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1.INTRODUÇÃO

O presente relatório visa proceder à apresentação dos resultados inerentes aos trabalhos desenvolvidos
durante o mês de Junho 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 Junho foram realizados trabalhos de prospecção arqueológica nos aproveitamentos
Hidroelétricos de Gouvães e Daivões, designadamente no troço inicial do acesso B2/C2, e na área da futura
albufeira de Daivões, abrangendo a margem direita do rio Tâmega, numa faixa contígua à Povoação de Viela,
assim como na área a jusante da albufeira previamente aludida, concernente à conclusão dos trabalhos no
âmbito do projeto de reperfilamento das margens do rio Tâmega e Pista de Pesca de Cavez, principiados no
mês transato (Anexo I – Des. 8 a Des. 10).

No decorrer destes trabalhos foram identificadas quarenta e oito ocorrências, integralmente correspondentes
a estruturas de carácter arquitetónico, histórico e etnográfico, designadamente, catorze Propriedades rurais –
OP 565, OP 566, OP 570, OP 572, OP 579, OP 589, OP 590, OP 591, OP 593, OP 594, OP 599, OP 607, OP 613, e
OP 615, duas levadas – OP 567, OP 582, um pontão – OP 568, dois tanques de caldas – OP 569, OP 596, dois
ribeiros murados – OP 571, OP 610, um complexo hidráulico – OP 611, três caminhos e uma calçada – OP 573,
OP 583, OP 608, e OP 614, sete manchas de socalcos, e um muro de socalco isolado – OP 574, OP 575, OP 577,
OP 580, OP 581, OP 585, OP 597, e OP 617, três abrigos – OP 576, OP 578, OP 592, uma fonte – OP 584, um
muro de sustentação do rio – OP 586, um medidor de caudal do rio – OP 587, um conjunto de tanques, OP 609,
OP 612, um tanque e duas minas com represamento – OP 588, OP 616, uma estrutura ribeirinha indeterminada
– OP 595, um moinho – OP 598, e dois açudes – OP 600, OP 601 (Anexo I – Des. 8 a Des. 10).



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 21 (Junho de 2017) 6

2.1.1. Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHD)

2.1.1.1. Acesso B2/C2 (Anexo II – FRPA 76)

Os referidos trabalhos de prospeção conduziram à identificação de oito novas ocorrências patrimoniais,
nomeadamente duas Propriedades rurais – OP 607, OP 613, dois caminhos – OP 608, OP 614, um conjunto de
tanques – OP 609, OP 612, um ribeiro murado – OP 610, e um complexo hidráulico – OP 611.

2.1.2. Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD)

2.1.2.1. Margem direita do rio Tâmega – área da futura albufeira de Daivões (Anexo II – FRPA 77)

No decorrer destes trabalhos de prospecção foram identificadas três novas ocorrências de interesse
patrimonial, designadamente, uma propriedade rural – OP 615, uma mina com sistema de represamento – OP
616, e um muro de socalco – OP 617.

2.1.2.2. Projeto de reperfilamento das margens do rio Tâmega e Pista de Pesca de Cavez (Anexo II – FRPA 78)

Os referidos trabalhos inserem-se na prossecução das ações previamente executadas durante a última semana
do mês transato, e que levaram à identificação de trinta e sete novas ocorrências patrimoniais, nomeadamente
onze Propriedades rurais – OP 565, OP 566, OP 570, OP 572, OP 579, OP 589, OP 590, OP 591, OP 593, OP 594,
OP 599, duas levadas – OP 567, OP 582, um pontão – OP 568, dois tanques de caldas – OP 569, OP 596, um
ribeiro murado – OP 571, um caminho e uma calçada – OP 573, e OP 583, sete manchas de socalcos – OP 574,
OP 575, OP 577, OP 580, OP 581, OP 585, OP 597, três abrigos – OP 576, OP 578, OP 592, uma fonte – OP 584,
um muro de sustentação do rio – OP 586, um medidor de caudal – OP 587, um tanque e mina com
represamento – OP 588, uma estrutura ribeirinha indeterminada – OP 595, um moinho – OP 598, e dois açudes
– OP 600, e OP 601.

Foto 1 | Aspecto geral da área prospetada na margem
direita do rio Tâmega, na futura albufeira de Daivões.

Foto 2 | Aspecto geral da área prospetada a jusante da
albufeira de Daivões.



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 21 (Junho de 2017) 7

Foto 3 | Aspecto geral dos trabalhos de prospeção
levados a cabo no acesso B2/C2.

Foto 4 | Aspecto geral da área prospetada no acesso
B2/C2.

2.2. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

O acompanhamento arqueológico no decurso do mês de Junho desenvolveu-se em diferentes frentes alusivas
ao Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD), Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG),
Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega (AHAT), na Pedreira de Gouvães (PGO), assim como no projeto
de implementação das Linhas de Média Tensão (LMT) (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 ocorrências, nomeadamente, um marco de divisão
administrativa – OP 602, duas gravuras rupestres, correspondentes a fossetes – OP 603, dois caminhos – OP
604 e OP 620, um caminho murado – OP 606, uma casa com socalcos associados – OP 605, um abrigo de pastor
– OP 618, e ainda uma mancha de socalcos – OP 619. No decorrer do presente mês foram ainda identificados
um conjunto estruturas ligadas ao antigo projecto da barragem ao qual foi atribuído o número de OP 533.

Por conseguinte, 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;



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 21 (Junho de 2017) 8

2.2.1. Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG)

2.2.1.1. Acesso B2/C2 (Anexo III – FRAA 888, FRAA 889, FRAA 890, FRAA 891 e FRAA 892)

a) Continuação do acompanhamento das ações de remoção e escavação no âmbito da implantação da P.H.3,
assim como a desmatação e escavação de depósitos sedimentares com vista à implantação de um outro canal
de travessia (P.H.2).

Paralelamente, procedeu-se ao acompanhamento da escavação de depósitos sedimentares na área de
expropriação do acesso, ao PK 0+281 e 0+400, ao PK 0+521 e 0+630, ao PK 0+658 e 0+851.

Posteriormente o acompanhamento incidiu na prossecução dos trabalhos supracitados, nomeadamente ao PK
0+530 e 0+550, ao PK 0+600 e 0+650, ao PK 0+280 e 0+320, ao PK 0+060 e 0+110, ao PK 0+120 e 0+270, e ao
PK 0+320 e 0+400, para além da escavação mecânica de um troço da melhoria de acesso à escombreira 16b.

Foram ainda acompanhadas as desconstruções, totais ou parciais, das OP 440 - uma mancha de socalcos, da
OP 563 – um tanque, e ainda da OP 610 – um ribeiro murado.

b) Os trabalhos no âmbito da implantação de passagens hidráulicas 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.

A escavação do acesso nos diferentes PK’s conduziu à identificação de uma estratigrafia variável, oscilando
entre níveis que comportam basicamente duas unidades, correspondente à camada superficial e uma
intermédia, sobrejacente ao afloramento rochoso, e três unidades estratigráficas, sendo a primeira
correspondente à camada vegetal, a segunda referente a um nível de sedimentação intermédio, e a terceira
resultante da desagregação do substrato geológico, que lhe está subjacente.

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

2.2.1.2. Acesso B12 (Anexo III – FRAA 893 e FRAA 894)

a) Foram acompanhados os trabalhos de desmatação com vista à beneficiação do acesso supracitado, ao PK
0+000 e 0+600, ao PK 1+900 e 2+200, e ao PK 2+600 e 3+600.

b) Os referidos trabalhos não implicaram afetação e/ou revolvimento do subsolo.

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

2.2.1.3. Ataque Intermédio (Anexo III – FRAA 895 e FRAA 896)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de duas sondagens de 5 por 5 metros, para o depósito de
lamas decorrentes da escavação do Túnel de Ataque Intermédio.
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b) A escavação permitiu a subsequente identificação de uma unidade estratigráfica, correspondente à camada
vegetal/superficial.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificado um caminho (OP 620).

2.2.1.4. Conduta Forçada em Vala (Anexo III – FRAA 897)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e reperfilamento da linha de água existente na plataforma
inferior da Conduta Forçada em Vala, de modo a proceder-se ao desvio da mesma.

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

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

2.2.1.5. Estaleiro 37a (Anexo III – FRAA 898 e FRAA 899)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de uma vala, destinada à implantação de um sistema de
esgotos a ligar à rede já existente.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente a um
nível heterogéneo, correspondente a uma camada de revolvimento.

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

2.2.1.6. Tomada de Daivões (Anexo III – FRAA 900)

a) Foram acompanhados os trabalhos desmatação na futura área de desvio provisório do rio Tâmega para a
implantação da ensecadeira da Tomada de água de Daivões

b) Os referidos trabalhos não implicaram afetação e/ou revolvimento do subsolo.

c) No decorrer dos trabalhos foram identificadas uma nova ocorrência patrimonial, designadamente uma
mancha de socalcos (OP 619).

