulo) demonstra ser uma área sensível para a ocorrência 

de vestígios arqueológicos, e na qual todos os trabalhos a serem realizados nesta área encontram-se 

condicionados do ponto de vista arqueológico. 

Os trabalhos realizados não foram de acordo ao estabelecido em reunião de campo com representantes 

do consórcio Ferrovial e MSF.  

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) 
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Nesta área foram detectados vestígios arqueológicos de cronologia atribuível à Pré-história Recente 

(Calcolítico Final/Idade do Bronze Inicial), e representados por fragmentos de cerâmicas de fabrico manual 

e líticos (lascas, mós e seixos talhados). 

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

OP 234 – Cerca do Casulo (cerca de gado) 

 

Observações No dia 28 de Abril realizou-se uma reunião no local, com representantes da 

Equipa de Arqueologia (Palimpsesto/Arqueohoje) e do consórcio da entidade 

executante (Ferrovial/MSF) na qual ficou acordado a não realização da vala 

pelo solo mas sim ao longo do talude do acesso C21, de modo a não afectar a 

área de incidência de vestígios arqueológico. 

Os trabalhos realizados não respeitaram o acordado, e procederam à 

continuação da abertura da vala em ambos os lados (montante e jusante) do 

acesso C21. 

Aquando a chegada da equipa de arqueologia ao local, ambas as valas já se 

encontravam escavadas, sendo possível constatar a presença de vestígios 

arqueológicos nos sedimentos resultantes desta acção. 
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Foto 1 – Aspecto geral de vala aberta sem acompanhamento arqueológico a montante do acesso C21. 

 

Foto 2 – Acompanhamento da abertura de vala para detecção de tubagem existente a Jusante do acesso C21. 
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Ficha nº 834 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 09 a 11 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Margem Direita - Barragem e Central  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação da área de implantação da Barragem e 

Central. Os trabalhos ocorrem ao nível geológico, com escavação e remoção de sedimentos revolvidos e 

do substrato rochoso. 

Em algumas zonas ainda procedem com a escavação de camadas vegetais muito revolvidas que provêm 

dos níveis superiores. 

Execução de perfurações do afloramento granítico e detonação do substrato rochoso. 

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

Durante a execução destes trabalhos foram registadas as seguintes camadas estratigráficas: 

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

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) 

Nada a registar. 

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

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

 

Observações Nada a registar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Trabalhos de escavação do substrato geológico. 

 

 

Foto 2 – Escavação de sedimentos revolvidos. 
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Foto 3 – Perfurações do substrato rochoso. 

 

 

Foto 4 – Aspecto geral de frente de obra. 
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Ficha nº 835 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 16 a 19 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Margem Direita - Barragem e Central  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos e decapagem/limpeza de 

perfis.  

Os trabalhos ocorrem ao nível geológico, com escavação e remoção de sedimentos revolvidos e do 

substrato rochoso. 

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

Durante a execução destes trabalhos foram registadas as seguintes camadas estratigráficas: 

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

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) 

Nada a registar. 

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

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

 

Observações Nada a registar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos. 

 

 

Foto 2 – Trabalhos de decapagem/limpeza de perfis. 
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Ficha nº 836 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 22 a 26 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Margem Direita - Barragem e Central  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos e do substrato 

geológico. 

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

Durante a execução destes trabalhos foram registadas as seguintes camadas estratigráficas: 

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

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) 

Nada a registar. 

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

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

 

Observações Nada a registar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral de frente de obra. 

 

 

Foto 2 – Trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos. 
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Ficha nº 837 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 29 a 31 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Margem Direita - Barragem e Central  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos e do substrato 

geológico. 

Perfuração do substrato rochoso para detonação. 

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

Durante a execução destes trabalhos foram registadas as seguintes camadas estratigráficas: 

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, bastaste revolvida, granulometria fina e cor variando entre o 

castanho-escuro e o amarelo. Camada de revolvimento resultante dos trabalhos de escavação.  

UE 02 – Afloramento rochoso (granito). 

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. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral de frente de obra. 

 

Foto 2 – Aspecto geral dos trabalhos de escavação do substrato geológico. 
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Foto 3 – Trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos e do substrato rochoso. 

 

Foto 4 – Trabalhos de escavação e de perfuração do substrato rochoso. 
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Ficha nº 838 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 02 a 05 

 

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+250 e 0+300. 

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. 
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Registo fotográfico 

 

 

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

 

Foto 2 – Aspecto geral de frente de obra ao Pk 0+250. 
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Foto 3 – Aspecto geral dos trabalhos de escavação ao Pk 0+300. 

 

 

Foto 4 – Trabalhos de escavação de sedimentos ao Pk 0+270 
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Ficha nº 839 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 16 a 19 

 

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, remoção de 

blocos pétreos, decapagem e acerto de perfis entre o Pk 0+250 e 0+330. 

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

superfície do solo.  

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

A estratigrafia observada foram as seguintes camadas: 

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. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral de frente de obra.  

 

 

Foto 2 – Aspecto geral dos trabalhos de escavação de sedimentos entre Pk 0+290 e 0+330. 
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Foto 3 – Trabalhos de escavação entre o Pk 0+340. 

 

 

Foto 4 – Trabalhos de escavação entre o Pk 0+275. 
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Ficha nº 840 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 22 a 26 

 

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, remoção de 

blocos pétreos e perfurações para detonação do substrato rochoso entre o Pk 0+300 e 0+200. 

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

superfície do solo.  

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

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. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Trabalhos de escavação de sedimentos e remoção de blocos pétreos entre Pk 0+300 e 0+270  

 

Foto 2 – Aspecto geral de acesso, destaque para preparação dos explosivos ao Pk 0+250. 
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Ficha nº 841 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 29 a 31 

 

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, remoção de 

blocos pétreos e perfurações para detonação do substrato rochoso. 

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

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. 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1 – Aspecto geral de frente de obra. Perfuração do substrato rochoso.  

 

Foto 2 – Trabalhos de escavação e remoção de blocos pétreos ao Pk 0+200. 
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Ficha nº 842 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 18 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H.Daivões 

Frente de Obra 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. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral trabalhos de escavação. 

 

 

Foto 2 – Aspecto geral de frente de obra. 
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Ficha nº 843 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 26 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H.Daivões 

Frente de Obra Ensecadeira/Desvio do Rio 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Os trabalhos efectuados consistiram na criação de uma plataforma para a travessia do rio ligando ambas 

as margens. Esta acção implicou a colocação de grandes blocos pétreos no leito do rio, criando desta 

forma uma “represa”. Os materiais depositados no rio provêm dos taludes de aterro resultantes das 

escavações da margem do rio e da ensecadeira, e que estavam depositados nesta área, bem como alguns 

blocos pétreos existentes na margem do rio.  

Realizaram-se também revolvimentos do leito do rio para arranjo da base onde iriam ser depositados os 

blocos pétreos. 

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

Nada a registar 

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. 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1 – Aspecto geral da área de intervenção; início dos trabalhos na margem direita. 

 

 

Foto 2 – Aspecto geral de frente de obra. 
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Foto 3 – Pormenor de remoção de blocos pétreos do leito do rio. 

 

 

Foto 4 – Aspecto geral de frente de obra. 
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Ficha nº 844 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 04 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Escombreira 22B 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Decorreram trabalhos de decapagem e escavação de terras vegetais. 

A escombreira localiza-se numa vertente do monte, onde se observam alguns remates de esporão 

salientes na paisagem. 

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); OP 315 (Mancha de socalcos); OP 352 (Calçada) 

 

Observações Nada a registar 
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Acompanhamento Arqueológico 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Decapagens mecânicas e remoção de sedimentos. 

 

Foto 2 – Aspecto geral de área intervencionada. 
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Acompanhamento Arqueológico 
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Ficha nº 845 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 18 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Escombreira 22B 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Realizaram-se prospecções arqueológicas na área Nordeste da escombreira, junto ao limite da área de 

expropriação, delimitada a Este por uma linha de água e a Oeste pela vertente do monte.  

Observa-se a existência de uma mancha de socalcos. 

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

Nada a registar. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Na área limite da escombreira, numa zona onde se observam a existência de uma mancha de socalcos 
próximo da linha de água foram detectados 2 fragmentos de cerâmica manual, de cronologia inserível na 
pré-história recente.  

Dadas as características naturais do terreno, na qual apresenta um declive suave, bem como das 
alterações antrópicas do terreno, com a construção de socalcos, a provável proveniência destes artefactos 
devem-se a escorrências de sedimentos pela encosta.   

Os fragmentos de cerâmica apresentam-se erodidos e queimados devido a um incêndio florestal que 
deflagrou no monte. 

Localização geográfica da área de achados: N: 41º31’56,6’’; W: 07º51’39,8’’ a uma altitude de 434 m. 

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

OP 316 (Mancha de socalcos); OP 315 (Mancha de socalcos); OP 352 (Calçada) 

 

Observações Procedemos ao registo cartográfico e geográfico da área de achado. 

Preconiza-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de aterro e de 

qualquer escavação e/ou remoção de sedimentos. 

 



Ficha de Registo de 
Acompanhamento Arqueológico 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1 – Aspecto geral da área de achados dos fragmentos de cerâmica manual. 

 

Foto 2 – Cerâmicas manuais.  
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Ficha nº 846 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 22 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Escombreira 22b 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

A escombreira localiza-se numa vertente do monte, onde se observam alguns remates de esporão 

salientes na paisagem. 

Os trabalhos principais consistiram no aterro de sedimentos e blocos pétreos provenientes das 

escavações. 

Registou-se uma nova área decapada, adjacente à área do aterro actual. 

Realizaram-se prospecções arqueológicas junto ao limite da escombreira junto às linhas de água 

existentes. 

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) 

Na área limite da escombreira, numa zona onde se observam a existência de uma mancha de socalcos 
junto a uma linha de água foram detectados 2 fragmentos de cerâmica manual, provenientes 
(provavelmente) de escorrências de sedimentos, uma vez que a área de achado não apresenta um relevo 
aplanado (OP 562). 

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

OP 316 (Mancha de socalcos); OP 315 (Mancha de socalcos); OP 352 (Calçada) 
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Observações Nada a registar 
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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 3.3 

 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral de área decapada. 

 

 

Foto 2 – Aspecto geral da área de achados dos fragmentos de cerâmica manual. 
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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 1.2 

 

 

Ficha nº 847 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 23 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Escombreira 22B 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Realizaram-se prospecções arqueológicas na área Nordeste da escombreira, na envolvência do limite da 

área de expropriação.   

A zona alvo de prospecção localiza-se a menos de 50 m do limite de expropriação, e caracteriza-se por 

um remate de esporão, com a coroa com relevo aplanado, e delimitado a Oeste e a Este por linhas de 

água, a Sul por uma vertente com declive relativamente acentuado e a Norte pela encosta do monte  

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

Nada a registar 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Na área prospectada identificamos uma área de dispersão de vestígios arqueológicos, caracterizados por 
vários fragmentos de cerâmica manual e alguns líticos (seixos talhados, lascas em quartzo hialino e 
quartzito), de cronologia atribuível à pré-história recente, provavelmente dentro do período da Idade do 
Bronze.  

A localização geográfica tem de coordenadas N: 41º31’56,2’’, W: 07º51’35,2’’ a uma altitude de 416 m. 

Esta mancha de dispersão de vestígios arqueológicos situa-se próxima da área de achados de 2 
fragmentos de cerâmica manual detectadas no dia 18 de Maio.   

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

OP 316 (Mancha de socalcos); OP 315 (Mancha de socalcos); OP 352 (Calçada) 

 

Observações Registo cartográfico da área de dispersão de achados.  

Não se prevê qualquer afectação desta área uma vez que se localiza fora do 

limite da área de expropriação. 
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Acompanhamento Arqueológico 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Artefactos cerâmicos e líticos identificados em prospecção. 

 

 

Foto 2 – Aspecto geral da área de dispersão de vestígios arqueológicos. 
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Ficha nº 848 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 29 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Escombreira 22B 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagens de sedimentos da área a 

Norte da plataforma de aterro actual. Estres trabalhos compreenderam na remoção de sedimentos, 

deixando à superfície o afloramento rochoso. 

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

UE 01 – Camada sedimentar, muito revolvida, de granulometria fina e cor castanho. 

UE 02 – Afloramento rochoso (granito). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar.   

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

OP 316 (Mancha de socalcos); OP 315 (Mancha de socalcos); OP 352 (Calçada) 

 

Observações Nada a assinalar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral de frente de obra. 

 

 

Foto 2 – Decapagens de sedimentos. 



Ficha de Registo de 
Acompanhamento Arqueológico 
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Ficha nº 849 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 04 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Blondin/Estaleiro 22A – Acesso 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Acompanhamento dos trabalhos de abertura de acesso junto ao limite norte da área de expropriação. Os 

trabalhos consistiram na escavação de sedimentos e remoção de blocos pétreos.  

Este acesso tem uma extensão aproximada de cerca de 70 m, acompanhando a área de implantação do 

Blondin/Estaleiro 22A. 

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

Durante a execução destes trabalhos foram registadas as seguintes camadas estratigráficas: 

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

Contém concentrações de raízes e pedras de calibre pequeno a grandes 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. 
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Registo fotográfico 

 

 

 

Foto 1 – Abertura de acesso. 

 

 

Foto 2 – Remoção de grandes blocos pétreos com recurso a martelo. 



Ficha de Registo de 
Acompanhamento Arqueológico 
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Ficha nº 850 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 08 a 10 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Blondin/Estaleiro 22A – Acesso  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Continuação do acompanhamento dos trabalhos de abertura de acesso junto ao limite norte da área de 

expropriação na zona do Blondin/Estaleiro 22A. Os trabalhos consistiram na escavação de sedimentos e 

remoção de blocos pétreos.  

Realizaram-se prospecções arqueológicas na área de incidência do acesso e na sua envolvência. 

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

Registaram-se as seguintes camadas estratigráficas:  

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

Contém concentrações de raízes e pedras de calibre pequeno a grandes 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) 

Durante as prospecções arqueológicas detectaram-se escorrências de vestígios arqueológicos, 
provenientes de um remate de esporão existente a cerca de 50 m a norte da área de intervenção, e fora 
do limite de expropriação.  

Os vestígios arqueológicos caracterizam-se por fragmentos de cerâmicas cerâmicas de fabrico manual e 
artefactos líticos, de cronologia inserível no período da Pré-história recente. 

A prospecção efectuada desde a vertente do monte até ao esporão permitiu identificar o limite máximo de 
escorrências de materiais arqueológicos ao longo da vertente do monte, bem como a sua provável 
localização de origem, localizada geograficamente no ponto N: 41º31’35,2’’, W: 07º51’59,3’’ a uma altitude 
de 317 m.   

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

OP 515 (Abrigo natural); OP 516 (Cerca de gado) 
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Observações Procedeu-se ao registo geográfico da área de dispersão dos vestígios 

arqueológicos. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral de frente de obra; abertura de acesso. 

 

 

Foto 2 – Remoção de grandes blocos pétreos com recurso a martelo. 
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Foto 3 – Aspecto geral da área de intervenção. 

 

 

Foto 4 – Aspecto geral do remate de esporão localizado a norte da área de intervenção. Área de dispersão de 

vestígios arqueológicos. 
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Ficha nº 851 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 09 a 11 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Blondin/Estaleiro 22A  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

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

geológico da “barriga” do Blondin, numa extensão de cerca de 110 m de comprimento.  

Os sedimentos apresentam-se muito revolvidos devido aos trabalhos de decapagem/escavação dos níveis 

superiores. 

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

Durante a execução destes trabalhos foram registadas as seguintes camadas estratigráficas: 

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

Camada apresenta-se muito revolvida resultante dos trabalhos de escavações ocorridas nos níveis 

superiores. 

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) 

Nada a registar. 

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

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

 

Observações Nada a registar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos. 

 

 

Foto 2 – Aspecto geral dos trabalhos de escavação da “barriga” do Blondin. 
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Ficha nº 852 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 29 e 30 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H. Daivões 

Frente de Obra Margem Esquerda - Barragem e Central  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Procedeu-se ao registo dos trabalhos de escavação do substrato rochoso (granito) na área do Paredão da 

Barragem.  

Efectuaram escavações de sedimentos durante o acerto dos perfis, tendo sido removido parcialmente 

sedimentos revolvidos.  

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, bastante revolvida, granulometria fina e cor variando entre o 

castanho-escuro e o amarelo. Camada de revolvimento. 

UE 02 – Afloramento rochoso (granito). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

Nada a assinalar. 

 

Observações Nada a registar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral de frente de obra. 

 

 

Foto 2 – Trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos e do substrato geológico. 
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Ficha nº 853 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 03 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H.Daivões 

Frente de Obra Acesso Eixo 7 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

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

superfície e alguns socalcos agrícolas. 

Procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de escavação para acerto do talude do acesso actual. 

Estes trabalhos incidiram na camada de aterro, que é constituída por um depósito de material sedimentar 

revolvido e de blocos pétreos. 

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

Nada a registar. 

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 – Escavação do talude actual. 

 

Foto 2 – Aspecto geral de frente de obra. 
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Ficha nº 854 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 16 a 19 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H.Daivões 

Frente de Obra Acesso Eixo 7 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

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

superfície e alguns socalcos agrícolas. 

Os trabalhos realizados neste período consistiram na perfuração do substrato rochoso para detonação e 

remoção de escombros. 

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

Nada a registar. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a assinalar. 

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 – Trabalhos de perfuração do substrato rochoso. 

 

Foto 2 – Aspecto geral de frente de obra. 
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Ficha nº 855 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 10 e 11 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H.Daivões 

Frente de Obra Estaleiro 32B 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação e terraplanagem da área a 

jusante da plataforma de aterro do estaleiro e ao lado do acesso C22, numa zona onde ainda existem 

alguns socalcos agrícolas.  

O potencial estratigráfico poderá ultrapassar 1,5 m de profundidade.  

Os trabalhos desenvolvidos compreenderam a escavação e terraplanagem da UE 01, criando uma 

plataforma para implantação de um estaleiro destinado à cofragem. 

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

Estratigrafia observada: 

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. 

Contém vários fragmentos de cerâmica (doméstica e de construção) dispersos. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Não foram detectados quaisquer vestígios arqueológico. 

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

OP 211 (Casa rural); OP 212 (Espigueiro); OP 406 (Mancha de socalcos); OP 407 (Ribeiro murado)  

 

Observações Nada a registar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral da área de intervenção. 

 

 

Foto 2 – 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 856 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 5 Dia (s) 29 

 

Localização 

Elemento do Projeto A.H.Daivões 

Frente de Obra Estaleiro 32B 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação e terraplanagem da área a 

jusante da plataforma de aterro do estaleiro e ao lado do acesso C22, para implantação do estaleiro para 

a cofragem. 

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

Estratigrafia observada: 

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 arenoso, compacto, granulometria mediana e cor amarelo (saibro).  

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Não foram detectados quaisquer vestígios arqueológico. 

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

OP 211 (Casa rural); OP 212 (Espigueiro); OP 406 (Mancha de socalcos); OP 407 (Ribeiro murado)  

 

Observações Nada a registar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspecto geral da área de intervenção. 

 

 

Foto 2 – Trabalhos de escavação de sedimentos. 
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Ficha nº 857 Responsável (eis) João Madureira 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 02 a 05 

 

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 

Foi feito o acompanhamento: 

• da remoção de depósitos sedimentares revolvidos e colocação em aterro ao PK 1+300; 

• da escavação mecânica do desvio provisório do corgo de Marinanhes; 

• de escavação mecânica da PH 1.41; 

• da decapagem mecânica no talude superior ao acesso B25/C25 entre os PK 0+900 e PK 1+000; 

• da escavação mecânica do acesso B25/C25 entre os PK 0+840 e PK 0+860. 

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

Desvio provisório do Corgo de Marinanhes 

A escavação mecânica foi elaborada na margem esquerda do corgo de Marinanhes, numa faixa contígua 

e paralela ao mesmo, com cerca de 1 m de largura, entre o início do local de implantação da PH 1.41 e a 

passagem hidráulica sob o acesso preexistente no local. 

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

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

com inclusões de blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média 

dimensão. A camada 2 subjacente à camada 1 e de contacto com o substrato rochoso xistoso, 

corresponde a um depósito de vertente, é de coloração castanha alaranjada clara, pouco compacta, de 

granulometria média a fina, de composição argilosa, com inclusões de cascalho xistoso e blocos pétreos 

angulosos de quartzo de pequena e média dimensão. 

Passagem hidráulica 1.41 

A escavação mecânica foi elaborada sobre o leito do corgo de Marinanhes, numa faixa com cerca de 5 m 

de largura, entre o início do local de implantação da PH 1.41 e a passagem hidráulica sob o acesso 
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preexistente no local. Aquando da escavação da PH, foi desconstruído um tramo da OP 280. 

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

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

com inclusões de blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média 

dimensão. A camada 2 subjacente à camada 1, sobrejacente à camada 3 e de contacto com o substrato 

rochoso xistoso, corresponde a um depósito de vertente, é de coloração castanha alaranjada clara, 

pouco compacta, de granulometria média a fina, de composição argilosa, com inclusões de cascalho 

xistoso e blocos pétreos angulosos de quartzo de pequena e média dimensão. A camada 3, subjacente à 

camada 2 e sobrejacente ao substrato rochosos xistoso, é correspondente a um depósito aluvionar, de 

coloração castanha enegrecida, algo compacta, de composição argilo-limosa, de granulometria fina, com 

inclusões de blocos pétreos rolados e sub-rolados de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. 

O local apresenta alguma potência estratigráfica, por se encontrar no leito de um corgo que percorre um 

pequeno vale.. 

Talude superior ao acesso B25/C25 entre os PK 0+900 e PK 1+000 

A decapagem mecânica foi elaborada sobre o talude superior do acesso B25/C25, entre os PK 

supracitados, em local ainda não afectado por escavação. 

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

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

com inclusões de blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média 

dimensão. A camada 2 subjacente à camada 1, sobrejacente à camada 3, corresponde a um depósito de 

vertente, é de coloração castanha alaranjada escura, algo compacta (mais compacta que a camada 1), 

de granulometria média a fina (com maior concentração de sedimentos finos), de composição argilosa, 

com inclusões de cascalho xistoso e blocos pétreos angulosos de quartzo de pequena e média 

dimensão. A camada 3, subjacente à camada 2 e sobrejacente ao substrato rochosos xistoso, é 

correspondente a um depósito formado pela desagregação do substrato rochoso xistoso, de coloração 

castanha clara amarelada (algo heterogénea, assumindo tonalidades mais alaranjadas), algo compacta 

(tão compacta quanto a camada 2), de composição argilosa, de granulometria fina, com muitas inclusões 

de blocos pétreos angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. 

O local apresenta baixa potência estratigráfica, dado o declive acentuado da encosta. 

Acesso B25/C25 entre os PK 0+840 e PK 0+860 

A escavação mecânica foi elaborada sobre o local de implantação do acesso B25/C25, entre os PK 

supracitados, em local afectado por escavação prévia. Os sedimentos e substrato rochoso xistoso 

serviram o aterro de suporte do acesso B25/C25 ao PK 0+800. 
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Foi identificada uma camada estratigráfica. A camada 3, subjacente à camada 2 e sobrejacente ao 

substrato rochosos xistoso, é correspondente a um depósito formado pela desagregação do substrato 

rochoso xistoso, de coloração castanha clara amarelada (algo heterogénea, assumindo tonalidades mais 

alaranjadas), algo compacta (tão compacta quanto a camada 2), de composição argilosa, de 

granulometria fina, com muitas inclusões de blocos pétreos angulosos de xisto e quartzo de pequena e 

média dimensão. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

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

decapagem e de escavação de depósitos sedimentares. 

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

OP 279 (Exploração mineira); OP 280 (Represa e levada); OP 309 (Abrigo). 

 

Observações É importante referir que os depósitos sedimentares removidos de entre os PK 

1+300 e PK 1+400, ficaram depositados em aterro contíguo ao acesso, entre 

este e o corgo de Marinanhes, entre os PK supracitados. 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1 | Vista dos trabalhos de limpeza e remoção de depósitos sedimentares revolvidos, nos PK 1+300 e PK 1+400. 

 

Foto 2 | Local do aterro de depósitos sedimentares ao PK 1+400. 
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Foto 3 | Pormenor dos trabalhos de escavação do desvio provisório do corgo de Marinanhes. 

 

Foto 4 | Pormenor dos trabalhos de escavação da PH 1.41. 
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Foto 5 | Aspecto final dos trabalhos de escavação da PH 1.41. 

 

Foto 6 | Pormenor dos trabalhos de decapagem no acesso B25/C25, entre os PK 0+900 e PK 1+000. 
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Foto 7 | Pormenor dos trabalhos de escavação do acesso B25/C25, entre os PK 0+840 e PK 0+860. 

 

Foto 8 | Aspecto geral da área afectada por decapagem, escavação e aterro no acesso B25/C25. 
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Ficha nº 858 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 2 e 3 

 

Localização 

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso C25 

 

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 

C25 entre o PK 2+800 e 3+200. 

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. 

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. 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1 - Vista parcial da decapagem do acesso C25. 

 

 

Foto 2 - Pormenor da decapagem do acesso C25. 
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Foto 3 - Pormenor da decapagem do acesso C25. 

 

 

 

4 - Remoção de sedimentos no acesso C25. 
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Ficha nº 859 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 08 a 12

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

Foi feito o acompanhamento:

 da escavação mecânica de uma plataforma no talude superior do acesso B25/C25 para

instalação de vala de escoamento, entre os PK 0+900 e PK 0+600;

 da escavação mecânica e remoção de depósitos sedimentares revolvidos decorrentes da

escavação inicial do acesso B25/C25, entre os PK 0+800 e PK 0+900;

 da decapagem de depósitos sedimentares no acesso B25/C25, entre os PK 0+620 e PK 0+200,

e no PK 0+760;

 da escavação mecânica do acesso B25/C25 entre os PK 0+660 e PK 0+760.

 Da afectação parcial da OP 284, um anexo agrícola.

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

Decapagem mecânica no acesso B25/C25

A decapagem mecânica foi elaborada a toda a largura do acesso B25/C25, entre os PK 0+620 e PK

0+200, e no PK 0+760. É de referir que entre os PK 0+400 e PK 0+500 localizava-se um acesso pré-

existente. Os depósitos sedimentares decorrentes da decapagem foram depositados em aterro no corta-

fogo próximo junto aos PK 0+600 e PK 0+400. No decorrer das acções de decapagem, uma das valas da

OP 279 foi aterrada na sua totalidade, a Norte do acesso B25/C25, ao PK 0+760. A vala que se situa no

trajecto do acesso B25/C25 também foi alvo de aterro.

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

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

com inclusões de blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média
dimensão. A camada 2, subjacente à camada 2 e sobrejacente ao substrato rochoso xistoso, é

correspondente a um depósito formado pela desagregação do substrato rochoso xistoso, de coloração
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castanha alaranjada clara (algo heterogénea, assumindo tonalidades mais amareladas e avermelhadas),

algo compacta, de composição argilosa, de granulometria média a fina (mais fina que a camada 1), com

muitas inclusões de blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média

dimensão.

Os locais decapados apresentam baixa potência estratigráfica, dado o declive acentuado das encostas.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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

decapagem e de escavação de depósitos sedimentares.

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

OP 279 (Exploração mineira); OP 280 (Represa e levada).

Observações É importante referir que as plataformas para instalação de valas de

escoamento nos taludes do acesso B25/C25 e o troço do acesso entre os PK

0+660 e PK 0+760, foram escavadas directamente no substrato rochoso

xistoso. O material detrítico decorrente da escavação foi depositado em dois

aterros, ao PK 0+700 e ao PK 0+800, locais alteados por aterro para

construção do acesso

Os depósitos sedimentares revolvidos escavados entre os PK 0+800 e PK

0+900 foram depositados em aterro no limite do talude inferior do acesso

B25/C25 ao PK 0+800, e ao PK 1+100.
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Registo fotográfico

Foto 1| Vista dos trabalhos de limpeza e remoção de depósitos sedimentares revolvidos, no PK 0+860.

Foto 2 | Local do aterro de depósitos sedimentares revolvidos ao PK 1+100.
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Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.8

Foto 3 | Pormenor da escavação da vala de escoamento no talude superior do acesso B25/C25 ao PK 0+900.

Foto 4 | Pormenor dos trabalhos de decapagem no acesso B25/C25, no PK 0+580.



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 | Pormenor dos trabalhos de escavação e aterro no acesso B25/C25, no PK 0+800.

Foto 6 | Pormenor dos trabalhos de escavação e aterro no acesso B25/C25, no 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 6.8

Foto 7 | Pormenor dos trabalhos de escavação do acesso B25/C25, entre os PK 0+760 e PK 0+700.

Foto 8 | Pormenor do aterramento da vala de exploração de minério, a Norte do acesso B25/C25.



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 | Pormenor dos trabalhos de decapagem do acesso B25/C25, no PK 0+760.

Foto 10 | Pormenor dos locais de aterro no corta-fogo próximo.



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 dos trabalhos de decapagem do acesso B25/C25, entre os PK 0+500 e PK 0+400.

Foto 12 | Pormenor da área afectada por decapagem no acesso B25/C25, entre os PK 0+200 e 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 1.4 

 

 

Ficha nº 860 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 12 

 

Localização 

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso C25 (PK 3+800 a 4+000) 

 

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 

C25. Os trabalhos incidiram no troço entre o Pk 4+000 e o pk 3+800.  

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 fina. 

Revelou inclusões de raízes e alguns blocos e calhaus de quartzo. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado. 

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

OP 321 

 

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 2.4 

 

 

Registo fotográfico 

 

Foto 1 - Pormenor da área de escavação do acesso C25 junto ao PK 4+000. 

 

 

Foto 2 - Pormenor do início da abertura de acesso C25. 



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 - Pormenor da remoção de sedimentos no acesso C25. 

 

 

 

Foto 4 - Remoção de sedimentos no acesso C25. 



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 – Decapagens no acesso C25 junto ao PK 3.800. 