2.2.1.7. Tomada de Gouvães (Anexo III – FRAA 901)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação mecânica com vista á criação de um acesso provisório,
assim como a decapagem de uma área destinada ao depósito de lamas.

b) Foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à camada vegetal/superficial.

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

Foto 7 | Aspecto geral dos trabalhos executados na
conduta forçada em vala.

Foto 8 | Aspecto geral das ações de escavação na tomada
de Gouvães.

2.2.2. Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD)

2.2.2.1. Margem Direita – Acesso C20 (Anexo III – FRAA 902, FRAA 903, FRAA 904, FRAA 905 e FRAA 906)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e remoção de sedimentos na área do acesso C20, ao PK
0+280 e 0+350, ao PK 0+300 e 0+350, assim como a decapagem e limpeza de sedimentos que cobrem o
substracto geológico.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal, e a segunda a um nível resultante da desagregação do afloramento rochoso
granítico, sobrejacente ao substrato rochoso.

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

2.2.2.2. Margem Direita – Acesso C21 (Anexo III – FRAA 907, FRAA 908 e FRAA 909)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de cinco valas destinadas à implantação de postes de
eletricidade, na área do acesso C21.
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Procedeu-se ainda ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de abertura de valas de drenagem de
águas pluviais ao longo do traçado do acesso, e de valeta-pé de talude entre o Pk 0+220 e 0+340, assim como
os trabalhos de abertura de uma fundação, localizada ao Pk 0+100, para implementação de uma caixa de PH.

Foi ainda acompanhada a colocação de vedação com rede sinalizadora em torno da OP 550.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente duas unidades estratigráficas,
a primeira correspondente à camada superficial/vegetal, e a segunda a um nível resultante da desagregação
do afloramento rochoso granítico, sobrejacente ao substrato rochoso.

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

2.2.2.3. Margem Direita – Barragem e Central (Anexo III – FRAA 910, FRAA 911 e FRAA 912)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de sedimentos, assim como a criação de um talude de
acesso para a área de implantação da central.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada superficial, 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.

2.2.2.4. Margem Direita – Eixo 51 (Anexo III – FRAA 913 e FRAA 914)

a) Foram acompanhadas as ações de escavação mecânica de depósitos sedimentares e remoção de blocos
pétreos do talude do acesso, para além de da decapagem e regularização do perfil do mesmo na área
envolvente ao Pk 0+500.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal, e 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.

2.2.2.5. Margem Direita – Escombreira 22b (Anexo III – FRAA 915, FRAA 916, FRAA 917 e FRAA 914)

a) Acompanhamento das ações de decapagem e escavação mecânica na área da escombreira, tendo em vista
o aumento da área de aterro, assim como da escavação e execução de uma vala, destinada à implantação de
uma passagem hidráulica.

1 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 foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente à
camada superficial.

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

2.2.2.6 Margem Esquerda – Estaleiro 32b (Anexo III – FRAA 919)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura de poços de sondagens para avaliação geológica, efetuados
na área do estaleiro.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada superficial, 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.

2.2.2.7. Leito do rio – Ensecadeira (Anexo III – FRAA 920, FRAA 921 e FRAA 921)

a) Foram acompanhadas os trabalhos de escavação de sedimentos, assim como do aterro destinado à criação
de uma travessia do rio.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente a
sedimentos depositados, resultantes de escavações prévias no local.

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

Foto 9 | Aspecto dos trabalhos noo acesso C20. Foto 10 | Aspecto dos trabalhos na escombreira 22b.
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Foto 11 | Aspecto dos trabalhos executados no eixo 5. Foto 12 | Aspecto da decapagem realizada no estaleiro
32b.

2.2.3. Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega (AHAT)

2.2.3.1. Margem Direita – Acesso B25/C25 (Anexo III – FRAA 923, FRAA 924, FRAA 925, FRAA 926 e FRAA 927)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação mecânica de depósitos sedimentares,
durante a abertura do acesso, executados ao PK 2+200 e 2+440, ao PK 4+120 e 4+290, ao PK 2+500 e 2+600,
ao PK 3+700 e 3+800.

Os referidos trabalhos levaram à afectação parcial da OP 282, referente a uma levada de água e ainda da OP
308, referente a uma vala de extração de minério.

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 geológico de base.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificado um anexo agrícola (OP 605), e um abrigo (OP 618).

2.2.3.2. Margem Direita – Barragem (Anexo III – FRAA 928, FRAA 929 e FRAA 930)

a) Foram acompanhados os trabalhos de corte de árvores, desmatação e remoção de lenha na área do futuro
paredão da barragem, mormente na envolvente do acesso às galerias de exploração geológica.

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

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada uma nova ocorrência patrimonial, designadamente, em ambas as
margens do rio, um conjunto estruturas ligadas ao antigo projecto da barragem (OP 533).

2.2.3.3. Margem Direita – Escombreira 14b (Anexo III – FRAA 931, FRAA 932, FRAA 933 e FRAA 934)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e remoção de depósitos sedimentares na área da
escombreira 14b. Os referidos trabalhos levaram à afectação parcial da OP 375, referente a canal murado.
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b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente duas unidades estratigráficas,
a primeira correspondente à camada superficial/vegetal, e a segunda resultante da degradação do substrato
geológico de base.

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

2.2.3.4. Margem Direita – Vedação de OP (Anexo III – FRAA 935, FRAA 936 e FRAA 937)

a) Foram acompanhados os trabalhos da abertura de caboucos para a colocação de postes de vedação para
vedação dos Tumuli integrados na necrópole do Alto da Mejoada, assim como da OP 275.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada genericamente uma unidade estratigráfica,
correspondente à camada superficial/vegetal, de coloração castanho escuro, composição orgânica,
medianamente compacta e granulometria média a grosseira, com a inclusão de muitas raízes.

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

2.2.3.5. Margem Esquerda – Acesso C30 (Anexo III – FRAA 938)

a) Foram acompanhados os trabalhos de acerto de taludes e arranjos das margens do acesso, ao PK 6+000 e
6+060, assim como a abertura de uma vala transversal ao mesmo, para implantação de um canal, ao PK 3+800.

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

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

2.2.3.6. Margem Esquerda – Acesso C32 (Anexo III – FRAA 939)

a) Foram acompanhados os trabalhos de remoção de sedimentos, no decurso da abertura do acesso C32, ao
PK 0+150 e 0+250.

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

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

2.2.3.7. Margem Esquerda – Acesso C35 (Anexo III – FRAA 940, FRAA 941, FRAA 942, FRAA 943 e FRAA 944)

a) Foram acompanhados os trabalhos de alargamento do acesso C35 ao PK 1+100 e 0+500, ao PK 1+000 e
0+000, ao PK 1+200 e 0+000, ao PK 0+500 e 1+500, e ao PK 0+010 e 0+050.
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Paralelamente foi acompanhada a decapagem de uma área adjacente ao mesmo, para abertura de um acesso
provisório, ao PK 1+230 e 1+300.

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 geológico de base.

c) Os referidos trabalhos levaram à identificação de um marco de divisão administrativa (OP 602), e de um
caminho (OP 606).

2.2.3.8. Margem Esquerda – Barragem (Anexo III – FRAA 945)

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) Foram identificadas, um grafismo rupestre constituído por duas fossetes (OP 603) e um caminho (OP 604),
assim como um conjunto estruturas ligadas ao antigo projecto da barragem (OP 533).

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

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

Foto 15 | Aspecto da abertura de caboucos para a
vedação dos Tumuli da necrópole do Alto da Mejoada.

Foto 16 | Aspecto parcial dos postes colocados para a
vedação da OP 275.
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Foto 17 | Aspecto geral dos trabalhos executados no
acesso C30.

Foto 18 | Aspecto geral da escavação efetuada no acesso
C35.

2.2.4. Pedreira de Gouvães (PG) (Anexo III – FRAA 946, FRAA 948 e FRAA 949)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura de duas valas com distintos propósitos, uma destinada à
alimentação da bombagem dos geotubos, e a outra com o objectivo de abastecer o núcleo de produção com
água. Paralelamente, foi também alvo de acompanhamento arqueológico a decapagem na zona da bacia de
decantação, com vista ao aumento do perímetro da mesma.

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

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

Foto 19| Aspecto geral da execução de vala na área da
pedreira.

Foto 20 | Aspecto geral da execução de vala na área da
pedreira.

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

2.2.4.1. LN 60kV Fermil – Bragadas PC Daivões – Fonte do Mouro (Anexo III – FRAA 949)

a) Foram acompanhados os trabalhos desmatação para abertura de faixa entre o apoio 7 e o apoio 8..

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



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 21 (Junho de 2017) 17

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

Foto 21 | Vista geral dos trabalhos de desmatação junto
ao apoio 7.

Foto 22 | Trabalhos de desmatação no vão entre o Apoio
7 e o apoio 8.

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

Durante o mês de Junho foram concluídos um registo de tipo II, concernente à OP 561, lagar (Anexo V – FIP561),
assim como seis registos de tipo I, nomeadamente da OP 532, uma ponte pênsil (Anexo V – FIP532), da OP 605,
um anexo agrícola (Anexo V – FIP605), OP 607, uma propriedade rural (Anexo V – FIP607), OP 610, uma linha
de água murada (Anexo IV – FIP610), OP 611, um complexo hidráulico (Anexo V – FIP611), e OP 618, um abrigo
de pastor (Anexo V – FIP618).

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
seis ocorrências patrimoniais, nomeadamente, da OP 282 – uma levada de água, da OP 308 – uma vala de
extração de minério, da OP 375 – um canal murado, da OP 440 – uma mancha de socalcos, da OP563 – um
tanque, e ainda da OP 610 – um ribeiro murado.

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 cinquenta e sete novas ocorrências, maioritariamente correspondentes a estruturas de carácter
arquitetónico, vernacular e etnográfico, designadamente catorze Propriedades rurais, duas levadas, um
pontão, dois tanques de caldas, dois ribeiros murados, uma fonte, um complexo hidráulico, sete caminhos e
uma calçada, oito manchas de socalcos, um muro de socalco isolado, quatro abrigos, um muro de sustentação
de rio, um medidor de caudal de rio, um tanque e duas minas de represamento, um conjunto de tanques, dois
açudes, uma estrutura ribeirinha indeterminada, um moinho, um marco de divisão administrativa e uma casa
com socalcos associados, todos testemunhos da intensa antropização do território do vale do Tâmega. Aos
elementos patrimoniais previamente aludidos, acresce a identificação de dois achados de cariz arqueológico,
concernentes a gravuras rupestres (fossetes), e ainda, um conjunto estruturas ligadas ao antigo projecto da
barragem do Aproveitamento Hidroelectrico de Alto Tâmega.

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, 06 de Julho 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 Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FRPA 1.2

Ficha nº 76 Responsável (eis) João Madureira; Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 7

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroléctrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

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

A área prospectada corresponde a um corredor sinuoso entre as localidades de Balteiro e de Granja
Velha, com cerca de 300m de comprimento e 120m de largura, balizada a Norte por uma estrada de
acesso à Granja Velha e a Oeste pela estrada N312.

A paisagem observada no local pode ser caracterizada por uma zona de veiga, bem irrigada,
entrecortada por várias linhas de água, entre a quais o ribeiro de Fonte de Mouro, e onde se podem
encontrar parcelas agrícolas limitadas por muros de socalco erigidos em pedra seca de xisto ou por
vedações constituídas por cultivo de vinha em ramada. Nos limites da área prospectada, a Este,
identificou-se um pinhal com vegetação arbórea e arbustiva bastante densa.

As parcelas encontravam-se ora com cultivos vários ora em pousio, o que permitia uma visibilidade do
solo boa/razoável e razoável/reduzida, respectivamente, referentemente à identificação de
materialidades arqueológicas. Nas margens das linhas de água observaram-se espécies de vegetação
ripícola, tanto arbórea como arbustiva. A vegetação existente em toda a área prospectada permitiu uma
visibilidade do terreno boa, quanto à identificação de estruturas construídas em altura.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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

OP 607 – Propriedade rural delimitada por muros de socalco;

OP 608 – Caminho murado;

OP 609 – Tanque/reservatório de água, erigido em cimento;

OP 610 – Ribeiro com muros de contenção, leito do ribeiro de Fonte de Mouro;

OP 611 – Complexo hidráulico constituído por represa com lavadouro, minas de água, levadas;

OP 612 – Tanque/reservatório de água e tanque de caldas, erigidos em cimento;

OP 613 – Propriedade rural da qual fazem parte um anexo agrícola/destilaria e muros de socalco;

OP 614 – Caminho antigo.

Observações



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FRPA 2.2

Foto 1 | Aspecto dos trabalhos de prospecção efectuados.

Foto 2 | Vista geral da área prospectada e vegetação existente.

Registo fotográfico



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

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

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 1.4

Ficha nº 77 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 Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Reperfilamento das margens do rio Tâmega a jusante da futura albufeira de
Daivões e Pista de pesca de Cavez

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
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.
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Arqueológica
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Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto
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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

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.



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

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

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 3.4

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

Foto 2 | Vista geral da margem direita do rio Tâmega, com propriedades intercaladas com áreas florestais.

Registo fotográfico



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

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

Consórcio Arqueohoje & Palimpsesto

SET/FRPA 4.4

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.



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FRPA 1.2

Ficha nº 78 Responsável (eis) João Madureira; Ricardo Oliveira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 9

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões e Aproveitamento Hidroelétrico de
Gouvães

Frente de Obra Albufeira e Desvio do rio da ensecadeira da Tomada de Água da Central de
Gouvães

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

A área prospectada corresponde a uma faixa contígua à margem direita do rio Tâmega, na localidade de
Viela, com cerca de 50m de largura, balizada a Norte e a Oeste por duas linhas de água afluentes do rio
Tâmega que desaguam em locais próximos com os topónimos Linhares e Leira Grande,
respectivamente.

A paisagem observada no local pode ser caracterizada por uma zona de várzea, de planície de
inundação do rio Tâmega, onde se encontram parcelas agrícolas limitadas ora por muretes de xisto de
pedra seca ora por vedações de arame preso em espécies arbóreas, veículo esse para o cultivo de
vinha.

A maior parte das parcelas encontravam-se ao abandono, com vegetação herbácea alta, estando a
vegetação arbórea na bordadura dos campos. Uma das áreas alvo de prospecção encontrava-se
ocupada por um sobral. Nas margens do rio observaram-se espécies de vegetação ripícola, tanto
arbórea como arbustiva. A vegetação existente em toda a área prospectada dificultou em grande parte a
observação do terreno e a identificação de materialidades arqueológicas.

Um dos campos que permitiria melhor observação do solo, terreno esse recentemente arado e semeado,
não foi objecto de prospecção dado o facto de se encontrar vedado o acesso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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

OP 615 – Mancha de socalcos/Propriedade murada com socalcos;

OP 616 - Mina de água escavada no substrato geológico xistoso, com represa cimentada;

OP 617 - Muro de socalco erigido com seixos do rio.

Observações



Ficha de Registo de Prospeção
Arqueológica

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FRPA 2.2

Foto 1 | Aspecto da vegetação ripícola identificada nos trabalhos efectuados.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de prospecção.

Registo fotográfico
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4.3. ANEXO III - FICHAS DE REGISTO DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 888 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 2

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhada a continuação dos trabalhos de escavação da PH3 do Acesso B2/C2.

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.

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’s 20 – Capela; 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;

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.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista dos trabalhos de escavação da PH3 no acesso B2/C2

Foto 2 | Escavação da PH3 no acesso B2/C2



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 889 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 7 a 9

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação entre os pk’s 0+281 a 0+400; 0+521 a 0+630 e 0+658 a
0+851 do acesso B2/C2.

Procedeu-se ainda ao acompanhamento da demolição parcial da OP 440 – Mancha de socalcos.

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

Durante os trabalhos de escavação do acesso entre os pk’s 0+281 e 0+400 foram identificadas duas unidades
estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de tonalidade castanha, de textura areno - argilosa, granulometria média a fina, com
compacidade baixa. Contém alguns elementos pétreos de dimensão variável e bastantes raízes. Sedimento
correspondente a aterro proveniente da construção da estrada municipal que segue paralela ao acesso.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Entre os pk’s 0+521 a 0+630 e os pk’s 0+658 e 0+851 foram identificadas as mesmas unidades estratigráficas:

U.E.1: Sedimento de tonalidade castanha, de textura areno - argilosa, granulometria média a fina, com
compacidade baixa. Contém bastantes 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)

OP’s 20 – Capela; OP 153 – Espigueiro; OP 440 – Mancha de socalcos; OP 441 – Casa; OP 442 – Casa; OP
509 – Achado isolado; OP 510 – Mina e tanques; OP 511 – Tanque comunitário; OP 512 – Represa

Observações Nada a assinalar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Decapagem entre os pk’s 0+281 a 0+400 no acesso B2/C2

Foto 2 | Demolição parcial da OP 440



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3| Decapagem entre os pk’s 0+521 a 0+630.

Foto 4| Decapagem entre os pk’s 0+658 a 0+851.



Ficha de Registo de Acompanhamento
Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.9

Ficha nº 890 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 12 a 16

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi feito o acompanhamento:

 da escavação mecânica e remoção de depósitos sedimentares da área de expropriação do acesso
B2/C2 entre os PK 0+530 e PK 0+550;

 da remoção de depósitos sedimentares resultantes da escavação efectuada na área de expropriação
do acesso B2/C2 entre os PK 0+600 e PK 0+650;

 da escavação mecânica de um alargamento no troço inicial da PH 3 para instalação de estrutura de
entrada do aqueduto;

 da escavação mecânica de um troço da melhoria de acesso à escombreira 16B;

 da escavação mecânica e remoção de depósitos sedimentares da área de expropriação do acesso
B2/C2 entre os PK 0+280 e PK 0+320;

 da desmatação em área de expropriação do acesso B2/C2 entre os PK 0+060 e PK 0+110.