 

 

 

Foto 6 – Pormenor da estratigrafia observada neste troço do acesso C25. 



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 861 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 15, 16, 17, 18 e 19

Localização

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C25

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

C25. A decapagem de terras humosas deu-se entre os PK`s 2+600 a 2+900 e 3+400 a 4+000.

Foi igualmente a afectação parcial da OP 283, uma mancha de socalcos.

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 nódulos de quartzo leitoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado.

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

OP 284 e OP 285

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 2.5

Registo fotográfico

Foto 1 - Vista parcial da decapagem do acesso C25.

Foto 2 - Pormenor da decapagem do acesso C25.



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

Foto 3 - Pormenor da remoção de sedimentos no acesso C25.

Foto 4 – Vista parcial da área decapada em torno do pk 3+500 do acesso C25.



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

Foto 5 – Decapagem de terras humosas junto ao pk 2+700 do acesso C25.

Foto 6 – Remoção de sedimentos junto ao pk 2+700 do acesso C25.



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 7 – Decapagem junto ao pk 2+600 do acesso C25.

Foto 8 – Decapagem junto ao pk 2+900 do acesso C25.



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 862 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 22, 23, 24, 25 e 26

Localização

Elemento do Projeto SET | Aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C25

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimento ao longo de vários troços do

acesso C25. Entre o PK 3+500 e 3+600; e entre o PK 2+600 e PK 2+900.

Foram ainda acompanhadas as afectações parciais das OP 281, um anexo agrícola, e da OP 307, uma

galeria de exploração de minério.

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.

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 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 - Vista geral da área de escavação do acesso C25.

Foto 2 - Pormenor da abertura no acesso C25.



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 – Remoção de sedimentos no acesso C25.

Foto 4 – Zona do acesso C25 já totalmente 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 4.4

Foto 5 - Pormenor da remoção de sedimentos no acesso C25.

Foto 6 - Remoção de sedimentos no acesso C25.



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 863 Responsável (eis) Elisabete Pereira e Luciano Vilas Boas  

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 29 a 31 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso C25 - Margem Direita 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de abertura do acesso C25, as acções decorreram em vários Pk´s; 

PK 2+000 e o PK 2+010; PK 2+440 e o PK 2+600; PK 4+000 e o PK 4+120. 

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

Durante estes trabalhos foram observadas ao longo do acesso diferentes camadas estratigráficas. Na 

sua maioria o acesso é constituído por três camadas principais. 

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusões de raízes, 

quartzo e de material pétreo de médias dimensões, pouco compacta. Camada humosa de composição 

orgânica. 

[02] – Sedimento de coloração castanho, arenosa, heterogénea, com inclusões de material pétreo de 

médias dimensões. Camada correspondente a degradação do substrato rochoso de base. 

[03] – Substrato rochoso de base, xisto. 

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 2.3 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 - Aspeto geral dos trabalhos de limpeza junto a PH. 

 

Foto 2 - Aspeto geral dos trabalhos da remoção de sedimentos no PK 2+440. 

 



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 - Enquadramento geral da área a intervencionar. 

 

 Foto 4 - Trabalhos de abertura do acesso no PK 4+000. 



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 864 Responsável (eis) Elisabete Pereira e Luciano Vilas Boas 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 30 e 31 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Barragem - Margem Direita 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de corte de árvores, desmatação e remoção de lenha na área do 

futuro paredão da barragem do Alto Tâmega. 

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

Estes trabalhos de desmatação não implicaram qualquer afetação de solos, pelo que não nos foi possível 

observar qualquer estratigrafia. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

OP564-Casa. 

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 

 

 

Foto 1 - Aspeto dos trabalhos de limpeza de vegetação. 

 

Foto 2 - Aspeto geral de uma parte da área desmatada na futura zona do paredão. 



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 865 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 2, 3, 4 e 5 

 

Localização 

Elemento do Projeto SET | 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 decapagem parcial da escombreira 14b, bem como 

também, da abertura de um novo acesso na escombreira 14b que se localiza parcialmente nas imediações 

da zona de proteção dos tumuli Pré-Históricos.  

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 pinheiros. 

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 2.6 

 

 

Registo fotográfico 

 

Foto 1 - Vista parcial da área decapada na escombreira 14b. 

 

 

Foto 2 - Pormenor da decapagem 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 3.6 

 

 

 

Foto 3 – Vista geral da área a decapar na escombreira 14b. 

 

 

 

Foto 4 – Vista parcial da área decapada 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 4.6 

 

 

 

Foto 5 – Início da abertura do acesso na escombreira 14b. 

 

 

Foto 6 – Pormenor da abertura do acesso 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 5.6 

 

 

 

Foto 7 – Vista parcial da abertura do acesso. 

 

 

Foto 8 – Pormenor da abertura do acesso na escombreira junto a vala de extração mineira. 



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 9 – Vista parcial da abertura do acesso. 

 

 

 

Foto 10 – Vista parcial da abertura do acesso 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 1.3 

 

 

Ficha nº 866 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 8 

 

Localização 

Elemento do Projeto SET | 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 conclusão da criação do acesso iniciado na semana 

anterior. Foram removidos os sedimentos da camada humosa como parte do substrato rochoso. 

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 e alguns blocos e calhaus de quartzo. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nenhum elemento de cariz arqueológico foi observado. 

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

OP 321 

 

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 área de escavação do acesso na escombreira 14b. 

 

 

 

Foto 2 - Pormenor da abertura de acesso 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 remoção de sedimentos no acesso. 

 

 

 

Foto 4 – Vista geral do acesso concluído após 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 1.4

Ficha nº 867 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas e Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 23, 24, 25 e 26

Localização

Elemento do Projeto SET | 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 decapagem de sedimentos na escombreira 14b, com

vista à criação de uma vala da drenagem do sítio e posterior colocação de escombros da obra.

Foi ainda efectuado o acompanhamento da afectação parcial da OP 427, mancha de socalcos.

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.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Foi detetado um lagar em avançado estado de degradação entre a vegetação anteriormente abatida (OP
561).

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

OP 427

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 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 – Pormenor dos trabalhos de decapagem na escombreira 14b.

Foto 2 - Pormenor dos trabalhos de decapagem 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 3.4

Foto 3 - Pormenor da remoção de sedimentos na escombreira 14b.

Foto 4 – Vista geral da área de trabalho 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 4.4

Foto 5 – Vista geral da área dos trabalhos na escombreira 14b.

Foto 6 – Foto do lagar detetado entre a vegetação anteriormente abatida.



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 868 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 29 a 31

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 14B - Margem Direita

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas
Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de limpeza de parte de material lenhoso, anteriormente cortado. Os
trabalhos não foram concluídos.

Foi ainda acompanhada a desconstrução parcial da OP 321, uma galeria de exploração de minério.

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

Durante estes trabalhos foi observada apenas uma camada estratigráfica

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusões de raízes e
de material pétreo de médias dimensões, pouco compacta. Camada humosa de composição orgânica.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP375-Canal;

OP376-Anexo agrícola;

OP427-Mancha de socalcos;

OP561-Lagar.

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

Foto 1 - Aspeto geral dos trabalhos de limpeza junto a PH.

Foto 2 - Aspeto geral dos trabalhos da remoção de parte do material lenhoso.



Ficha de Registo de 
Acompanhamento Arqueológico 
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Ficha nº 869 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 4 

 

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 4.47, no Pk 4+470. 

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], bastante heterogénea, 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_449 – propriedade agrícola. 
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Observações Nada a assinalar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Início dos trabalhos de abertura da PH. 

 

 

Foto 2 – Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos. 



Ficha de Registo de 
Acompanhamento Arqueológico 
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Ficha nº 870 Responsável (eis) Elisabete Pereira 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 8 a 11 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso B30 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de limpeza de valetas, levantamento de paralelo e fundo de caixa, 

entre os Pk´s 0+000 e o Pk 0+650. 

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

Durante estes trabalhos foram observadas duas camadas estratigráficas 

[01] – Estrato de empedrados graníticos de média dimensão, correspondente a atual estrada. 

[02] – Camada de coloração castanha amarelada, saibrosa, grão grosseiro e média compacidade, 
bastante homogénea, correspondente com o assentamento da calçada que lhe está associada.  

 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP449-Propriedade agrícola. 

 

Observações Registo geral. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 - Aspeto dos trabalhos de retirada da calçada, no início do acesso B30. 

 

Foto 2 - Aspeto geral dos trabalhos no B30. 
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Ficha nº 871 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 2 a 5 

 

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+820 e o Pk 1+100. 

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) 

Nada a registar. 

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

OP_236 – estrutura agrícola; OP_322 – levada de água; OP_530 – caminho murado; OP_531 – anexos 

agrícolas. 
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Observações Nada a assinalar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Trabalhos de decapagem no topo do talude, ao Pk 0+840. 

 

Foto 2 – Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos no Pk 0+900. 
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Foto 3 – Pormenor da estratigrafia observada. 

 

 

Foto 4 – Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos no Pk 1+000. 
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Ficha nº 872 Responsável (eis) Elisabete Pereira  

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 8 a 11 

 

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. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 - Aspeto geral dos trabalhos de arranjos de talude no acesso C30. 

 

Foto 2 - Aspeto geral de trabalhos no acesso C30, entre os PK´s 4+200 e o Pk 4+300. 
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Ficha nº 873 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 8 a 10 

 

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, na crista do talude do 

Acesso C30. Posterior abertura de vala com cerca de 0.50m de largura, 0,30 a 0.20m de profundidade 

para colocação de meia cana – entre o Pk 1+000 e o Pk 1+060.  

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

Estratigrafia observada: 

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria 

fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos pétreos (xisto-grauvaques), de pequena 

e média dimensão. 

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques muito alterados (por vezes decompostos) com 

presença de argila resultante da meteorização dos minerais constituintes, de tonalidade castanho-clara, 

de média compacidade e granulometria média a fina. Regista-se a presença de veios de calcite. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_236 – estrutura agrícola; OP_322 – levada de água; OP_530 – caminho murado; OP_531 – anexos 

agrícolas. 

 

Observações Fim de troço ao Pk 1+060. 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1 – Trabalhos de escavação na crista de talude, ao Pk 1+040. 

 

Foto 2 – Vista geral dos trabalhos de escavação para meia cana na crista de talude. 
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Ficha nº 874 Responsável (eis) Elisabete Pereira  

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 17 a 19 

 

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. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 - Aspeto geral dos trabalhos de arranjos de talude no acesso C30. 

 

Foto 2 - Aspeto geral de trabalhos do acesso 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 875 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 15 a 19 

 

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, na crista do talude do 

Acesso C30. Posterior abertura de vala com cerca de 0.50m de largura, 0,30 a 0.20m de profundidade 

para colocação de meia cana.  

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

Estratigrafia observada: 

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria 

fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos pétreos (xisto-grauvaques), de pequena 

e média dimensão. 

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques muito alterados (por vezes decompostos) com 

presença de argila resultante da meteorização dos minerais constituintes, de tonalidade castanho-clara, 

de média compacidade e granulometria média a fina.  

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

Nada a assinalar. 

 

Observações Trabalhos realizados em dois troços, ao PK 2+510 e 3+280. 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1 – Trabalhos de escavação na crista de talude, ao Pk 3+280. 

 

Foto 2 – Trabalhos de escavação na crista de talude, ao Pk 2+510. 
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Ficha nº 876 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 22 a 26 

 

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 na berma do 

Acesso C30 e subsequente abertura de vala com cerca de 0.50m de largura e 0.20m a 0.30m 

de profundidade para colocação de meia cana, de forma descontínua, em diferentes troços do 

acesso: entre o Pk 2+620 e o Pk 2+640 (na Box B1) e entre o Pk 2+860 e o Pk 2+900 (na zona 

de arranque do Acesso C35). 

• Desmatação e decapagem de camada sedimentar superficial tendo em vista o alargamento do 

Acesso C30, entre o Pk 1+850 e o Pk 1+950. 

• Abertura de vala transversal ao acesso para colocação de pequena passagem hidráulica (PH 

3.01), no Pk 3+000. 

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, matriz areno-

limosa, granulometria fina e baixa compacidade. Apresenta 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) 
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Nada a registar. 

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

Entre o Pk 2+620 e o Pk 2+640: OP_266 – socalcos; OP_267 – tanque; OP_386 – complexo hidráulico 

represas e levadas; OP_387 – socalcos. 

Entre o Pk 2+860 e o Pk 2+900: OP_251 – moinho; OP_252 – calçada; OP_253 – moinho, casa, lagar de 

azeite; OP_254 – socalcos; OP_255 – moinho.  

Entre o Pk 1+850 e o Pk 1+950: OP_237 – socalcos e levada; OP_244 – complexo agrícola. 

No Pk 3+000: OP_271 – socalcos; OP_434 – complexo de estruturas ribeirinhas; OP_435 – levada. 

 

Observações Nada a assinalar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Abertura de vala para colocação de meia cana no Pk 2+640, sendo possível observar a OP_267 (tanque) 

que, embora próxima, não sofreu qualquer afetação na sua estrutura. 

 

Foto 2 – Aspeto geral dos trabalhos de abertura de vala no Pk 2+860. 
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Foto 3 – Abertura de vala na zona de confluência do Acesso C30 com o Acesso C35, sendo possível observar a 

OP_253 (moinho, casa e lagar de azeite). 

 

Foto 4 – Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos de alargamento do Acesso C30 entre o Pk 1+850 e o Pk 

1+950. 
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Foto 5 – Pormenor dos trabalhos de alargamento do Acesso C30 no Pk 1+900. 

 

Foto 6 – Abertura de vala para colocação de PH no Pk 3+000. Pormenor dos trabalhos. 
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Ficha nº 877 Responsável (eis) Elisabete Pereira 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 8 a 11 

 

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. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 - Aspeto dos trabalhos de acompanhamento no acesso C31. 

 

Foto 2 - Aspeto geral do acesso C31. 
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Ficha nº 878 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 4 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso C32 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

• Alargamento do Acesso C30 na zona do Descarregador de Superfície até ao ponto de 

interseção com o Acesso C32;  

• Abertura do Acesso C32, do Pk 0+000 ao Pk 0+150. 

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 escura, granulometria fina e baixa 

compacidade, com inclusão abundante de raízes e blocos pétreos (xistos) de média e grande dimensão. 

Tratando-se de uma zona com um declive muito acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas 

rochosas, a potência média desta camada é muito reduzida. 

UE [02] – Unidade estratigráfica constituída por sedimentos de coloração castanha alaranjada, 

granulometria fina e baixa compacidade, com inclusão abundante de elementos pétreos, em xisto, de 

variadas dimensões. Camada correspondente à desagregação do substrato geológico de base. 

UE [03] – Substrato geológico de base (xisto). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_457 – Casa. 

 

Observações Foi acompanhada, e devidamente registada, a desconstrução da ocorrência 

patrimonial 457 (casa), que ficou parcialmente soterrada pelos escombros 
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resultantes da abertura do acesso.  
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos de abertura do Acesso C32, no Pk 0+080. 

 

 

Foto 2 – Pormenor da OP_457 (casa), na fase inicial da sua desconstrução. 
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Foto 3 – Aspeto geral da zona afetada pelos escombros resultantes da abertura do acesso, sendo visível a OP_457 

(em destaque), soterrada quase por completo. 