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

Escavação mecânica no acesso B2/C2 (entre PK 0+530 e PK 0+550)

A escavação mecânica foi elaborada a Oeste do acesso preexistente (no talude do mesmo e no terreno
subjacente) e onde se implantará o acesso B2/C2, entre os PK 0+530 e PK 0+550.

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 e sobrejacente à camada 3, é correspondente a um depósito de
aterro presente na área do talude do acesso preexistente, de coloração castanha clara alaranjada,
algo compacta, de composição areno-argilosa, de granulometria média a fina, com muitas inclusões de
blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão.

 A camada 3, subjacente às camadas 1 e 2 e sobrejacente ao substrato geológico xistoso, é
correspondente a um depósito formado pela desagregação do substrato rochoso xistoso, de coloração
castanha amarelada escura (algo heterogénea, assumindo tonalidades mais alaranjadas e
avermelhadas), algo compacta, de composição argilosa, de granulometria média a fina, com muitas
inclusões de blocos pétreos angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão.

O local decapado apresenta baixa potência estratigráfica, dado o declive acentuado da encosta.
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SET/ FRAA 2.9

Escavação mecânica no troço inicial da PH 3

A escavação mecânica foi elaborada na boca de entrada da PH 3, para efeito de alargamento da área para
instalação de uma estrutura de entrada do aqueduto. Esta área é caracterizada por um terreno aplanado de
lameiro recortado por uma linha de água (Ribeiro do Ribeiral) a qual estava conduzida por uma PH elaborada
aquando da construção do acesso preexistente.

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

 A camada 2, subjacente à camada 1 e sobrejacente à camada 3, é correspondente a um depósito
sedimentar de terreno de lameiro, de coloração castanha escura (mais escura que a camada 1), algo
compacta, de composição argilosa, de granulometria média a fina, com raras inclusões de blocos
pétreos sub-rolados de xisto e quartzo de pequena dimensão.

 A camada 3, recortando a camada 2 e sobrejacente ao substrato geológico xistoso, é correspondente
a um depósito de aluvião, de coloração cinzenta azulada escura, muito pouco compacta, de
composição limosa, de granulometria fina, com muitas inclusões de seixos rolados de xisto e quartzo
de pequena, média e grande dimensão.

Os locais decapados apresentam alguma potência estratigráfica, alicerçada pelas características aplanadas do
terreno.

Escavação mecânica na melhoria do acesso à escombreira 16B

A escavação mecânica foi elaborada num troço com cerca de 10 m de extensão da melhoria do acesso à
escombreira 16B. Esta área é caracterizada por um terreno declivoso, caracterizado pela vegetação arbórea e
arbustiva densa, onde preexistia um acesso aos terrenos da planície de inundação onde se implanta
actualmente a escombreira 16B.

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

 A camada 2, subjacente à camada 1 e sobrejacente ao substrato geológico xistoso, é correspondente
a um depósito sedimentar constituído pela desagregação do substrato geológico, de coloração
castanha clara amarelada, pouco compacta, de composição argilosa, de granulometria média a fina,
com inclusões de blocos pétreos angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão.

Os locais decapados apresentam baixa potência estratigráfica, dado o declive acentuado da encosta.

Escavação mecânica no acesso B2/C2 (entre PK 0+530 e PK 0+550)

A escavação mecânica foi elaborada a Norte do acesso preexistente (no terreno subjacente ao talude do
mesmo acesso) e onde se implantará o acesso B2/C2, entre os PK 0+280 e PK 320. É de referir que parte do
local já tinha sido submetido a uma escavação mecânica, nomeadamente no talude do acesso preexistente,
faltando remover os depósitos anteriormente escavados que se apresentavam em local ainda não afectado
pelas acções de escavação mecânica.

Foram identificadas quatro 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 alguns blocos pétreos sub-
angulosos e sub-rolados de xisto e quartzo de pequena e média dimensão.
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 A camada 2, recortando a camada 1 e sobrejacente à camada 3, é correspondente a um depósito de
aluvião presente na área próxima ao ribeiro do Ribeiral, presumivelmente resultante da alteração da
posição do leito do ribeiro, de coloração castanha clara acizentada, muito pouco compacta, de
composição arenosa, de granulometria grosseira a média, com inclusões de muitos seixos rolados e
muito rolados de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Apresenta maior potência
estratigráfica à medida que se aproxima do ribeiro.

 A camada 3, subjacente às camadas 1 e 2 e sobrejacente à camada 4, é correspondente a um
depósito sedimentar de terreno de lameiro antigo, prévio à construção do acesso actual de Balteiro à
Granja Velha, de coloração castanha escura, algo compacta, de composição argilosa, de
granulometria média a fina, com raras inclusões de blocos pétreos sub-rolados de xisto de pequena
dimensão.

 A camada 4, subjacente à camada 3 e sobrejacente ao substrato geológico xistoso, é correspondente
a um depósito formado pela desagregação do substrato rochoso xistoso, de coloração castanha clara
alaranjada (algo heterogénea, assumindo tonalidades mais amareladas), pouco compacta, de
composição argilosa, de granulometria média a fina, com muitas inclusões de blocos pétreos
angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão.

Os locais decapados apresentam alguma potência estratigráfica, alicerçada pelas características aplanadas do
terreno.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada de cariz arqueológico ou etnográfico foi observado durante as acções de escavação de depósitos
sedimentares.

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

OP 20 (Capela); OP 153 (Espigueiro); OP 440 (Mancha de socalcos); OP 441 (Casa); OP 442 (Casa); OP 509
(Achado isolado - Mó); OP 510 (Mina e tanques); OP 511 (Tanque comunitário); OP 512 (Represa); OP 607
(Propriedade rural); OP 608 (Caminho); OP 609 (Tanque); OP 610 (Ribeiro murado); OP 611 (Complexo
hidráulico); OP 612 (Tanques); OP 613 (Propriedade rural); OP 614 (Caminho);

Observações A desmatação ocorreu em área expropriada correspondente ao local onde se
implementará o acesso B2/C2 entre os PK 0+060 e PK 0+110.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor da escavação no acesso B2/C2 entre os PK 0+530 e PK0+550, vista de este.

Foto 2 | Vista geral da escavação no acesso B2/C2 entre os PK 0+530 e PK0+550, vista de norte.
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Foto 3 | Vista geral da remoção de depósitos sedimentares no acesso B2/C2 entre os PK 0+600 e PK0+650,

vista de sudeste.

Foto 4 | Pormenor da escavação de alargamento na entrada da PH 3, vista de noroeste.
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Foto 5 | Aspecto final dos trabalhos realizados na PH 3, vista de sul.

Foto 6 | Pormenor da escavação decorrida na melhoria do acesso à escombreira 16B, vista de sudoeste.
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Foto 6 | Pormenor da estratigrafia identificada na melhoria do acesso à escombreira 16B, vista de noroeste.

Foto 8 | Aspecto geral do ribeiro murado (OP 610) após desmatação, vista de norte.
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Foto 9 | Trabalhos de desmatação, vista de norte.

Foto 10 | Vista geral da área afectada pelos trabalhos de desmatação, vista de noroeste.
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Foto 11 | Vista geral da localização dos trabalhos de escavação, entre os PK 0+280 e PK 0+320, vista de oeste.

Foto 12 | Aspecto dos trabalhos de escavação, entre os PK 0+280 e PK 0+320, vista de noroeste.
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Ficha nº 891 Responsável (eis) Rafaela Silva; João Madureira; Ida Neves

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 19 a 23

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Desmatação, abertura da PH 2 e decapagem entre os PK’s 0+120 a 0+270 e 0+320 a 0+400. De igual forma foi
acompanhada a desconstrução da OP 610.

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

Durante a abertura da PH 2 foram identificadas três unidades estratigráficas: U.E.1: Sedimento de coloração
castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a fina e compacidade média. Contém elementos
pétreos de média a pequena dimensão e algumas raízes. Sedimento correspondente a aterro proveniente dos
muros que perfazem a ribeira murada.

U.E.2: Sedimento de tonalidade castanha – escura, de textura argilo – arenosa, granulometria média e
compacidade média. Contém alguns elementos pétreos de pequena dimensão.

U.E.3: 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.

Entre os pk’s 0+120 a 0+270 foram identificadas quatro 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 coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a fina e
compacidade média. Contém alguns elementos pétreos de pequena dimensão e algumas raízes. Sedimento
correspondente à camada vegetal.

U.E.4: Sedimento de tonalidade castanha – escura, de textura areno - argilosa, granulometria média e
compacidade média. Contém alguns elementos pétreos de média a grande dimensão.

Entre os pk’s 0+320 a 0+400 foram identificadas duas unidades estratigráficas: U.E.1: Sedimento de tonalidade
castanha, de textura areno - argilosa, granulometria média a fina, com compacidade baixa. Contém alguns
elementos pétreos de dimensão variável e bastantes raízes. Sedimento correspondente a aterro proveniente da
construção da estrada municipal que segue paralela ao acesso.

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)

OP20 – Capela; OP147, OP152 e OP153 – Espigueiro; OP441 e OP442 – Casa; OP509 – Achado isolado;
OP510 – Mina e tanques; OP511, OP563, OP609 e OP612 – Tanques; OP512 – Represa; OP607 e OP613 –
Propriedade rural; OP608 e OP614 – Caminho; OP610 – Ribeira murada; OP611 – Complexo Hidráulico;

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral dos trabalhos de desmatação no Acesso B2/C2.

Foto 2 | Abertura da PH 2 do Acesso B2/C2.
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Foto 3 | Demolição da OP 610 – Ribeira Murada.

Foto 4 | Trabalhos de decapagem entre o PK 0+120 a 0+210.
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Foto 5 | Decapagem entre os PK’s 0+210 a 0+240.

Foto 6 | Decapagem entre os PK’s 0+320 a 0+400.
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Ficha nº 892 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 26 a 30

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi feito o acompanhamento:

 da escavação mecânica e remoção de depósitos sedimentares da área de expropriação do acesso
B2/C2 entre os PK 0+210 e PK 0+270 e entre os PK 0+170 e PK 0+200;

 da desconstrução da OP 563 – Tanque.

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

Escavação mecânica no acesso B2/C2 (entre PK 0+210 e PK 0+270)

A escavação mecânica foi elaborada a toda a largura da área onde se irá implantar o acesso B2/C2 e onde se
localizava o acesso preexistente. É de referir que, do lado Sul da área onde se implantará o acesso, o local não
se encontrava afectado pela construção do acesso preexistente.

Foram identificadas quatro camadas estratigráficas:

 A camada 1, é correspondente a um depósito de aterro sob o acesso preexistente, de coloração
castanha alaranjada, algo compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com
inclusões de muitos blocos pétreos angulosos de xisto de pequena e média dimensão e cascalho
anguloso de xisto.

 A camada 2, subjacente à camada 1 e sobrejacente à camada 3, é correspondente a um depósito
sedimentar de terreno de lameiro, de coloração castanha escura, algo compacta, de composição
argilosa, de granulometria média a fina, com inclusões de blocos pétreos sub-angulosos e sub-rolados
de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Esta camada também se encontrava à superfície do
lado Sul da área escavada.

 A camada 3, subjacente à camada 2 e sobrejacente e recortando a camada 4 e sobrejacente ao
substrato geológico xistoso, é correspondente a um depósito de aluvião/nível freático, de coloração
cinzenta escura, muito pouco compacta, de composição limosa, de granulometria fina, com muitas
inclusões de seixos rolados e muito rolados de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Este
nível freático, que se identifica em plano superior à camada 4 e a recorta, aproveita a depressão
existente ao nível do substrato geológico xistoso

 A camada 4, subjacente à camada 2, subjacente e recortada pela camada 3 e sobrejacente ao
substrato geológico xistoso, é correspondente a um depósito de aluvião/presumível antigo leito de
ribeiro, de coloração castanha amarelada escura (com tonalidades mais alaranjadas), muito pouco
compacta, de composição areno-argilosa, de granulometria grosseira a fina, com muitas inclusões de
seixos rolados e muito rolados de xisto, granito, quartzo e quartzito de pequena, média e grande
dimensão. Esta camada encontra-se em sentido oblíquo à área escavada, de orientação S-N,
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acompanhando o declive do terreno.

O local decapado apresenta uma razoável potência estratigráfica, por se encontrar em zona aplanada e
atravessada por diversas linhas de água.

Escavação mecânica no acesso B2/C2 (entre PK 0+170 e PK 0+200)

A escavação mecânica foi elaborada a Sul do acesso preexistente e na área onde se implantará o acesso
B2/C2, entre os PK 0+170 e PK 200. No local foi desconstruída a OP 563 – Tanque.

Foram identificadas quatro 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 alguns blocos pétreos sub-
angulosos e sub-rolados de xisto e quartzo de pequena e média dimensão.

 A camada 2, subjacente à camada 1 e sobrejacente à camada 3, é correspondente a um depósito
sedimentar de aterro para preenchimento da plataforma sustida pelo muro de socalco, de coloração
castanha clara alaranjada, algo compacta, de composição areno-argilosa, de granulometria média a
média, com inclusões de alguns blocos pétreos sub-angulosos e angulosos de xisto e quartzo de
pequena, média e grande dimensão. Apresenta elevada potência estratigráfica.

 A camada 3, subjacente à camada 3 e sobrejacente ao substrato geológico xistoso, é correspondente
a um depósito formado pela desagregação do substrato rochoso xistoso, de coloração castanha clara
alaranjada (algo heterogénea, assumindo tonalidades mais amareladas), pouco compacta, de
composição argilosa, de granulometria média a fina, com muitas inclusões de blocos pétreos
angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão.

Os locais decapados apresentam razoável potência estratigráfica, por se encontrar em zona aplanada e
atravessada por diversas linhas de água.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada de cariz arqueológico ou etnográfico foi observado durante as acções de escavação de depósitos
sedimentares.

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

OP 20 (Capela); OP 153 (Espigueiro); OP 440 (Mancha de socalcos); OP 441 (Casa); OP 442 (Casa); OP 509
(Achado isolado - Mó); OP 510 (Mina e tanques); OP 511 (Tanque comunitário); OP 512 (Represa); OP 563
(Tanque); OP 607 (Propriedade rural); OP 608 (Caminho); OP 609 (Tanque); OP 610 (Ribeiro murado); OP 611
(Complexo hidráulico); OP 612 (Tanques); OP 613 (Propriedade rural); OP 614 (Caminho);

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor da escavação no acesso B2/C2 entre os PK 0+210 e PK0+270, vista de sudoeste.

Foto 2 | Pormenor da estratigrafia no acesso B2/C2 entre os PK 0+210 e PK0+270, vista de norte.
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Foto 3 | Pormenor da escavação de depósitos sedimentares no acesso B2/C2 entre os PK 0+210 e PK0+270,

vista de sudeste (ênfase na camada 4).

Foto 4 | Vista geral da escavação de depósitos sedimentares no acesso B2/C2 entre os PK 0+210 e PK0+270,

vista de sul.
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Foto 5 | Desconstrução da OP 563 - Tanque.

Foto 6 | Pormenor da escavação de depósitos sedimentares no acesso B2/C2 entre os PK 0+170 e PK0+200,

vista de sul.
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Ficha nº 893 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 19 a 23

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra B12

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

De forma a proceder-se aos trabalhos de beneficiação do B12, iniciaram-se, no dia 20, os trabalhos de
desmatação do referido caminho. Os trabalhos desenvolveram-se, mais concretamente, nos seguintes troços:

 Entre o Pk 0+000 a 0+600

 Entre o Pk 1+900 a 2+200

 Entre o Pk 2+600 a 3+600

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

Dada a ausência de afectação do solo, não foi observada qualquer estratigrafia.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Referimos, também, que o acompanhamento arqueológico realizado aos trabalhos de desmatação no B12, não
evidenciaram qualquer vestígio de cariz arqueológico e/ou patrimonial.

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

Os trabalhos de desmatação realizaram-se nas proximidades das seguintes OP´s: 534, 536, 538, 540, 541, 543,
544, 545, 546, 547, 537.

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Início dos trabalhos de desmatação realizados entre o pk 2+600 a 3+600.

Foto 2 | Vista de um dos troços desmatados entre o pk 1+900 a 2+200.
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Ficha nº 894 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 26 a 30

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra B12

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos desenvolvidos no B12, tiveram, como foco, a continuação dos trabalhos iniciados na semana de 19
a 23 de junho, ou seja: desmatação dos taludes (margem esquerda e direita). Estes, incidiram nos seguintes
sectores:

 Entre o Pk 0+000 a 1+400

 Entre o Pk 1+800 a 3+600

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

Dada a ausência de afectação do solo, não foi observada qualquer estratigrafia.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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

Os trabalhos de desmatação realizaram-se nas proximidades das seguintes OP´s: 534, 536, 538, 540, 541, 543,
544, 545, 546, 547, 537.

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto dos trabalhos de desmatação em curso.

Foto 2 | Vista de um dos troços desmatados.
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Ficha nº 895 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 22

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Ataque Intermédio (AI)

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

De forma a proceder-se à manutenção das lamas provenientes da escavação do túnel, foi necessário a
escavação de duas sondagens de 5m X 5m para se implantar o depósito de lamas, tendo-se acompanhado os
ditos trabalhos.

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

A decapagem realizada permitiu aferir que a área decapada era composta por um depósito de matriz arenosa,
de fraca compactação, homogénea e com a inclusão de algumas raízes. De cor castanha, com uma tonalidade
avermelhada e gradação escura, tem, como espessura máxima 1 metro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da área a implantar os depósitos de lamas.

Foto 2 | Início dos trabalhos.
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Foto 3 | Pormenor dos trabalhos de decapagem.