 

 

Foto 4 – Abertura do Acesso C32 no Pk 0+150. 
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Ficha nº 879 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 15 a 19 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso C35 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Decapagem e escavação de área de implantação de Ph no Acesso C35. 

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

Estratigrafia observada: 

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria 

fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos pétreos (xisto-grauvaques), de pequena 

e média dimensão. 

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques alterados com presença de blocos de grandes 

dimensões de material alterado a pouco alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média 

compacidade e granulometria média. 

UE [02A] – Material aluvionar constituído por lodos, areia e seixos rolados. 

 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

Nada a registar. 

 

Observações Pk 1+230 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Trabalhos de decapagem na área de implantação de Ph, ao Pk 1+230 no Acesso C35. 

 

Foto 2 – Trabalhos de escavação na área de implantação de Ph. Acesso C35. 
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Ficha nº 880 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 31 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso C35 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Alargamento do Acesso C35, de forma descontínua, entre o Pk 1+500 e o Pk 1+100. 

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

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes unidades estratigráficas:  

UE [01] – Depósito sedimentar de natureza humosa e matriz areno-argilosa, correspondente à camada 

vegetal. Trata-se de uma camada bastante heterogénea, de coloração castanha-escura ou negra, grão 

fino e baixa compacidade, apresentando inclusão abundante de raízes e de alguns blocos pétreos, em 

xisto, de pequena e média dimensão. 

UE [02] – Camada subjacente à UE [01], constituída por sedimentos de coloração castanha alaranjada / 

amarelada, de natureza areno-argilosa, baixa compacidade e granulometria média a fina. A camada 

apresenta inclusão de blocos pétreos de dimensões variadas, em xisto, correspondendo esta à 

desagregação do substrato geológico de base. 

UE [03] – Substrato rochoso de base (xisto).  

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_295 – Muro de socalco, OP_443 – Levada, OP_447 – Complexo mineiro 

 

Observações Os referidos trabalhos levaram à desconstrução parcial das ocorrências 

patrimoniais supramencionadas, acção que foi devidamente acompanhada e 

registada fotograficamente 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Foto 2 – Pormenor da decapagem para alargamento do Acesso C35. 
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Ficha nº 881 Responsável (eis) Elisabete Pereira 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 8 a 9 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Barragem -Margem Esquerda 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de corte de árvores, desmatação e remoção de lenha na área do 

futuro paredão da barragem do Alto Tâmega 

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

Estes trabalhos de desmatação não implicaram qualquer afetação de solos, pelo que não nos foi possível 

observar 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 

 

 

Foto 1 - Enquadramento da área, da barragem do Alto Tâmega. 

 

Foto 2 - Enquadramento dos trabalhos. 
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Ficha nº 882 Responsável (eis) Elisabete Pereira 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 15 a 19 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Barragem -Margem Esquerda 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de corte de árvores, desmatação e remoção de lenha na área do 

futuro paredão da barragem do Alto Tâmega e no estaleiro 13a. 

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

Estes trabalhos de desmatação não implicaram qualquer afetação de solos, pelo que não nos foi possível 

observar 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 

 

 

Foto 1 - Enquadramento da área, da barragem do Alto Tâmega. 

 

Foto 2 - Enquadramento dos trabalhos na zona do futuro estaleiro 13a. 
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Ficha nº 883 Responsável (eis) Ida Neves, Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 22 a 26 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Barragem - Margem Esquerda 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de corte de árvores, desmatação e remoção de lenha na área do 

futuro paredão da barragem do Alto Tâmega e no estaleiro 13a. 

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

Os trabalhos de desmatação não implicaram intervenção a nível de solos, não sendo possível obter 

leitura estratigráfica da área intervencionada. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Não se verificaram quaisquer estruturas ou materiais de interesse patrimonial. 

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

Nada a registar. 

 

Observações Registo geral. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 - Enquadramento da área do futuro estaleiro 13a. Barragem do Alto Tâmega. 

 

 

Foto 2 – Pormenor dos trabalhos na área do futuro estaleiro 13a. 
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Ficha nº 884 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 29 a 31 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Barragem - Margem Esquerda 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de corte de árvores, desmatação e remoção de lenha na área do 

futuro paredão da barragem do Alto Tâmega e no estaleiro 13a. 

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

Os trabalhos de desmatação não implicaram intervenção a nível de solos, não sendo possível obter 

leitura estratigráfica da área intervencionada. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Não se verificaram quaisquer estruturas ou materiais de interesse patrimonial. 

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

Nada a registar. 

 

Observações Registo geral. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 - Enquadramento da área do futuro estaleiro 13a. Barragem do Alto Tâmega. 

 

Foto 2 – Pormenor dos trabalhos na área do futuro estaleiro 13a. 
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Ficha nº 885 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 02 a 05 

 

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, já, das fichas anteriores, ou seja, às relativas de abril, nomeadamente às que 

correspondem às semanas de 17 a 21 e 24 a 28, os trabalhos relativos a esta semana 

consistiram na beneficiação/construção da EM 557, que servirá de acesso às instalações da 

Pedreira de Gouvães; e, como já referido nas supra-citadas fichas, os trabalhos de 

beneficiação/construção (que envolvem decapagem/escavação de terras) ocorrem nas 

imediações dos monumentos megalíticos designados como Chã das Arcas (1, 2, 3, 4 e 5), 

classificados como Monumento Nacional e, por este facto, estão sujeitos a uma faixa de 

protecção de 50 metros.  

A prossecução dos trabalhos realizados na beneficiação/construção da EM 557 nesta semana 

incidiram nos troços ainda não intervencionados e que se referem, respectivamente, aos 

seguintes:  

• Troço entre o pk 0+250 a 0+120 (margem esquerda da EM 557 – sentido Sul/Norte); 

realizado no dia 2 e a 226 metros do monumento megalítico designado como Chã das 

Arcas 3 – OP 90; 

• Troço entre o pk 0+370 a 0+300 (margem esquerda da EM 557 – sentido Sul/Norte); 

realizado entre os dias 3 e 4 e a 176 metros do monumento megalítico designado 

como Chã das Arcas 3 – OP 90; 

• Troço entre o pk 0+300 a 0+250 (margem direita da EM 557 – sentido Sul/Norte); 

realizado nos dias 5 e 6 e a 226 metros do monumento megalítico designado como 

Chã das Arcas 3 – OP 90. 

De referir, também, que os troços entre o pk 0+250 a 0+120, realizado no dia 2 e o troço entre o 

pk 0+370 a 0+300, realizado nos dias 3 e 4, para além dos trabalhos de decapagem, foram 

também executados trabalhos de desmantelamento de muros de delimitação entre os terrenos e 
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a EM 557.  

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

O acompanhamento arqueológico realizado entre os dias 2 a 5 de maio, nos trabalhos atrás 

mencionados, 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 e/ou 

substrato geológico. O estrato encontra-se bastante revolvido devido às práticas agrícolas existentes no 

local; que, tiveram ao longo dos últimos anos, culturas predominantes como o centeio e a batata 

(informação recolhida junto a um dos proprietários das parcelas intervencionadas – Sr. Almerindo Costa). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Durante os trabalhos realizados no dia 2, ou seja, no troço entre o pk 0+370 a 0+300, visualizamos ao pk 

0+350 (fotos nº 10 e 11) um fragmento de cerâmica de construção (telha) de cronologia recente 

(moderno(?)/contemporâneo). Dado que não é amiúde a presença dela, resolveu-se não se efectuar a 

recolha do fragmento devido ao caracter ambíguo que a sua leitura dá. 

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

A 226 e 176 metros da OP 90 – Chã das Arcas 3 
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SET/ FRAA 3.11 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 – Vista geral sobre o traçado a ser beneficiado entre o pk 0+220 a 0+120. O vermelho a OP 90 – Chã das 

Arcas 3 – a 226 metros de distância. 

 

Foto 2 – Inicio dos trabalhos de desmantelamento do muro de delimitação do terreno para a EM 557.  
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Foto 3 – Vista geral sobre os trabalhos efectuados de desmantelamento do muro. 

 

Foto 4 – Inicio dos trabalhos de decaagem/escavação realizados entre o troço entre o pk 0+220 a 0+120. 
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Foto 5 – Vista geral dos trabalhos efectuados. 

 

Foto 6 – Vista geral sobre o troço entre o pk 0+220 a 0+120 com os trabalhos finalizados. 
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Foto 7 – Perfil do corte Oeste ap pk 0+220. 

 

Foto 8 – Vista geral sobre o troço a ser beneficiado entre o pk 0+370 a 0+300. 
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Foto 9 – Inicio dos trabalhos de desmantelamento do muro de delimitação entre o terreno e a EM 557.  

 

Foto 10 – Perspectiva geral dos trabalhos de desmantelamento do muro. 
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Foto 11 – Vista sobre o fragmento cerâmico (telha) visualizado ao pk 0+350. 

 

Foto 12 – Vista mais pormenorizada do fragmento cerâmico (telha) visualizado ao pk 0+350. 
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Foto 13 – Início dos trabalhos de decapagem realizados no troço entre o pk 0+370 a 0+300.  

 

Foto 14 – Pormenor do perfil do corte Oeste ao pk 0+320. 
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Foto 15 – Vista geral sobre o troço a ser beneficiado entre o pk 0+300 a 0+250. A vermelho o monumento megalítico 

Chã das Arcas 3, a azul, o monumento megalítico Chã das Arcas 5. 

 

Foto 16 – Início dos trabalhos de decapagem ao pk 0+300.  
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Foto 17 – Perfil do corte Este ao pk 0+280. 

 

Foto 18 – Perspectiva geral sobre os trabalhos realizados. 
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Ficha nº 886 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 8 a 12 

 

Localização 

Elemento do Projeto Pedreira de Gouvães 

Frente de Obra Pedreira de Gouvães – Acesso EM557 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

No dia 12, da semana de 8 a 12 de maio de 2017, e na sequência da construção (e 

beneficiação de parte da EM 557) do acesso exterior à Pedreira, o acompanhamento 

arqueológico realizado neste dia teve como principal pressuposto acompanhar a decapagem de 

terras vegetais entre o pk 0+000 a 0+020 do referido acesso; culminando, assim, os trabalhos 

de decapagem/escavação realizados na construção/beneficiação do acesso, iniciados no 

passado mês de abril, mais concretamente no dia 19. 

Como já referido, os trabalhos desenvolveram-se entre o pk 0+000 a 0+020, nas proximidades 

da N206 (no sentido Ribeira de Pena – Vila Pouca de Aguiar), na área a construir o 

entroncamento de acesso à Pedreira e distanciados a 476 metros do conjunto megalítico 

constituído por: Chã das Arcas 1, 2, 3 e 4 

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

Nos dia 12 realizaram-se trabalhos de escavação entre os pk 0+000 e 0+020. 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 0,40 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) 

 

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

A 476 metros do conjunto megalítico Chã das Arcas 1, 2, 3 e 4 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1 – Vista geral dos trabalhos desenvolvidos entre o pk 0+000 a 0+020. A vermelho, monumento megalítico Chã 

das Arcas 5; a azul, os monumentos megalíticos Chã das Arcas 1, 2, 3 e 4. 

 

Foto 2 – Pormenor dos trabalhos de decapagem realizados no pk 0+010. 
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Ficha nº 887 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês Maio Dia (s) 28 a 31 

 

Localização 

Elemento do Projeto Pedreira de Gouvães 

Frente de Obra Pedreira de Gouvães  

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

No dia 30 de Maio, os trabalhos desenvolvidos no âmbito da construção da pedreira de 

Gouvães, consistiram na abertura de uma vala (de 1 metro de profundidade por 0,50 metro de 

largura), que: tem como finalidade a alimentação da bombagem dos geotubos e, servir o 

alimentador de iluminação. A abertura da vala ocorreu na extremidade NO e NE da plataforma 

de geotubos.  

 

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

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

avermelhada de gradação escura e com uma espessura máxima de 0,40 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) 

Nada a assinalar 
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Registo fotográfico 

 

Foto 1 – Vista geral da área a escavar a vala (lado NO da plataforma de geotubos). 

 

Foto 2 – Inicio dos trabalhos de escavação de vala. 
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Foto 3 – Vista de perfil do corte NO. 

 

Foto 4 – Vista geral dos trabalhos realizados. 

  

 



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 20 (Maio 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 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

548 Pontezinhas –
Santa Marta Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 33075,290 204780,510 901 m 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura

infraestrutural Represa e levada Indeterminada Inédito Maio 2017

Descrição

Trata-se de uma estrutura de retenção de águas constituída por represa. Escavada no solo, desvia as águas

provenientes do Ribeiro de Além da Relva designado na C.M.P. 74.

A represa apresenta uma forma quadrangular, sendo que o limite/extremidade oeste é inexistente, sendo preenchido

pelo curso natural do ribeiro. A extremidade sul é estruturada com blocos pétreos graníticos com uma configuração

retangular, dispostos na vertical e fincados no solo, que perfazem o paredão da estrutura. Visualiza-se ainda um ponto

de saída das águas que são novamente encaminhadas para o curso natural do ribeiro. O limite norte é de igual forma

estruturado por um muro que ao mesmo tempo que serve como parede da represa é também utilizado como muro de

limite de propriedade. A extremidade Este aproveita o solo natural e é também possível observar outro ponto de saída

das águas, desta vez para a levada que tem como função o regadio dos terrenos agrícolas. Este ponto de saída das

águas faz-se através de um pequeno pontão presente no local, de modo a conceber a passagem do caminho em terra

batida aí localizado. A levada constitui-se por um simples sulco escavado no solo.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães –
Túnel de Ataque intermédio

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 – Represa, vista de Este

Foto 2 – Pormenor da saída de água para o ribeiro, 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 3.4

Foto 3 - Pormenor do pontão, vista de Oeste

Foto 4 - Pormenor da levada, 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 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

549 Pontezinhas –
Santa Marta Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 33075,290 204780,510 901 m 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura

infraestrutural Levada Indeterminada Inédito Maio 2017

Descrição

Paralelo ao Ribeiro de Além da Relva designado na C.M.P. 74 encontra-se uma estrutura de condução de água,

sobranceira à OP 548. Apresenta-se com uma orientação N-S, com pendente pouco acentuada, não sendo possível

aferir o seu comprimento total.

Constitui-se por um simples sulco escavado no solo, estando as margens delimitadas por um vasto coberto vegetal e

pelo terreno natural. Num tramo da margem direita da levada é possível verificar uma solução construtiva estruturada.

Trata-se de um pequeno murete de aparelho irregular, edificado com blocos em xisto, de média dimensão, dispostos

de maneira desorganizada.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães –
Túnel de Ataque intermédio

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
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Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 – Levada vista de sul

Foto 2 – Pormenor do murete da margem direita da levada



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 1.6

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

550 Cerca do Casulo 2 Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 22076,36 206315,17 303 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arqueológico Mancha de
dispersão

Calcolítico
Final/Idade Bronze Inédito 11/05/2017

Descrição

Na margem direita do rio Tâmega, em zona relativamente aplanada de encosta com inclinação medianamente
acentuada, voltada a S, foi identificada, uma mancha de dispersão de materiais cerâmicos e líticos.