Foto 4 | Vista dos trabalhos de escavação do depósito nº2.
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Ficha nº 896 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 26 a 30

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Ataque Intermédio (AI)

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos de acompanhamento arqueológico desenvolvidos no dia 27 e 28 de junho, na abertura de
sondagens para implantação de postes de baixa tensão, de forma a proceder-se à alimentação eléctrica
necessária para a produção dos trabalhos desenvolvidos na Zona de Ataque Intermédio, incidiu sobre os
seguintes trabalhos:

 Acompanhamento da abertura de acesso para desenvolver os trabalhos de abertura da sapata nº1;

 Acompanhamento da abertura da sapata nº 1 (2,30 m X 2,10m);

 Acompanhamento da abertura da sapata nº 2 (1,30 m x 1,08m);

 Acompanhamento da abertura da sapata nº 3 (1,81 m X 1,40m).

Não se acompanhou a abertura da sapata nº 4, pelo simples facto da área de implantação deste ter sido
anteriormente decapada (aquando da decapagem da zona dos reservatórios de água).

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

A decapagem realizada permitiu aferir que a área decapada era composta por um depósito de matriz arenosa,
de fraca compactação, homogénea e com a inclusão de algumas raízes. De cor castanha, com uma tonalidade
avermelhada e gradação escura, tem, como espessura máxima 1 metro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Refere-se que durante os trabalhos de acompanhamento da abertura do acesso para o poste nº1, visualizou-se
– fora da zona de impacto dos trabalhos de construção do acesso – um troço de um caminho escavado na
rocha com a presença de marcas de rodados. Registou-se este achado com a OP 620.

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

Nas proximidades das OP 437 e 620

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da área a implantar o poste nº 1.

Foto 2 | Vista da área a construir o acesso para os trabalhos a desenvolver no poste nº1. A vermelho, a

área de implantação do poste nº1.
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Foto 3 | Troço do caminho identificado e registado com a OP 620.

Foto 4 | Vista da área de implantação do poste nº1.
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Foto 5 | Vista da área de implantação do poste nº3.

Foto 6 | Trabalhos de escavação do poste nº3. Realidade estratigráfica idêntica das restantes sondagens.
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Ficha nº 897 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 05 a 09

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Conduta Forçada em Vala (CFV)

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

De forma a proceder-se ao desvio da linha de água existente na plataforma inferior da Conduta em Vala
Forçada, os trabalhos realizados neste semana, nomeadamente nos dias 06 e 07, consistiram na decapagem
(junto ao leito do ribeiro) e reperfilamento da ribeira, de forma a construir-se uma sapata para se proceder ao
desvio previsto.

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 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)

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto dos trabalhos em curso no local.

Foto 2 | Aspecto do acompanhamento da remoção das lamas.
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Ficha nº 898 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 01 a 02

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Estaleiro 37a

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

De forma a adoptar o Estaleiro 37A de uma rede de esgotos, foi necessário proceder-se à construção de uma
que, terá uma ligação à rede de esgotos já existente na freguesia de Bustelo.

A rede, percorrerá a margem do B9/C9 e no entroncamento existente que faz a ligação à freguesia de Bustelo,
inflecte, percorrendo, aqui, também, na margem do caminho existente até à caixa de esgotos situada a 50
metros do cruzamento.

A vala tem as seguintes características:

 0,40 metros de profundidade.

 0,30 metros de largura.

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

Devido à beneficiação/construção do B9/C9, a estratigrafia visível na abertura de vala refere-se a uma camada
de revolvimento resultante dos trabalhos ali efectuados anteriormente.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto dos trabalhos de abertura de vala em curso no local.

Foto 2 | Aspecto da estratigrafia observada no perfil nordeste.
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Ficha nº 899 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 05 a 09

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Estaleiro 37a

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Continuação dos trabalhos iniciados no passado dia 02 de junho, ou seja: abertura de vala para implantação de
sistema de esgotos a ligar à já existente (Bustelo).

Os trabalhos ocorreram no troço compreendido no B9/C9 até à intersecção com a estrada municipal que faz a
ligação a Bustelo (parte norte). Aí, a vala - inflectiu para a estrada municipal – seguiu por mais 100 metros até à
caixa de esgoto existente.

Características técnicas da vala:

 Profundidade: 0,40 cm

 Largura: 0,30 cm

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

Os trabalhos de abertura de vala realizados permitiram observar uma realidade estratigráfica bastante
heterogénea, ou seja:

 No troço inicial (B9/C9), verificamos que a vala era composta essencialmente por afloramento granítico
– 50 metros;

 Verificou-se, também, ainda no B9/C9, a existência de um estrato revolvido. Este estrato está
associado, talvez, aos trabalhos de beneficiação ali realizados.

No troço compreendido na estrada municipal para Bustelo, verificou-se a existência de afloramento granítico e,
quando este não era visível logo na superfície, era visível um estrato arenso, de grão médio, de cor amarelada e
pelas características apresentadas, talvez esteja associado à construção daquela via.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1| Vista dos trabalhos de abertura de vala, na intersecção do B9/C9 com a Municipal para Bustelo.

Foto 2 | Trabalhos de abertura de vala no troço referente à Municipal de ligação a Bustelo.
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Foto 3 | Aspecto da estratigrafia observada no perfil sudeste da vala.

Foto 4 | Aspecto dos trabalhos realizados no fim do troço da vala.
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Ficha nº 900 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 26 a 30

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Ensecadeira Tomada de água Daivões

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de desmatação na ensecadeira da Tomada de água de Daivões

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

Durante os trabalhos não se efetuou qualquer revolvimento de terras.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

No decorrer dos trabalhos foram identificadas duas novas ocorrências patrimoniais: OP 617 – Mina de água e
OP 619 – Mancha de socalcos

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

OP 616 – Propriedade rural

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral dos trabalhos de desmatação na ensecadeira da Tomada de água de Daivões.

Foto 2 | Trabalhos de desmatação na ensecadeira da Tomada de Daivões.
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Ficha nº 901 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 19 a 23

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Tomada de Gouvães (TG)

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

No dia 19 foi necessário proceder-se a uma decapagem numa faixa de terreno (sensivelmente de 50 metros e
situada na plataforma superior), de forma a criar um acesso provisório de maneira a substituir o actual; que,
derivado à construção do C 15 vai ser desmantelado.

Relativamente ao dia 23, foi realizada uma decapagem (sensivelmente de 1m X 1m) para a implantação do
depósito de lamas.

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

A decapagem realizada permitiu aferir que a área decapada era composta por um depósito de matriz arenosa,
de fraca compactação, homogénea e com a inclusão de algumas raízes. De cor castanha, com uma tonalidade
avermelhada e gradação escura, tem, como espessura máxima 1 metro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar

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

OP 93 – Mamoa de Penouças

Observações Nada a assinalar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista do troço a decapar.

Foto 2 | Início dos trabalhos.
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Foto 3 | Pormenor dos trabalhos de decapagem.

Foto 4 | Vista do troço com os trabalhos finalizados.
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Foto 5 | Vista da parcela a decapar.

Foto 6 | Pormenor dos trabalhos realizados.
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Ficha nº 902 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 03

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Acesso C20

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Acompanhamento dos trabalhos de remoção de terras (limpeza) para posterior perfuração.

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

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes camadas:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de
coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade.

UE [02] – Camada de solo residual resultante da alteração do maciço granítico, de matriz fina, com
predominância de minerais félsicos, de cor clara, apresentando-se alterado, pontualmente muito alterado a
decomposto.

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’s 20 – Capela; 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;

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

Observações As OP não sofreram qualquer tipo de afetação.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos de remoção de terras do Acesso C20.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de remoção de terras no acesso C20.
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Ficha nº 903 Responsável (eis) Luis Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 05 a 09

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Acesso C20

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos (UE 01 e 02), na
área compreendida entre o Pk 0+280 e 0+350.

Executaram decapagens de sedimentos (limpeza) que cobre o afloramento rochoso, e perfuração do substrato
rochoso.

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-escuro.
Contém concentrações de raízes, pedras dispersas, de calibre que varia entre o pequeno e grande.

UE 02 – Camada sedimentar arenoso, compacto, granulometria mediana e cor amarelo. Camada de
desagregação do substrato rochoso (saibro).

UE 03 – Substrato rochosos (granito).

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

Observações Nada a registar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos em curso no Acesso C20.

Foto 2 | Aspecto de decapagem de sedimentos no Acesso C20.
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Foto 3 | Aspeto dos trabalhos de remoção de camada vegetal do Acesso C20.

Foto 4 | Aspecto dos trabalhos de remoção de sedimentos e blocos pétreos no acesso C20.
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Ficha nº 904 Responsável (eis) Luis Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 12 a 16

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Acesso C20

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos (UE 01 e 02) e do
afloramento rochosos (UE 03), na área compreendida entre o Pk 0+300.

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacto, granulometria fina e cor castanho-escuro.
Contém concentrações de raízes, pedras dispersas, de calibre que varia entre o pequeno e grande.

UE 02 – Camada sedimentar arenoso, compacto, granulometria mediana e cor amarelo. Camada de
desagregação do substrato rochoso (saibro).