A análise do acervo remete, através de uma observação da tecnologia empregue, quer no seu tipo de pastas como
nos acabamentos dos fragmentos cerâmicos, assim como nos líticos exumados (moinho movente, lasca, percutor e
núcleo e restos de talhe), o espólio identificado para um período lacto inserido na Pré-História Recente, sendo,
impossível determinar uma cronologia mais precisa para os mesmos.

A dispersão de materialidades observa-se actualmente mais concentrada no interior da designada Cerca do Casulo
(OP234), zonas onde o declive se revela pouco pronunciado, assim como nas suas áreas anexas a nascente

Tendo em consideração a ausência de erosão observada nas arestas dos fragmentos cerâmicos identificados no
interior da supramencionada estrutura, poder-se-á colocar a hipótese destes se encontrarem in situ ou eventualmente
serem provenientes de deslocações de um ponto localizado nas imediações próximas. Quanto às restantes
materialidades, dado o elevado grau de erosão observado nas arestas dos fragmentos cerâmicos, consideramos que
as mesmas poderão encontrar-se em contexto secundário, provavelmente arrastado com as deslocações de solos ao
longo da encosta, sendo que consideramos que esta dispersão seja resultado de um transporte de curta distância.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H.Daivões - Acesso C21

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.

Luís Pereira/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 2.6

Registo fotográfico

Foto 1 – Aspecto geral da vala de canalização.



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

Foto 2 – Aspecto geral da área a jusante do acesso C21 sinalizada com fita.

Foto 3 – Aspecto geral da área a montante do acesso C21 sinalizada com fita.

Foto 4 – Pormenor de corte da vala – Perfil 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 4.6

Foto 5 – Pormenor de corte da vala – Perfil Oeste.

Foto 6 – Pormenor de corte da vala – Perfil 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 5.6

Foto 7 – Artefactos líticos (lascas em quartzo e quartzito) e seixos talhados (quartzo, quartzito, granito e xisto).

Foto 8 – Cerâmica manual.



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 1.6

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

551 Cemuca - Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 32600,738 211863,608 485 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 11/05/2017

Descrição

Propriedade parcialmente cerrada por muro, composta por um conjunto de plataformas sustentadas por muros-talude,
com cerca de 24850 m² de área. Está implantada ao longo de um vale de pequenas proporções, no entremeio de dois
morros xistosos com encostas com alguma pendente, e atravessado por uma linha de água sem designação na Carta
Militar Nº 60, estando delimitada a sul por um ribeiro tributário da linha de água previamente aludida, e que circunscreve
igualmente outra propriedade que lhe está contígua (OP 552), e por um estradão em terra batida (futuro acesso
B25/C25), que a ladeia parcialmente nos limites norte e oeste, respetivamente.

As plataformas, escalonadas e em ligeiro declive, são sobretudo formadas por campos destinados a cultivos
diversificados, nomeadamente leguminosas, olivais com alguma extensão, árvores de fruto, e pontualmente vinha de
enforcado, mormente nas bordaduras dos mesmos. Estas são contornadas/cruzadas por várias levadas, destinadas
ao subsequente regadio dos campos agrícolas, tendo sido igualmente identificadas um conjunto de estruturas de
represamento de água, aparentemente escavadas no substrato rochoso, e sem qualquer grau de estruturação.

Os muros de socalco apresentam nos tramos observados uma dimensão variável, com uma altura que oscila entre 1
e 1,5 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.

A propriedade congrega alguns exemplos de arquitetura vernacular, sobressaindo um lagar e um edifício que lhe está
adjacente, ambos em elevado estado de degradação, observando-se igualmente um anexo edificado parcialmente em
madeira, aparentemente ainda em utilização.

O edifício que integra o lagar apresenta uma orientação noroeste – sudeste, de planta retangular e originalmente com
dois pisos, observando-se um conjunto de blocos faceados e de disposição saliente nas paredes, aparentemente
destinados a servir de sustentáculo de apoio das vigas que primordialmente constituíam o sobrado. Os alçados estão
construídos em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos 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 maior 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 entrada única está localizada no alçado sudeste, com as ombreiras do vão constituídas
por blocos em xisto faceados, emparelhados de forma ordenada, e encimados por um grande lintel de configuração
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SET/FOP 2.6

retangular, com marcas de pico de pedreiro. De referir que as pedras que perfazem as ombreiras da entrada conservam
um conjunto de entalhes.

O interior da estrutura contém alguma potência estratigráfica, estando presentemente coberto por algumas pedras de
derrube, barrotes e vigas de madeira e vegetação arbustiva, o que impediu uma correta e ampla visualização da
estrutura de produção de vinho, implantada entre o cunhal dos alçados noroeste/sudoeste, e do qual foi apenas
possível observar a pia do lagar.

Adjacente ao edifício principal, observou-se um edifício cujas características apontam para um anexo de apoio a
actividades agrícolas, entretanto abandonado. De planta sub-retangular e um aparelho muito irregular, conforme é
visível na disposição desordenada das pedras que constituem os paramentos, a estrutura revela pouca preocupação
na sua construção, tendo sido erguida em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos de xisto de dimensão variável,
com exceção das pedras que constituem as ombreiras do vão da entrada, de maior dimensão na sua base, e
aparentemente, com uma organização mais regular.

O interior da estrutura contém alguma potência estratigráfica, estando presentemente coberto por vegetação arbustiva
e pedras de derrube. 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.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Alto Tâmega – Acesso B25/C25

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial
Sem impacte Periférica X

Medidas de
Minimização

Sem registo

Observações

Segundo informação oral, facultada por habitantes da povoação de Seirós, o vale onde a
propriedade está implantada tem a designação local abrangente de “Cemuro”, aludindo ao facto
dos diferentes cultivos serem colhidos mais cedo, devido à grande fertilidade dos campos que
lhes estão associados, com referências à plantação de citrinos, aparentemente muito raros na
região no século passado.

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva de algumas plataformas que integram a propriedade, vistas de sudeste.

Foto 2 | Perpsetiva parcial de alguns tramos de muro de socalco, vistos de sudeste.
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Foto 3 | Aspeto da entrada principal do edifício que integra o lagar, localizada no alçado sudeste do mesmo.

Foto 4 | Perspetiva parcial do interior da edificação, vista de sudeste.
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Foto 5 | Perspetiva parcial do anexo agrícola adjacente ao edifício principal, visto de sudeste.

Foto 6 | Perspetiva de um anexo agrícola de estrutura parcial em madeira, visto de noroeste.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

552 Cemuca / Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 32600,738 211715,971 440 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/
Contemporâneo Inédito 11/05/2017

Descrição

Propriedade rural constituída por um anexo agrícola, um tanque, uma represa e respetivas levadas, e por alguns muros
de suporte a socalcos.

Com cerca de 12.500m2 de área de cultivo, a propriedade está implantada numa extensa e fértil veiga, atravessada
sensivelmente a meio por uma linha de água. Praticamente delimitada na totalidade por muros de propriedade e
caminhos, o aproveitamento agrícola da propriedade rural traduz-se em olival, vinha, árvores de fruto e área de pasto.

No que diz respeito às estruturas de apoio agrícola, destaca-se o aproveitamento hídrico. Na extremidade nordeste da
propriedade, foi erigido, com recurso a blocos de cimento, um portentoso tanque, de planta quadrangular, com cerca
de 40m2. A partir da boca de descarga, foram abertas no solo algumas levadas. Na área central da propriedade, foi
construída uma pequena represa sobre a referida linha de água que atravessa os campos de cultivo, em grande parte
subterraneamente. Ao contrário do tanque, a represa foi erigida com recurso a blocos e lajes de xisto, tendo os
interstícios, resultantes do aparelho irregular, sido preenchidos com pedra miúda. Mais uma vez, a partir da boca de
descarga, foram abertas no solo algumas levadas.

Nas imediações do caminho que dá acesso à propriedade a partir de sudeste, foi edificado, com recurso a blocos de
cimento, um enorme anexo agrícola, de planta retangular e dois pisos. A cobertura é de duas águas, tendo sido
utilizada telha do tipo marselha. A estrutura está dotada de quatro vãos, correspondendo todos a portas, duas no
primeiro piso (alçados norte e sul) e outras duas no piso superior (alçado este). No alçado sul é possível observar uma
porta condenada. Para acedermos às duas portas implantadas no piso superior, é necessário recorrer a uma escada
amovível, já que não existe nenhuma solução arquitetónica permanente. O piso inferior encontra-se subdividido em
duas áreas, uma a norte, e outra a sul. Esta última parece ter sido utilizada, a dado momento, como local para guardar
o gado. A divisão a norte encontra-se encerrada, não tendo sido possível observar o seu interior, tendo o mesmo
acontecido com o piso superior, embora este pareça reunir condições para guardar alfais agrícolas e, ou, os
excedentes da produção.

Os muros de suporte a socalco, construídos mediante a utilização de blocos e lajes de xisto, estão dispostos no sentido
sudoeste – nordeste. Apresentam, sem exceção, aparelho irregular, altura média (1,5m), e algumas dezenas de metros
de comprimento. Os interstícios, tal como acontece com a represa, foram preenchidos com pedra miúda.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Alto Tâmega – Acesso B25/C25

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta Total

Indireta X Parcial
Sem impacte Periférica X
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Medidas de
Minimização

Sem registo.

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 – Vistra parcial da propriedade agrícola (a partir de norte).

Foto 2 – Vista geral do anexo agrícola com dois pisos (a partir de sudeste).
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Foto 3 – Perspetiva do tanque (a partir de sul).

Foto 4 – Vista geral da represa (a partir de sudeste).
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

553

Coutada de
Gouvães –

Carrazedo do
Alvão

Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 34209,820 202316,814 868 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura de

comunicações e
transportes

Poldra Indeterminado Inédito 15/05/2017

Descrição

Poldra que permite a travessia entre as duas margens do rio Torno. Implantada no troço médio do rio Torno, ao longo
de uma planície aluvial, e imediatamente a jusante de um meandro na linha de água aludida, encontra-se
aparentemente na continuidade do caminho antigo que efetuava a ligação entre as povoações de Carrazedo do Alvão,
localizado na margem direita do rio, e Gouvães da Serra, situada na margem oposta.

Com uma orientação nordeste – sudoeste, e uma dimensão aproximada de 8 metros de comprimento total, está
formada por um conjunto de cinco lajes graníticas de configuração irregular, salientes em relação ao leito do rio,
constatando-se o evidente abandono da estrutura, quer pela disposição atual das lajes - bastante tombadas - aliado à
vegetação arbustiva que se desenvolveu nos espaçamentos e extremidades das mesmas.

As lajes apresentam dimensões variáveis e uma base desgastada pela sua utilização/travessia. Encontram-se mais
ou menos alinhadas, apesar do distanciamento entre blocos ser bastante assimétrico.

Algumas das lajes apresentam pequenos entalhes circulares nas extremidades, mais ou menos alinhados/paralelos
entre si, provavelmente destinados para a colocação de pequenas armadilhas de pesca.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Área da albufeira

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)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da poldra a partir da margem direita do rio Torno, vista de nordeste.

Foto 2 | Aspeto parcial da poldra, vista de nordeste.
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SET/FOP 3.4

Foto 3 | Aspeto geral da poldra, vista de jusante/noroeste.

Foto 4 | detalhe dos entalhes circulares, presentes em algumas das lajes que formam a poldra.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

554

Coutada de
Gouvães –

Carrazedo do
Alvão

Alvão Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 34152,620 202470,130 878 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura agro-

florestal Abrigo Moderno/Contemporâneo Inédito 15/05/2017

Descrição

Abrigo semi - natural em substrato rochoso granítico, implantado numa extensa mole granítica sobranceira à margem
direita do troço médio do rio Torno, em pleno planalto montanhoso do Alvão.

Com uma orientação sensivelmente sul – norte, aproveita uma fenda natural formada a partir de dois monólitos
graníticos de grandes dimensões, com inúmeras fraturas naturais provocadas por diaclases. A entrada principal,
voltada a sul, aparenta estar circunscrita por um alinhamento semi - circular, formado por um conjunto de blocos
graníticos faceados, presentemente derrubados, o qual delimita igualmente uma pequena plataforma de configuração
ovalada, exterior ao abrigo, admitindo-se que este espaço pudesse albergar uma estrutura externa sob a forma de
muro/paramento de resguardo.

As paredes internas, bastante verticalizadas, atuam como limite/extremidade oeste e este respetivamente,
circunscrevendo um espaço de configuração retangular, bastante exíguo. A extremidade voltada a norte encontra-se
cerrada por um conjunto de blocos de grandes dimensões dispostos de modo aleatório, e que embora bastante
tombados, estariam originalmente embutidos entre os dois monólitos, com a finalidade de proteger a estrutura dos
ventos e intempéries. A extremidade superior encontra-se exposta, não sendo possível aferir se a mesma seria
colmatada com algum tipo de cobertura.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Área da albufeira

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 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do abrigo, visto sensivelmente de sul.

Foto 2 | Enquadramento do abrigo no extenso planalto montanhoso do Alvão (vista da face norte).
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SET/FOP 3.4

Foto 3 | Perspetiva da entrada e interior do abrigo, visto de sul.

Foto 4 | Aspeto do derrube pétreo que circunda e aparentemente delimita a entrada do abrigo.
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SET/FOP 4.4

Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

555

Coutada de
Gouvães –

Carrazedo do
Alvão

Alvão Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 34142,880 202509,700 880 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura agro-

florestal Banco de pastor Moderno/Contemporâneo Inédito 15/05/2017

Descrição

Conjunto de estruturas de caráter vernacular intimamente ligadas às atividades de pastorícia, constituídas por um
conjunto de blocos pétreos intencionalmente utilizados, com uma disposição em semi-círculo, que desempenhariam a
função de bancos ou assentos destinados ao pastor. Estão implantados numa pequena plataforma relativamente
regularizada, inserida em extensa mole granítica sobranceira à margem direita do troço médio do rio Torno, e
relativamente próximo a um abrigo semi-natural de pequenas dimensões (OP 556).

Embora de solução construtiva aparentemente simples, os mesmos denotam distintas tipologias, sendo formados por
blocos graníticos faceados, de configuração alongada/sub-retangular e disposição longitudinal, observando-se em
alguns casos uma sobreposição entre blocos, servindo o inferior - habitualmente de maior dimensão - como base de
assentamento, ou adossados transversalmente, atuando como paramento para garantir uma maior estabilidade ao
mesmo. Alguns encontram-se adossados/contíguos a afloramentos e monólitos graníticos verticalizados, de paredes
alisadas, que serviriam eventualmente como “encosto”.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Área da albufeira

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total X

Indireta Parcial
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Sem registo

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral dos blocos que configuram pequenos assentos, vista de noroeste.

Foto 2 | Perspetiva dos “assentos”, vistos de oeste, adossados ao afloramento granítico.
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SET/FOP 3.3

Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

556

Coutada de
Gouvães –

Carrazedo do
Alvão

Alvão Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 34129,660 202548,260 884 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura agro-

florestal
Abrigo semi-

natural Moderno/Contemporâneo Inédito 15/05/2017

Descrição

Abrigo semi-natural sob substrato rochoso granítico, inserido em extensa mole granítica sobranceira à margem direita
do troço médio do rio Torno.