UE 03 – Substrato rochosos (granito).

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

Observações Nada a registar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos em curso no Acesso C20.

Foto 2 | Aspecto de decapagem de sedimentos no Acesso C20.
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Ficha nº 905 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 6 Dia (s) 22 e 23

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Acesso C20

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação do substrato rochoso e remoção e blocos pétreos
na área compreendida entre PK 0+300 e 0+350 do acesso C20.

Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagem/escavação de sedimentos (UE 01 e 02) e
remoção de blocos pétreos na área envolvente do Pk 0+350.

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, pouco compacto, granulometria fina e cor castanho-escuro. Contém
concentrações de raízes e pedras de calibre variável dispersas. Camada vegetal.

UE 02 – Camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria mediana e cor amarelo. Camada de
desagregação do substrato rochoso (saibro).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada registar.

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

OP 132 – Anexo agrícola (ruína); OP 235 – Abrigo sob rocha (abrigo de pastor); OP 514 – Exploração mineira;
OP 230 – Calçada.

Observações Nada assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação de sedimentos e remoção de blocos pétreos. Vista de noroeste.

Foto 2 | Aspecto geral de trabalhos de escavação na envolvência do Pk 0+350. Vista de este.
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Ficha nº 906 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 29

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Acesso C20

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação para rebaixamento do talude. As
escavações foram fundamentalmente executadas no substrato rochoso (granito), não obstante de se haver
decapada esporadicamente alguns pequenos troços de solos vegetais.

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

Nada a registar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 132 – Anexo agrícola; OP 230 – Calçada; OP 235 – Abrigo de pastor; OP 514 – Exploração mineira

Observações Nada a assinalar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de frente de obra. Vista de este.

Foto 2 | Trabalhos de escavação do substrato rochoso. Vista de este.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.1

Ficha nº 907 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 29

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Acesso C21

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

No presente dia, o empreiteiro procedeu à vedação com rede sinalizadora da OP 550 – Cerca do Casulo, na
área onde se identificou a mancha de dispersão de vestígios arqueológicos de cronologia pré-história recente.

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

Nada a registar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 234 – Cerca do Casulo (cerca de gado) e OP 550 – mancha de dispersão de materialidades

Observações Nada a assinalar.

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral da área vedada. Vista de sul.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 908 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 6 Dia (s) 21

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Acesso C21

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico da abertura de 5 valas de fundação para a implantação de
postes de eletricidade ao longo da margem esquerda do acesso C21, na área envolvente à OP 550 (Cerca de
gado). As valas tinham por dimensão cerca de 1 m de largura por 1 m de comprimento e 50 cm de profundidade
(aproximadamente).

Na área delimitada pela cerca de gado existente (OP 550 – cerca do casulo), foram abertas 2 valas de fundação
para postes, afastadas cerca de 30 m entre si. As valas foram escavadas no aterro do talude do acesso C21,
não se tendo registado qualquer afectação no sítio arqueológico.

As restantes 3 valas de fundação foram abertas ao longo da berma do acesso C21, na área envolvente à OP
550.

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, pouco compacto, granulometria fina e cor castanho-escuro. Contém
concentrações de raízes e pedras de calibre variável dispersas. Camada vegetal.
UE 02 – Camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria mediana e cor amarelo. Camada de
desagregação do substrato rochoso (saibro).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada registar

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

OP 550 – cerca do casulo

Observações Nada assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral da abertura de vala de fundação no talude do acesso C21 junto à OP 550. Vista de norte.

Foto 2 | Aspecto geral de trabalhos de abertura de vala de fundação, com destaque para área de implantação.

Vista de sudoeste.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 909 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 27 a 29

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Acesso C21

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de abertura de valas de drenagem de águas
pluviais ao longo do traçado do acesso, e de valeta-pé de talude entre o Pk 0+220 e 0+340. As valetas foram
abertas na UE 01, numa profundidade aproximada de 50 cm.

Trabalhos de abertura de uma fundação, localizada ao Pk 0+100, para implementação de uma caixa de PH.
Estes trabalhos compreenderam a escavação do aterro do talude e do substrato rochoso.

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, pouco compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro. Apresenta
concentrações de raízes e blocos pétreos e pequenas pedras dispersas. Camada vegetal.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 228 – Mina de água; OP 234 – Cerca de gado; OP 247 – Socalcos; OP 385 – Represa e levada.

Observações Nada a assinalar.
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Abertura de fundação para caixa de PH ao PK 0+100). Vista de oeste.

Foto 2 | Aspecto geral de frente de obra ao Pk 0+100. Vista de este.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3 | Abertura de valeta pé-de-talude ao Pk 0+320. Vista de este.

Foto 4 | Aspecto geral de frente de obra entre Pk 0+220 e 0+340. Vista de este.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 910 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 01 e 02

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Barragem e Central – Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Decorreram trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos, remoção de blocos pétreos e escavação do
substrato rochoso.

Efectuaram também trabalhos de perfurações do substrato rochoso.

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

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes camadas:

UE [01] – Camada sedimentar arenosa, muito revolvida, granulometria fina e de coloração castanho.

UE [02] – camada sedimentar arenosa, compacto, granulometria mediana e cor amarelo. Camada de
desagregação do substrato geológico (saibro).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 214 (moinho de água); OP 218 (mina de água); OP 319 (Aproveitamento hidráulico agrícola); OP 320
(Abrigo)

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos em curso.

Foto 2 | Aspecto da decapagem de sedimentos na zona da Barragem/Central de Daivões.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 911 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 03

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Barragem – Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Acompanhamento dos trabalhos decapagem de sedimentos e de remoção de escombro do corpo do paredão
da Barragem.

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

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes camadas:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de
coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade.

UE [02] – Camada de solo residual resultante da alteração do maciço granítico, de matriz fina, com
predominância de minerais félsicos, de cor clara, apresentando-se pouco alterado a alterado.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos em curso.

Foto 2 | Aspecto da zona onde foi efectuada a escavação de sedimentos na zona da Barragem/Central.
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Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 912 Responsável (eis) Luis Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 13 a 16

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Barragem – Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos e do substrato
rochoso para a criação de um talude de acesso para a área de implantação da Central.

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

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes camadas:

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

UE 02 – Camada sedimentar arenosa, compacta, granulometria mediana e cor amarelo. Camada de
desagregação do substrato rochoso (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 213 (Abrigo); OP 214 (Moinho)

Observações Nada a assinalar.
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos em curso.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de escavação de sedimentos na zona da Barragem/Central.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 913 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 19 a 23

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Acesso Eixo 5

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem (limpeza) de talude, escavação de sedimentos e remoção de
blocos pétreos.

Procederam à escavação do substrato rochoso.

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

UE 01 – Sedimento arenoso, muito revolvido, de granulometria fina e cor castanho. Material depositado
resultado das decapagens e escavação de sedimentos dos taludes superiores.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 312 – Abrigo; OP 318 – Mancha de socalcos; OP 317 - Abrigo

Observações Nada a registar.
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação de sedimentos e remoção de blocos pétreos. Vista de oeste.

Foto 2 | Trabalhos de decapagem e escavação de sedimentos. Vista de norte.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 914 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 27 a 30

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Eixo 5

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de decapagem (limpeza) de sedimentos existentes sobre o
afloramento rochoso, e dos trabalhos de escavação e remoção de blocos pétreos na área envolvente ao Pk
0+500.

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

UE 01 – Camada sedimentar arenoso, pouco compacto, granulometria fina e cor castanho-escura. Camada
vegetal.
UE 02 – Camada sedimentar arenoso, pouco compacto, granulometria fina e cor castanho claro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP227 – Levada; OP 312 – Abrigo; OP 317 – Abrigo; OP 318 – Mancha de socalcos.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação e remoção de sedimentos. Vista de oeste.

Foto 2 | Aspecto geral de trabalhos de frente de obra. Vista de oeste.
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Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3 | Trabalhos de escavação na envolvência do Pk 0+500. Vista de sudeste.

Foto 4 | Aspecto geral de trabalhos de escavação. Vista de noroeste.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 915 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 01 e 02

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 22b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Executaram trabalhos de decapagem (limpeza) de sedimentos existentes sobre o afloramento rochoso e
continuação da abertura de uma vala para PH, com a escavação com recurso a um ripper do substrato rochoso
(granito).

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

UE 01 – Camada vegetal constituída por um sedimento arenoso, de granulometria média/fina e cor castanha.

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 registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral da área da escombreira 22b com os trabalhos em curso.

Foto 2 | Trabalhos de decapagem e limpeza de sedimentos.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 916 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 05 a 09

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 22b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos efectuados consistiram na decapagem de sedimentos expondo o substrato rochoso. Continuação
dos trabalhos de aterro e depósito de materiais resultantes das escavações.

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

UE 01 – Camada vegetal constituída por um sedimento arenoso, de granulometria média/fina e cor castanha.

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); OP 562 (mancha dispersão
de vestígios arqueológicos)

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral da área da escombreira 22b com os trabalhos em curso.