Com uma configuração sub-retangular, aproveita a superfície delimitada por dois afloramentos graníticos assimétricos,
bastante desgastados e erodidos, e parcialmente encaixados no talude natural da vertente, que perfazem as
extremidades/paredes laterais, e sobre o qual assentam dois monólitos irregulares e alongados, um dos quais
ligeiramente tombado, que atuam como limite superior e cobertura do mesmo. As fendas/espaçamentos existentes
estão colmatadas com blocos pétreos angulosos em granito de pequena e média dimensão, aparelhados de modo
desordenado, com a função de proteger a extremidade superior/nordeste da estrutura dos ventos e intempéries. A
extremidade oposta, voltada a sudoeste, e onde se situaria a entrada, conserva um conjunto de blocos pétreos
sobrepostos, cuja disposição estará eventualmente relacionada com uma estrutura sob a forma de muro/paramento
de resguardo, presentemente arruinado.

O interior, relativamente exíguo (cerca de 1,20 metros de comprimento e 0,60 metros de largura), apresenta-se em
ligeiro declive e revela alguma potência estratigráfica, encontrando-se coberto por sedimentos, vegetação, e alguns
blocos pétreos procedentes do derrube.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Área da albufeira

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total X

Indireta Parcial
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Sem registo

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)
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SET/FOP 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto do abrigo semi-natural, presentemente bastante arruinado, visto de sudoeste.

Foto 2 | Perspetiva da extremidade superior do abrigo, visto de noroeste.
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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

557

Coutada de
Gouvães –

Carrazedo do
Alvão

Alvão Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 34053,451 202592,643 887 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura agrícola Socalco Moderno/Contemporâneo Inédito 15/05/2017

Descrição

Estrutura de contenção de terras de pequena proporção, constituído por um aparente muro – talude bastante arruinado.
Está implantado sensivelmente a meia encosta, numa extensa mole granítica sobranceira à margem direita do troço
médio do rio Torno.

Do que foi possível observar, é basicamente formado por um alinhamento regular com cerca de 7 metros de
comprimento total, a partir de uma fiada de blocos pétreos angulosos em granito, maioritariamente de pequena e média
dimensão, e orientação noroeste – sudeste, encontrando-se adossados/interrompidos por um monólito granítico de
grandes dimensões, e que confinam uma plataforma exígua cuja utilização/finalidade nos afigura desconhecida,
admitindo-se a hipótese, pela sua configuração e disposição de blocos, de que a mesma estaria eventualmente
destinada à colocação de colmeias e cortiços.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Área da albufeira

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total X

Indireta Parcial
Sem impacte 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 de um tramo de muro-talude, visto de sudoeste.

Foto 2 | Aspeto de outro tramo de muro-talude, visto 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

558

Coutada de
Gouvães –

Carrazedo do
Alvão

Alvão Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 34147,070 202580,890 894 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura agro-

florestal
Abrigo semi-

natural Moderno/Contemporâneo Inédito 15/05/2017

Descrição

Evidências de um abrigo semi-natural de pequena dimensão, edificado sob substrato rochoso granítico, e inserido em
extensa mole granítica sobranceira à margem direita do troço médio do rio Torno.

Do que foi possível observar, aproveita uma plataforma regularizada de configuração semi-circular, no entremeio de
dois monólitos graníticos de grandes dimensões, um dos quais de paredes regulares e verticalizadas, e que perfaz um
dos limites/face interna, para além de atuar como paramento de sustentação, sobre o qual estaria parcialmente
adossada a estrutura original.

A mesma encontra-se presentemente bastante arruinada, sendo apenas visível um alinhamento formado por algumas
fiadas de blocos pétreos angulosos em granito, de pequena e média dimensão, e que constituíam provavelmente a
base de assentamento/alicerce da edificação, aparentemente de planta semi-ovalada e entrada orientada para
nordeste.

Subjacente à mesma observou-se uma estrutura de sustentação, sob a forma de um murete de aparelho irregular,
formado por um conjunto de blocos pétreos em granito de dimensão variável, e dispostos de modo desordenado,
encontrando-se embutidos entre os afloramentos rochosos, de modo a colmatar o desnível altimétrico que se verifica
entre os mesmos, e assim proporcionar uma maior robustez e sustentabilidade à plataforma de assentamento da
edificação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Área da albufeira

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 do abrigo semi-natural, presentemente bastante arruinado, visto de sudeste.

Foto 2 | Perspetiva da estrutura de sustentação do abrigo, 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 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

559

Coutada de
Gouvães –

Carrazedo do
Alvão

Alvão Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 34137,270 202602,940 892 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura agro-

florestal Abrigo natural Moderno/Contemporâneo Inédito 15/05/2017

Descrição

Abrigo natural sob substrato rochoso granítico, inserido em extensa mole granítica sobranceira à margem direita do
troço médio do rio Torno.

Trata-se de uma cavidade natural orientada a norte/noroeste, formada essencialmente a partir de dois monólitos
graníticos erodidos, com superfícies de fratura e diaclases. Um dos referidos monólitos, de grandes dimensões e
morfologia arredondada, atua como suporte/ base de assentamento de outro, de configuração alongada e disposição
tombada, formando deste modo uma entrada de planta oblíqua, embora irregular e assimétrica, com alguma amplitude
e reduzida elevação.

O interior do abrigo, algo exíguo, é mais amplo na área de entrada e vai progressivamente afunilando até à base. Esta
encontra-se em ligeiro declive e revela pouca potência estratigráfica, com o substrato geológico a aflorar à superfície,
observando-se um conjunto de blocos pétreos graníticos, distribuídos de modo aleatório, que estariam eventualmente
relacionados com uma estrutura de resguardo pré-existente, sob a forma de muro/paramento, e presentemente
arruinada.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Área da albufeira

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 do abrigo natural, visto de noroeste.

Foto 2 | Aspeto do interior do abrigo, preechido com blocos pétreos distribuídos aleatóriamente.



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

560

Coutada de
Gouvães –

Carrazedo do
Alvão

Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 34255,908 202484,324 882 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura de

comunicações e
transportes

Caminho murado Indeterminado Inédito 15/05/2017

Descrição

Caminho ladeado por dois muros pétreos em mau estado de conservação. O troço percorrido, localizado integralmente
na margem direita do rio Torno, desenvolve-se sensivelmente no sentido nordeste – sudoeste, com uma extensão a
rondar os 390 metros e perpendicular à atual estrada M557, constituindo parte do itinerário antigo que efetuava a
ligação entre as povoações de Carrazedo do Alvão, localizado na margem direita do rio, e Gouvães da Serra, situada
na margem oposta.

Apresenta um traçado de pendente suave, sem grandes oscilações ao nível da altimetria, e um percurso quase
retilíneo, confluindo na direção de uma poldra (OP 553), que permite a travessia do rio previamente aludido.

Encontra-se delimitado a noroeste e sudeste por muros de divisão de propriedade, que confinam os lameiros e campos
de cultivo adjacentes. De aparelho irregular e sem grande preocupação construtiva, foram erguidos em alvenaria de
granito, a partir de blocos angulosos de dimensão variável, dispostos de modo desordenado, com os interstícios
colmatados com terra e pedra miúda.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Área da albufeira

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total X

Indireta Parcial
Sem impacte 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 | Vista parcial de um troço do caminho murado, de nordeste para sudoeste.

Foto 2 | Aspeto de um tramo de muro que delimita as margens do caminho, 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 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

561 Fintoira - Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 32895,890 211588,480 420 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura agrícola Lagar Moderno/Contemporâneo Inédito 23/05/2017

Descrição

Exemplo de arquitetura vernacular, constituído por edifício em elevado estado de degradação, cujas características
apontam para um antigo lagar destinado à produção de vinho, localizado na margem esquerda de uma linha de água
designada Corga da Tapada, com o espaço onde se insere escalonado por uma plataforma delimitada por muros de
sustentação de terras (OP 427).

De planta subrectangular e um aparelho irregular, a estrutura revela, globalmente, pouca preocupação na sua
construção, tendo sido erguida em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto angulosos de
dimensão variável, dispostos de modo desordenado, com os interstícios colmatados com pedra miúda.

O interior da estrutura, algo exíguo, encontra-se relativamente nivelado, com o piso de circulação presumivelmente
constituído por terra e argamassa compactada, com exceção da soleira da entrada, formada por uma laje faceada de
configuração retangular. A entrada única está localizada na fachada voltada a sul, com as ombreiras do vão
constituídas por blocos em xisto faceados, emparelhados de forma mais ou menos ordenada.

O edifício conserva vestígios de um lagar, com prensa de varas, assim como outros componentes integrantes da
estrutura de produção de vinho, nomeadamente os apoios do lagar, uma pia/lagareta, e peso.

Adjacente ao edifício do lagar identificou-se uma nascente/mina de água, escavada diretamente no substrato rochoso
xistoso. Apresenta uma configuração subelíptica e interior de estrutura abobadada, com a água a fluir no tramo inferior
da parede sob a forma de curso corrente.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Alto Tâmega – Escombreira 14b

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total X

Indireta Parcial
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Registo II

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 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do edifício que integra o lagar, e mina/nascente que lhe está contígua, vistos de sul.

Foto 2 | Perspetiva geral do alçado norte/tardoz do edifício, 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 3.4

Foto 3 | Perspetiva de alguns elementos que integram o lagar, identificados no interior do edifício, vistos de este.

Foto 4 | Aspeto da mina contígua ao lagar, vista sensivelmente 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 4.4

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

562 Tapadas Novas/
Rabiçais Cavez Cabeceiras de Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 22813,69 207030,13 415 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arqueológico Mancha de
dispersão

Calcolítico
Final/Idade Bronze Inédito 23/05/2017

Descrição

Na margem direita do rio Tâmega, em remate esporão, com “coroa” relativamente aplanada, onde emergem
pontualmente afloramentos graníticos à superfície, ladeada a este e oeste por duas linhas de água, em encosta com
inclinação, voltada a sul, foi identificada, uma mancha de dispersão de materiais cerâmicos e líticos.

A análise do acervo remete, através de uma observação da tecnologia empregue, quer no tipo de pastas como nos
acabamentos dos fragmentos cerâmicos, assim como nos líticos exumados (lascas, restos de talhe e cristal de quartzo),
o espólio identificado para um período lacto inserido na Pré-História Recente, sendo, impossível determinar uma
cronologia mais precisa para os mesmos.

Tendo em consideração a quase ausência de erosão observada nas arestas dos fragmentos cerâmicos identificados no
na zona mais elevada do esporão, poder-se-á colocar a hipótese destes se encontrarem in situ ou eventualmente serem
provenientes de deslocações de um ponto localizado nas imediações próximas. Quanto às restantes materialidades,
dado o elevado grau de erosão observado nas arestas dos fragmentos cerâmicos, consideramos que as mesmas
poderão encontrar-se em contexto secundário, provavelmente arrastado com as deslocações de solos ao longo da
encosta, sendo que consideramos que esta dispersão seja resultado de um transporte de curta distância. Muito próximo
desta área, dentro da área da escombreira, foram identificados 2 fragmentos de cerâmica de fabrico e aparência idêntica
aos recolhidos na mancha de dispersão, tendo-se integrado os mesmos na corrente OP.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Daivões – Escombreira 22b

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.

Luís Pereira/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 2.5

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral do remate de esporão (ao centro).

Foto 2 | Aspecto geral da área de localização da mancha de dispersão de artefactos.



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 – Materiais arqueológicos recolhidos durante prospecção.

Foto 4 – Aspecto geral da área de achado dos 2 fragmentos de cerâmica dentro da área da Escombreira 22B



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 – Fragmentos de cerâmica recolhidos na área da Escombreira 22B



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

563 Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29286,883 207520,635 272 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação
Arquitetura

infraestrutural Tanque Contemporâneo Inédito 30/05/2017

Descrição

Estrutura de represamento de água constituída por um tanque em cimento, implantado nas proximidades do futuro
acesso B2/C2, no entremeio de duas linhas de água que formam uma zona de vale relativamente ampla.

A estrutura apresenta uma configuração sub-quadrangular, tendo sido erigida em blocos de tijolo cerâmico alinhados,
e revestidos em cimento tipo Portland, com um rebordo de secção boleada no parapeito. Encontra-se parcialmente
adossada a um muro-talude de pequenas dimensões, que se desenvolve no sentido transversal face à mesma,
circunscrevendo ambos uma pequena plataforma que lhes está sobrejacente.

A face voltada a norte/nordeste evidencia um aparente embasamento/alicerce, formado por uma fiada de blocos
pétreos faceados em xisto e grauvaque, de disposição tendencialmente horizontal, e subjacentes à atual estrutura,
pressupondo uma eventual pré-existência de um sistema de represamento mais antigo, possivelmente em pedra.

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

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 | Perspetiva geral do tanque, visto de norte.

Foto 2 | Aspeto do interior da estrutura, vista 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

564 Vinha Velha -
Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 33397,660 211800,880 325 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de Identificação

Arquitetura agrícola Anexo agrícola Moderno/Contemporâneo Inédito 31/05/2017

Descrição

Exemplo de arquitetura vernacular, constituído por um edifício de cariz agrícola em elevado estado de degradação.
Está implantado em encosta de pendente acentuada, sobranceiro à margem direita do rio Tâmega, e escalonado entre
uma mancha de socalcos (OP 462) que o delimita parcialmente, e inserido numa área de coberto vegetal muito cerrado,
o que dificultou a sua observação, e por conseguinte, a sua caraterização.

Com uma orientação sensivelmente nordeste – sudoeste, apresenta uma planta subrectangular de aparelho irregular,
tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos angulosos de xisto, de pequena e média
dimensão, com os interstícios colmatados com pedra miúda.

A entrada única está localizada no alçado Nordeste, com as ombreiras do vão constituídas por blocos em xisto
faceados, emparelhados de forma ordenada. O interior da estrutura contém alguma potência estratigráfica, estando
presentemente coberto por alguma vegetação rasteira e pedras de derrube.

A disposição das pedras numa das extremidades do edifício (alçado sudoeste), alinhadas em V invertido, revela que
o telhado, atualmente inexistente, seria de duas águas.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Alto Tâmega – Barragem

Incidência do Impacte Área sujeita a Impacte
Direta X Total X

Indireta Parcial
Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização

Registo I

Observações
A estrutura encontra-se bastante sedimentada, pelo que os trabalhos de limpeza a realizar, no
âmbito do registo proposto, poderão implicar, se aplicável, a modificação da tipologia da estrutura
e subsequentemente o tipo de registo patente na presente ficha.

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | aspecto da estrutura após os rabalhos de desmatação, vista de sudoeste.

Foto 2 | Aspecto do anexo agricola, vista de este.
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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 20 (Maio 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/PSP/Ficha de Inventário do Património 1.9

Ficha Técnica

Ficha de Inventário de Património: 427 – Mancha muraria de socalcos e levada estruturada

Preparação gráfica: Ricardo Oliveira

Texto original, bibliografia e seleção fotográfica: Mário Dinis

Revisão final – Rui Pedro Barbosa.
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Identificação
Nº registo Topónimo - Lugar Freguesia Concelho Distrito

427 Corga da Tapada -
Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de coordenadas Latitude N Longitude W Altitude (m) C.M.P.

Rectangulares - Dt73 32879,161 211589,973 420 60

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura
agrícola/infraestrutural

Estruturas
construídas agro-

florestais/de
condução

Mancha de
socalcos/Levada

estruturada

Sustentação de
terreno/condução de

água
Abandonado

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Moderno-contemporânea Indeterminado Indeterminado

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Mau
Abandono; agentes

climatéricos; erosão de
encosta; obra

Contexto geomorfológico e ambiental
Relevo Geologia Uso de solo

Localizado sensivelmente a meia encosta, num vale encaixado e de
margens estreitas, entre dois morros xistosos. Xisto Baldio/Florestal

Hidrologia Cobertura Vegetal

Implantado nas proximidades da Corga da Tapada, linha de água
afluente da margem direita do rio Tâmega. Este corre a cerca de

500 metros a Sudeste.
Área recentemente desmatada.

Fontes de Informação
Bibliografia Ocorrência inédita.

Informação Oral

Foram realizadas deslocações à aldeia de Seirós visando a obtenção de informações orais
relativas à ocorrência em causa, tendo sido obtidas recolhas directamente associadas ao prédio e
OP em estudo, junto da D. Lurdes, proprietária do café Primavera, em Seirós.

A D. Lurdes, com quem falamos, é já quinquagenária. Segundo a mesma zona onde se localiza o
prédio designa-se popularmente por Cemuro, tendo-nos fornecido informações, mormente sobre
os diferentes as práticas agrícolas e cultivos que aí se praticavam, cronologicamente inseríveis
genericamente na primeira metade do século passado, tal como nos indiciou a sua frequente
referência ao “…tempo anterior aos meus avós”.

Segundo a informadora, a zona onde estão implantados tem a designação local abrangente de
“Cemuro”, aludindo ao facto dos diferentes cultivos serem colhidos mais cedo, devido à grande
fertilidade dos campos que lhes estão associados.
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A D. Lurdes salientou igualmente, relativamente a esta zona, que era uma área onde se praticava
policultura – hortícolas, leguminosas, vinha e árvores de frutos, todos consorciados – destacando
entre estas a plantação de citrinos, entre eles laranjeiras, facto aparentemente muito raro na
região no século passado.

Descrição
Conjunto constituído por uma mancha de muros de suporte de socalco, e uma estrutura de condução de águas que lhes
está adjacente, implantados nas proximidades de um anexo agrícola (OP 376).

Os socalcos são constituídos por 6 plataformas orientadas sensivelmente de nordeste para sudoeste, suportadas por
muros - talude. Apresentam uma disposição escalonada, distribuindo-se de forma paralela e contínua ao longo de uma
encosta relativamente encaixada e com pendente acentuada, na margem esquerda do Corgo da Tapada.

Os tramos identificados revelam muros de pequenas dimensões, com uma altura variável entre 0,50 e 1 metro e
extensão diversificada, de orientação noroeste - sudeste, com uma só face, estando em alguns casos ligeiramente
tombados, e evidenciando pouco cuidado na sua construção.

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 ao muro. Alguns troços aparentam assentar diretamente no afloramento rochoso xistoso.

O remate/coroa 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.

Adjacente aos muros de socalco, na margem oposta do Corgo da Tapada foi observada uma levada estruturada por
muro. O troço identificado possui uma orientação de noroeste para sudeste - sensivelmente paralelo à linha de água
supramencionada - e genericamente apresenta pendente declivosa, num percurso quase retilíneo, desconhecendo-se o
seu comprimento total, em parte pela abundante vegetação arbustiva que lhe está associada.

A estrutura principia na margem direita do Corgo da Tapada, a partir de um murete bastante fragmentado que atua
como desvio da linha de água, sendo esta direcionada para um canal basicamente constituído por um sulco escavado
no afloramento rochoso, com profundidade variável.

A levada no ponto de captação é relativamente ampla, com cerca de 1,50 - 2 metros de largura, e vai progressivamente
estreitando em direção a jusante, com uma largura média a rondar os 0,50 – 0,60 metros.

A margem esquerda está delimitada por um muro de dupla face, de aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria
de pedra seca com recurso a blocos em xisto angulosos, de pequena e média dimensão, de organização
tendencialmente horizontal, embora desordenada, com uma altura variável entre 1 e 1,50 metros.

O remate está constituído por um capeamento constituído por lajes em xisto de morfologia alongada, dispostos
transversalmente em relação ao restante aparelho.

O seu traçado é pontualmente interrompido por aparentes saídas/escoamento de água, orientada para o ribeiro que lhe
está imediatamente contíguo. A extremidade do lado direito é circunscrita pelo talude natural da encosta.

Como foi previamente aludido, a levada revela um traçado inicialmente paralelo à Corga da Tapada, contudo, a mesma
descreve uma ligeira curvatura para jusante, criando deste modo uma pequena plataforma igualmente suportada por
muro – talude, subjacente à primeira e sobranceiro ao referido ribeiro, admitindo-se que fosse igualmente utilizada como
apoio para actividades relacionadas com o cultivo.

A presente ocorrência, dada a proximidade física, poderá eventualmente relacionar-se com um anexo agrícola que lhe
está próximo (a OP 376), encontrando-se ainda adjacente a um canal de passagem de água (a OP 375).



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/PSP/Ficha de Inventário do Património 4.9

Acessos Enveredar pela N312 no sentido de Boticas, e seguidamente, virar à direita no cruzamento que
conduz à povoação de Seirós. A partir desta localidade, a ocorrência encontra-se a cerca de 1km
a Sudeste, podendo ser acedida através do estradão em terra batida, que lhe está sobrejacente.

Observações

Registo Fotográfico

Foto 1 | Enquadramento dos patamares de socalco na encosta, a partir de sudoeste.
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Foto 2 | Enquadramento dos diferentes patamares na paisagem, a partir de sudeste.

Foto 3 | Perspetiva parcial de um tramo de muro de socalco, visto de sudeste.
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Foto 4 | Pormenor de um tramo de muro de socalco, com blocos em xisto de diferente dimensão.

Foto 5 | Outra perspetiva de um tramo de muro de socalco, visto de nordeste.



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/PSP/Ficha de Inventário do Património 7.9

Foto 6 | Detalhe de um tramo de muro de socalco, onde sobressai o aparelho irregular do mesmo.

Foto 7 | Vista parcial de um tramo da levada estruturada, a partir da margem esquerda do Corgo da Tapada.
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Foto 8 | Perspetiva geral da levada, próxima do ponto de captação.

Foto 9 | Vista parcial da levada, de noroeste para sudeste.
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Foto 10 | Detalhe do aparelho irregular da face interna do muro que delimita a levada.

Foto 11 | Perspetiva da face externa do muro que delimita a levada, visto de sudeste.
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Identificação
Nº registo Topónimo/ Lugar Freguesia Concelho Distrito

483
Alto do Cemitério
Velho / 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 33872,92 210949,627 469 60

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual
Edifícios e estruturas

construídas de pecuária
de alojamento

Abrigo de pastores Abrigo Abrigo 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
Abandono; agentes
climatéricos; erosão

de encosta; obra

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Trata-se de uma área de relevo bastante acidentado, estando
a OP em análise implantada no ponto mais alto de um extenso

morro xistoso (Alto do Cemitério Velho).
Xisto. Abandonado / baldio.

Hidrologia Cobertura Vegetal

Rio Tâmega corre a norte e oeste (cerca de 500m), e o ribeiro
do Carvalhal a nascente (150m).

Coberto arbóreo maioritariamente composto por
pinhal. Coberto arbustivo constituído por
carquejas. Escassos vestígios de coberto

herbáceo.

Fontes de Informação

Bibliografia
Estudo de Impacte Ambiental das “LMAT e dos Postos de Corte da IBERDROLA na região do
Alto Tâmega” – Ficha da OP27 - abrigo do Alto do Cemitério Velho 2.

Informação Oral

Foram realizadas deslocações à aldeia de Parada de Monteiros visando a obtenção de
informações orais relativas à ocorrência em causa, não se tendo obtido qualquer recolha
directamente associada à OP em estudo.

Segundo uma vizinha da aldeia, já septuagenária, este tipo de estruturas eram edificações
realizadas por pastores, frequentemente de jovens, para se protegerem das condições
climatéricas adversas que se faziam sentir.
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Descrição
Abrigo seminatural, implantado no topo de um extenso morro xistoso, denominado de Alto do Cemitério Velho,
localizado a noroeste da povoação de Parada de Monteiros. Com orientação sensivelmente de norte para sul, a
estrutura apresenta condições perfeitas para abrigo das fortes correntes de vento que se fazem sentir na área. A
implantação geográfica, sobranceira ao rio Tâmega, e sobretudo ao ribeiro do Carvalhal, permite obter um extenso
alcanço visual sobre as imediações.

De planta retangular (espaço funcional) e um aparelho irregular, o abrigo revela, globalmente, pouca preocupação
na sua construção, tendo sido erigido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de xisto de dimensão
variável. A presença de dois enormes blocos de xisto, paralelos entre si, foi aproveitada para dar forma à restante
estrutura do abrigo. Os interstícios, resultantes da utilização de pedra irregular, e do próprio aproveitamento dos
supramencionados afloramentos, foram colmatados com pedra miúda. Toda a matéria-prima utilizada na estrutura
terá sido extraída nas imediações, algo recorrente na área de estudo.

O vão natural que existia a norte (entre os dois afloramentos), foi colmatado com uma diminuta parede,
correspondendo ao alçado tardoz. Apresenta cerca de 1,10m de altura, e 1,20m de largura. Sobre os afloramentos
laterais foram dispostas algumas lajes e blocos de xisto, de modo a elevar o pé direito da estrutura. O único vão do
abrigo localiza-se a sul, tendo sido colocadas, longitudinalmente, duas fiadas de pedra seca na base, selando a
estrutura. Este murete tem cerca de 30cm de altura e 1m de comprimento.

A área funcional, ou zona interior do abrigo, corresponde a um espaço bastante exíguo, com 1,40m de comprimento,
e 0,80m de largura. Não apresenta qualquer tipo de pavimento construído.

Não foram identificados elementos da cobertura, provavelmente constituída por materiais perecíveis. Todavia,
identificaram-se alguns entalhes escavados nos dois afloramentos que ladeiam a estrutura, o que leva a crer que
serviriam de base para encaixe de uma plausível estrutura de suporte à cobertura.

A cerca de 13,5m em direção a nascente, identificou-se uma pia retangular escavada num afloramento xistoso. O
bloco tem cerca de 2,20m de comprimento máximo, e 1,40m de largura máxima. A pia apresenta as seguintes
dimensões: 36cm (comprimento), 28cm (largura), e 9cm de profundidade máxima. Poder-se-á tratar de um pequeno
reservatório de água para o gado saciar a sede, não descurando outras funcionalidades/ interpretações.

Acessos O acesso faz-se a partir de um estradão em terra batida com origem no lugar de Parada de
Monteiros, 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. A partir do cemitério
antigo, é necessário subir a vertente poente do Alto do Cemitério Velho, através de caminhos a pé
posto.

Observações Nada a registar
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Registo Fotográfico

Foto 1 – Perspetiva da implantação do abrigo no Alto do Cemitério Velho.

Foto 2 – Vista geral do abrigo seminatural.
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Foto 3 – Pormenor do pequeno murete disposto à entrada do abrigo.

Foto 4 – Vista geral do espaço funcional.
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Foto 5 – Perspetiva da altura conservada do abrigo.

Foto 6 – Perspetiva do aproveitamento dos afloramentos na constituição do abrigo.
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Foto 7 – Perspetiva do alçado tardoz (sentido norte – sul).

Foto 8 – Pormenor de entalhes escavados na rocha.
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Foto 9 – Pormenor de um entalhe de forma circular.

Foto 10 – Perspetiva da pia escavada na rocha.
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Implantação Cartográfica
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Identificação

Nº registo Topónimo/
Lugar Freguesia Concelho Distrito

511 Granja Velha –
Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29424,388 207690,668 285 73

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura
infraestrutural

Estruturas
construídas de

contenção e
depósito

Tanque
comunitário

Lavagem manual de
roupa 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 Bom
Abandono; agentes

climatéricos; erosão de
encosta; obra

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantado sensivelmente no sopé da vertente noroeste do
monte da Choupica, em área de pendente moderada. Granito Área

construída/Agrícola/Florestal

Hidrologia Cobertura Vegetal

Ocorrência adjacente a uma linha de água sem designação na
Carta Militar nº73, subsidiária da margem direita do ribeiro da
Fonte do Mouro, por sua vez tributário da margem esquerda

do rio Tâmega.

Árvores de fruto e cultivos diversificados
associados às estruturas habitacionais; Vegetação

ripícola nas margens das linhas de água, e
algumas espécies arbóreas de folha caduca nos

campos adjacentes, com abundante coberto
arbustivo associado.

Fontes de Informação

Bibliografia Inédito

Informação Oral

Foram realizadas deslocações à aldeia de Granja Velha visando a obtenção de informações
orais relativas à ocorrência em causa, tendo sido obtidas recolhas directamente associadas ao
prédio e OP em estudo.

Segundo informação oral facultada pela Dona Cidália, septuagenária, natural de Balteiro e
residente na povoação de Granja Velha, a edificação do tanque ficou a cargo da Junta de
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Freguesia de Santa Marinha, por volta dos anos 70 do século passado, tendo igualmente
fornecido o subsequente abastecimento de água ao mesmo. Presentemente encontra-se
desactivado, com os últimos usuários imigrados. A construção terá sido de raiz, não se
verificando a pré-existência de uma estrutura tipologicamente idêntica no local, mormente em
pedra.

Descrição
Tanque/Lavadouro comunitário em cimento, implantado na vertente média/baixa de uma encosta de pendente
moderada, voltada para a extensa veiga da margem esquerda do rio Tâmega.

Está inserido numa pequena plataforma regularizada, escalonada entre um muro-talude integrado numa mancha de
socalcos (OP 440), e sobrejacente a um estradão em asfalto (futuro acesso B2/C2), nas proximidades da capela da
Granja velha (OP 20).

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. Estes
elementos funcionam como base de apoio/sustentáculo para o assentamento de uma cobertura formada por uma
placa de configuração retangular, que atua como limite superior/teto, encontrando-se a mesma em declive.

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.

Apresenta as seguintes dimensões:

Estrutura de cobertura com 4,70 metros de comprimento e 2,70 metros de altura máxima;

Tanque com 4 metros de comprimento e 0,90 metros de profundidade, bacias com cerca de 1,70 metros de
comprimento e 0,85 metros de largura, superfície do lavadouro com cerca de 0,50 metros de largura;

Piso de circulação com cerca de 1,15 metros de largura; Caixa de escoamento com 1,50 metros de comprimento, e
0,25 metros de profundidade;

Muro de sustentação da plataforma com cerca de 0,50 metros de altura máxima;

Acessos Enveredar pelo cruzamento existente da EN 312 em direção à localidade de Granja Velha, através
de uma estrada asfaltada, bastante exígua (futuro acesso B2/C2). A ocorrência dista cerca de 390
metros do cruzamento aludido, contígua à Capela da Granja Velha (OP 20).

Observações Ocorrência nas proximidades de uma mancha de socalcos (OP 440), e adjacente à Capela da
Granja Velha (OP 20), e a um espigueiro (OP 153)
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do tanque na paisagem, visto de sudoeste.

Foto 2 | Aspeto geral do tanque, visto de noroeste.
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Foto 3 | Perpetiva parcial do tanque, visto de nordeste.

Foto 4 | Aspeto das bacias e lavadouro do tanque em cimento.
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Foto 5 | Detalhe de uma das bacias que formam o tanque.

Foto 6 | Aspeto do piso de circulação presente no interior da estrutura, visto de nordeste.
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Implantação Cartográfica
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Identificação

Nº registo Topónimo/
Lugar Freguesia Concelho Distrito

512 Granja Velha –
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 Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura
infraestrutural

Estruturas
construídas de

contenção e
depósito

Represa Retenção de água Abandonada

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 Mau
Abandono; agentes

climatéricos; erosão de
encosta; obra

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantado sensivelmente no sopé da vertente noroeste do
monte da Choupica, em área de pendente relativamente

acentuada.
Granito Área

construída/Agrícola/Florestal

Hidrologia Cobertura Vegetal
Localizada entre duas linhas de água sem designação na

Carta Militar nº73, subsidiárias da margem direita do ribeiro da
Fonte do Mouro, por sua vez tributário da margem esquerda

do rio Tâmega.

Área recentemente desmatada.

Fontes de Informação

Bibliografia Inédito

Informação Oral

Foram realizadas deslocações à aldeia de Granja Velha visando a obtenção de informações
orais relativas à ocorrência em causa, tendo sido obtidas recolhas directamente associadas ao
prédio e OP em estudo.

Segundo informação oral facultada pela Dona Cidália, septuagenária, natural de Balteiro e
residente na povoação de Granja Velha, a represa encontra-se implantada numa encosta que
- não obstante o evidente abandono atual dos campos qua a constituem - se encontrava quase
integralmente agricultada no passado (até aos anos 60-70 do século passado), mormente com
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extensas plantações de milho, que se estendiam de modo contínuo até às margens do rio
Tâmega, funcionando esta estrutura, em articulação com uma mina de água existente no local,
como pontos de abastecimento e armazenamento de água.

Descrição
Estrutura de retenção de água constituída por uma represa em mau estado de conservação, cuja localização é
subjacente a uma das margens do futuro acesso B2/C2, no sopé de uma encosta com alguma pendente.

A represa, aparentemente abandonada, está escavada no substrato rochoso e não evidencia qualquer aparelho
construído. Com uma 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.

As margens, fruto da implantação em encosta, revelam uma considerável variação altimétrica, estando delimitadas
por taludes com algum declive – destacando-se a parede/extremidade voltada para sudoeste - decorrente do
processo de escavação, com alguma vegetação associada.

O interior, relativamente aplanado e regularizado, encontra-se bastante assoreado com inúmeros detritos
acumulados, resultante das ações de desmatação levadas a cabo no local.

O canal de escoamento, localizado na extremidade sudoeste da mesma, revela uma aparente estruturação, por meio
de um murete de uma face, adossado ao talude natural. De reduzida dimensão e aparelho irregular, está formado
por blocos pétreos angulosos em xisto, de pequena dimensão, dispostos de modo desorganizado.

A água seria escoada através de um sulco ainda visível no terreno, e direcionada para o regadio dos campos situados
nos terrenos circundantes, na medida em que as plataformas subjacentes à represa - apesar de presentemente
votadas ao abandonado - se encontravam agricultadas no passado.

Apresenta as seguintes dimensões:

Represa com 5,30 metros de comprimento, e cerca de 3 metros de largura; a profundidade máxima é de 1,30 metros;

O murete que delimita o canal de escoamento tem cerca de 0,80 metros de comprimento e o,50 metros de largura;
A altura do aparelho ronda os 0,60 metros;

O sulco exterior à represa tem cerca de 1,60 metros de comprimento, e uma largura a rondar 0,40 metros;

Acessos Enveredar pelo entroncamento existente na EN 312 em direção à localidade de Granja Velha,
através de uma estrada asfaltada, bastante exígua, e posteriormente, enveredar à esquerda no
cruzamento localizado após a Capela da Granja Velha (OP 20). A ocorrência dista cerca de 100
metros do cruzamento aludido.

Observações Ocorrência próxima a um tanque comunitário (OP 511).
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da represa na paisagem, vista de noroeste, a partir do acesso B2/C2.

Foto 2 | Perspetiva da represa escavada no solo, vista de noroeste.
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Foto 3 | Vista geral da represa escavada, a partir de uma plataforma superior.

Foto 4 | Perspetiva da parede nordeste da represa.
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Foto 5 | Perspetiva da parede sudeste da represa.

Foto 6 | Vista geral da extremidade noroeste da represa escavada.
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Foto 7 | Perspetiva do murete que delimita o canal de escoamento, visto de sudoeste.

Foto 8 | Detalhe do aparelho que estrutura o canal de escoamento.
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Implantação Cartográfica
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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 211769,410 394 60

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura agrícola
Estruturas

construídas
agro-florestais

Mancha de
socalcos

Sustentação de
terreno Sustentação de terreno

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Moderno/Contemporâneo Não aplicável Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Razoável/Mau
Abandono; agentes

climatéricos; erosão de
encosta; obra

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantados na vertente média/alta entre dois outeiros pouco
proeminentes, numa encosta de declive acentuado,

sobranceira à margem direita do rio Tâmega.
Xisto Baldio/Florestal

Hidrologia Cobertura Vegetal

A mancha de socalcos é envolvente a uma linha de água
subsidiária da margem direita do rio Tâmega, sem designação

na Carta Militar Nº60, a qual se apresenta parcialmente
estruturada (OP 528).

Pinhais de Pinus pinaster, eucaliptais e algumas
espécies arbóreas de folha caduca, com

abundante coberto arbustivo, nomeadamente
medronheiros, giestas, urzes, entre outros.

Vegetação ripícola associada às margens da linha
de água adjacente.

Fontes de Informação

Bibliografia Nada a assinalar.

Informação Oral
Foram realizadas deslocações à aldeia de Seirós visando a obtenção de informações orais
relativas à ocorrência em causa, não se tendo obtido qualquer recolha associada à OP em
estudo.
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Descrição
Mancha de muros de suporte de socalco, inseridos numa propriedade cerrada por muro.

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, ladeando uma linha de água
parcialmente murada (OP 528), subsidiária do primeiro.

Os tramos identificados revelam muros genericamente de pequenas dimensões, com uma altura variável entre 0,50
e 1,50 metros, de uma só face, estando em alguns casos ligeiramente tombados, e evidenciando pouco cuidado na
sua construção.

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
ao muro. Alguns troços assentam 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 organizada, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo.

Acessos Ocorrência que pode ser diretamente acedida através de um estradão em terra batida. Este
encontra-se no seguimento do caminho procedente do cemitério da povoação de Seirós,
parcialmente asfaltado, distando deste cerca de 900 metros, no sentido sul.

Observações Nada a assinalar.
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Perspetiva parcial da mancha de socalcos, vista de sudeste.

Foto 2 | Vista parcial de um tramo de muro de socalco, a partir de sudeste.
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Foto 3 | Perspetiva geral de outro tramo de muro – talude, visto de sul.

Foto 4 | Pormenor de um tramo de muro de socalco, adossado e assente no afloramento rochoso xistoso.
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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 Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura infraestrutural
Estruturas

construídas de
condução

Linha de água
murada Linha de água Linha de água

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Moderno/Contemporâneo Não aplicável Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Razoável/Mau
Abandono; agentes

climatéricos; erosão de
encosta; obra

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantada num vale relativamente encaixado, entre dois
outeiros pouco proeminentes, sobranceiros à margem direita

do rio Tâmega.
Xisto Baldio/Florestal

Hidrologia Cobertura Vegetal

Linha de água subsidiária da margem direita do rio Tâmega,
sem designação na Carta Militar Nº60.

Vegetação ripícola associada às margens da linha
de água.

Fontes de Informação

Bibliografia Nada a assinalar.

Informação Oral
Foram realizadas deslocações à aldeia de Seirós visando a obtenção de informações orais
relativas à ocorrência em causa, não se tendo obtido qualquer recolha associada à OP em
estudo.
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Descrição

Linha de água delimitada por dois muros pétreos em mau estado de conservação, subsidiária 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).

O troço observado, numa extensão de cerca de 8 metros, encontra-se parcialmente estruturado a sudoeste por um
muro – talude com cerca de 1,30 metros de altura máxima, 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 o
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.

A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior robustez
ao muro. 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 organizada, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo.

Por sua vez, a margem voltada a nordeste está circunscrita por um murete de pequena dimensão, bastante arruinado,
com uma altura a rondar os 0,30 – 0,50 metros, e intercalado pelo terreno natural e vegetação arbustiva.

De referir que o leito do ribeiro se encontra presentemente preenchido por pedras de derrube, provenientes das
estruturas que o delimitam nas margens.

Acessos Ocorrência que pode ser diretamente acedida através de um estradão em terra batida. Este
encontra-se no seguimento do caminho procedente do cemitério da povoação de Seirós,
parcialmente asfaltado, distando deste cerca de 900 metros, no sentido sul.

Observações Nada a assinalar.



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 4.7

Registo Fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da linha de água murada, vista de sul.

Foto 2 | Perspetiva geral do ribeiro murado, visto de sudeste.
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Foto 3 | Perspetiva geral do ribeiro murado, visto de noroeste.

Foto 4 | Vista parcial de um tramo de muro que circunscreve uma das margens do ribeiro, visto de nordeste.
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Foto 5 | Perspetiva do murete que estrutura a margem esquerda da linha de água, visto de sudeste.

Foto 6 | Vista parcial do remate do muro que circunscreve a margem direita do ribeiro.



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 7.7

Implantação Cartográfica
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Ficha Técnica
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Preparação gráfica: Ricardo Oliveira

Texto original, bibliografia e seleção fotográfica: Mário Dinis
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Identificação

Nº registo Topónimo/
Lugar Freguesia Concelho Distrito

563 Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29286,883 207520,635 272 60

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura
infraestrutural

Estruturas
construídas de

contenção e
depósito

Tanque Represamento e
regadio 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 Mau Abandono; agentes
climatéricos; obra

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantado sensivelmente no sopé da vertente noroeste do
monte da Choupica, em área de pendente moderada. Xisto Baldio

Hidrologia Cobertura Vegetal

Situada no entremeio de duas linhas de água, concretamente
o Ribeiro da Fonte do Mouro, localizado a oeste, e a este, por

uma linha de água sem designação na Carta Militar Nº73,
subsidiária do primeiro, ao qual confluí imediatamente a

jusante.

Área recentemente desmatada.

Fontes de Informação

Bibliografia Nada a assinalar.

Informação Oral
Foram realizadas deslocações à aldeia de Balteiro visando a obtenção de informações orais
relativas à ocorrência em causa, não se tendo obtido qualquer recolha associada à OP em
estudo.



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 3.9

Descrição

Estrutura de represamento de água constituída por um tanque em cimento, implantado no entremeio de duas linhas

de água que formam uma zona de vale relativamente ampla, ladeando em uma das extremidades o sopé da vertente

noroeste do monte da Choupica, e voltada para a extensa veiga da margem esquerda do rio Tâmega.

A sua localização insere-se num espaço profundamente transformado, aquando a abertura do estradão asfaltado

que deriva da E.M 312, abrangendo atualmente um terreiro relativamente exíguo, de configuração semi-ovalada,

encontrando-se delimitado a norte pela estrada supracitada, e a sul por um muro de sustentação de terras de grandes

proporções, parte integrante de uma propriedade, e embora denotando um evidente abandono, evidenciado pelo

abundante coberto vegetal que se desenvolveu ao longo dos anos, pressupõe-se que o mesmo seria agricultado no

passado.

A estrutura apresenta uma configuração sub-quadrangular, tendo sido erigida em blocos de tijolo cerâmico alinhados,

e revestidos em cimento tipo Portland, com um rebordo de secção boleada no parapeito.

Encontra-se parcialmente adossada a um muro-talude de pequenas dimensões, que se desenvolve no sentido

transversal face à mesma, circunscrevendo ambos uma pequena plataforma que lhes está sobrejacente.

A face voltada a norte/nordeste evidencia um aparente embasamento/alicerce, formado por uma fiada de blocos

pétreos faceados em xisto e grauvaque, de disposição tendencialmente horizontal, e subjacentes à atual estrutura,

pressupondo uma eventual pré-existência de um sistema de represamento mais antigo, possivelmente em pedra.

A admissão da água era efetuada por intermédio de um tubo circular em P.V.C, embutido sensivelmente a meio da

face voltada a sul/sudoeste, e presentemente cortado/interrompido, pressupondo-se que o mesmo aproveitasse as

águas provenientes dos cursos fluviais que se encontram nas proximidades.

A mesma face conserva um canal de escoamento em cimento, localizado em uma das extremidades do parapeito, e

no seguimento deste, um rebaixamento formado por blocos em tijolo seccionados pela metade, com a finalidade de

direcionar o fluxo de água para o regadio do campo onde se insere.

O interior revela alguma potência, com inúmeros detritos acumulados, resultante das ações de desmatação levadas

a cabo no local.

Apresenta as seguintes dimensões:

• Tanque com um comprimento de 3,50 por 3,70 metros, 0,90 metros de profundidade (visível), e rebordo do parapeito

da estrutura com cerca de 0,20 metros de largura;

• Blocos pétreos que formam a base de assentamento possuem uma altura entre 0,15 – 0,20 metros;

• Murete de socalco adjacente tem cerca de 0,70 metros de altura máxima;
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Acessos Enveredar pelo cruzamento existente da E.M 312 em direção à localidade de Granja Velha,

através de uma estrada asfaltada, bastante exígua (futuro acesso B2/C2). A ocorrência dista

cerca de 200 metros do cruzamento aludido.

Observações Nada a assinalar.

Registo Fotográfico

Foto 1 | Aspecto da implantação da estrutura em zona de vale e de terrenos agricolas, visto de nordeste.
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Foto 2 | Vista parcial do tanque, a partir de oeste, delimitado por muro de socalco de grandes dimensões.

Foto 3 | Aspeto parcial de uma das faces do tanque, visto de norte.
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Foto 4 | Vista geral do interior do tanque, a partir de uma plataforma superior.

Foto 5 | Aspeto dos blocos pétreos que perfazem a base de assentamento da atual estrutura.
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Foto 6 | Vista geral do murete que adossa à face este do tanque, a partir de noroeste.

Foto 6 | Vista parcial do aparelho do muro-talude que confina com o tanque.
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Foto 7 | Aspeto do orifício destinado à admissão da água, localizado na face sul da estrutura.

Foto 8 | Detalhe do sistema de escoamento do tanque, localizado na face sul.
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Implantação Cartográfica
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4.6. ANEXO VI – CARTA DE CONDICIONANTES
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