Foto 2 | Aspecto da área de colocação de aterros.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.1

Ficha nº 917 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 12

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 22b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos efectuados consistiram na decapagem de sedimentos expondo o substrato rochoso. Continuação
dos trabalhos de aterro e depósito de materiais resultantes das escavações.

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

UE 01 – Camada vegetal constituída por um sedimento arenoso, de granulometria média/fina e cor castanha.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 315 e 316 (Mancha de socalcos); OP 352 (Calçada); OP 562 (mancha dispersão de vestígios arqueológicos)

Observações Nada a registar.

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto dos trabalhos de decapagem em curso na escombreira 22b.
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Ficha nº 918 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 20 e 21

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 22b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagem de sedimentos para aumento da
área de aterro.

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

UE 01 – Camada vegetal constituída por um sedimento arenoso, de granulometria média/fina e cor castanha.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 313 – Muro de socalco; OP 314 – Mancha de socalcos; OP 315 – Mancha de socalcos; OP 316 – Mancha
de socalcos; OP 352 – Calçada; OP 562 – Mancha dispersão de vestígios.

Observações Registo do aumento da área de aterro junto à área de achados de vestígios
arqueológicos (OP 562).
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Registo fotográfico

Foto 1 | Decapagem (limpeza) de sedimentos para aumento da área de aterro. Vista de este.

Foto 2 | Aspecto geral de área da escombreira 22b e do seu aumento. Vista de oeste.
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Ficha nº 919 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 01 e 02

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Estaleiro 32b – Margem Esquerda

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento da abertura de poços de sondagens para avaliação geológica na área
compreendida entre a área destinada a um estaleiro da cofragem (cujos trabalhos foram acompanhados durante
o mês de Maio de 2017) e a mancha de socalcos existentes na envolvência.

As sondagens geológicas compreendiam a abertura de 5 poços de reconhecimento distribuídos 4 sondagens na
área dos socalcos e 1 sondagem na área de estaleiro.

Os poços de sondagens tinham por dimensões cerca de 2 m de comprimento por 1 m de largura e
aproximadamente de 5 m de profundidade.

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro.
Camada vegetal com potencial de cerca 1,5 m de profundidade.

UE 02 – Camada sedimentar arenoso, compacto, de granulometria mediana e cor amarelado. Camada de
desagregação do substrato geológico (saibro).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da abertura do poço de sondagem geológica.

Foto 2 | Aspecto geral do poço de sondagem aberta.



Ficha de Registo de
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 920 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 05 a 09

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Ensecadeira / travessia de rio

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de aterro para travessia do rio. Os trabalhos consistiram no aterro
de grandes blocos pétreos no leito do rio para a travessia, material este que estava depositado na margem do
rio e resultante dos trabalhos de escavações efectuados nesta área.

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

Nada a assinalar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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 assinalar.
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Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de trabalhos na ensecadeira. Vista de noroeste.

Foto 2 | Trabalhos de aterro e remoção de blocos pétreos na ensecadeira/desvio de rio. Vista de nordeste.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 921 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 12 a 16

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Ensecadeira / travessia de rio

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de aterro da travessia do rio. Foram também executados
trabalhos de impermeabilização do talude da travessia bem como trabalhos de cofragem no túnel de desvio do
rio.

Trabalhos de remoção de sedimentos e de blocos pétreos para depósito no talude da travessia do rio.

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

Nada a assinalar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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 assinalar.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de trabalhos na ensecadeira. Vista de nordeste.

Foto 2 | Trabalhos de aterro e remoção sedimento e de blocos pétreos. Vista de noroeste.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 922 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 29

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Ensecadeira / travessia de rio

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de aterro do leito do rio, para a implantação da pré-
ensecadeira. O material pétreo e sedimentos utilizados provêm do talude de aterro existente junto à entrada do
túnel de desvio do rio.

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

Nada a assinalar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de trabalhos na ensecadeira. Vista de norte.

Foto 2 | Depósito de material sedimentar e pétreo no leito do rio. Vista de oeste.
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Ficha nº 923 Responsável (eis) Luciano e Elizabete

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 01 e 02

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C25

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de abertura do acesso C25, as ações decorreram em vários Pk´s; PK 2+200
e o PK 2+440; PK 4+120 e o PK 4+290.

Foi acompanhada a afetação parcial da OP308, referente a uma vala de extracção de minério.

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)

OP605-Conjunto de casa e socalcos.

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

Nada a registar.

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto dos trabalhos em curso no acesso C25 que implicaram o desmonte parcial da OP309, referente

a uma vala de extração de minério.

.

Foto 2 | Aspecto da remoção de sedimentos no acesso C25.
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Ficha nº 924 Responsável (eis) Luciano e Elizabete

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 05 a 09

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C25

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

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

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 assinalar

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

Nada a registar.

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto dos trabalhos em curso no acesso C25 junto ao PK 4+000.

.

Foto 2 | Aspecto da remoção de sedimentos no acesso C25.
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Ficha nº 925 Responsável (eis) Luciano e Elizabete

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 12 a 16

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C25

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos entre o PK 2+500 e 2+600, na zona
da implantação da PH.

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos entre o PK 3+700 e 3+800.

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

A estratigrafia observada entre o PK 2+500 e 2+600 era composta por uma única camada de coloração
castanho-escuro, composição orgânica, pouco compacta e granulometria média a fina. Revelou inclusões de
raízes.

A estratigrafia observada entre o PK 3+700 e 3+800 era composta por uma única camada de coloração
castanho escuro, composição orgânica, medianamente compacta e granulometria média a grosseira. Revelou
inclusões de imensas raízes e alguns quartzos.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Junto ao PK 3+750 foi detetado um abrigo de pastor (OP618) adoçado a um afloramento em xisto.

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

Nada a registar.

Observações
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da remoção de sedimentos no acesso C25 junto ao PK 3+700.

.

Foto 2 | Aspecto da remoção de sedimentos no acesso C25 junto ao PK 2+550.
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Ficha nº 926 Responsável (eis) Luciano e Elizabete

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 19, 20, 21, 22 e 23

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C25

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento dos trabalhos de remoção de sedimentos no acesso C25 em duas frentes
distintas. No tramo inicial entre o pk 0+000 e 0+030. A segunda frente foi alvo de acompanhamento em torno do
pk 2+000. Nesta frente foi acompanhada a desconstrução parcial da OP 282 (Levada de água), no dia 22 de
Junho.

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

A estratigrafia observada no tramo inicial do acesso é composta por apenas uma camada estratigráfica,
heterogénea quanto à sua coloração que varia entre castanho escuro e o castanho claro, composição orgânica,
medianamente compacta e granulometria média.
A estratigrafia observada no segundo tramo era composta por duas camadas estratigráficas. A primeira camada
era homogénea quanto à sua coloração, sendo ela de tonalidade castanho escuro, composição orgânica,
medianamente compacta e granulometria média. A segunda camada estratigráfica era homogénea quanto à sua
coloração, sendo ela de tonalidade castanho muito escuro a negro, composição argilosa, compacta e
granulometria fina.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Foi demolida parcialmente a OP 282.

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

OP 281

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje
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Registo fotográfico

Foto 1 | Desconstrução da OP 282 (Levada de água).

Foto 2 | Remoção de sedimentos junto ao pk 2+000 no acesso C25.
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Foto 3 | Remoção de sedimentos junto ao tramo inicial do acesso C25.

Foto 4 | Remoção de sedimentos junto ao tramo inicial do acesso C25.
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Ficha nº 927 Responsável (eis) Elisabete Pereira e Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 26 a 30

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C25 - Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de abertura e limpeza de taludes no acesso C25, as ações decorreram em
diferentes Pk´s.

Deu-se continuação ao acompanhamento dos trabalhos na Passagem hidráulica, no Pk 2+000.

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)

OP275-Mamoa; OP500-Alminha; OP605-Conjunto de casa e socalcos e OP618-Abrigo

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral dos trabalhos na Ph 2+000.

Foto 2 | Aspecto geral dos trabalhos no inico do acesso C25.
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Ficha nº 928 Responsável (eis) Elisabete Pereira e Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 01 a 02

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Barragem - Margem Direita

Descrição das acções 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 Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral dos trabalhos de limpeza e desmatação em curso.

Foto 2 | Aspecto geral das áreas após a desmatação.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 929 Responsável (eis) Elisabete Pereira e Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 05 a 09

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Barragem - Margem Direita

Descrição das acções 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 Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral dos trabalhos de limpeza e desmatação em curso.

Foto 2 | Aspecto geral das áreas após a desmatação.
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Ficha nº 930 Responsável (eis) Elisabete Pereira e Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 12 a 16

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Barragem - Margem Direita

Descrição das acções 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. A desmatação cingiu-se ao caminho de acesso às galerias de
exploração geológica.

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 Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral dos trabalhos de limpeza e desmatação em curso.

Foto 2 | Aspecto geral das áreas após a desmatação.
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Ficha nº 931 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas e Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 05 a 09

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 14b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de retirada das camadas vegetais na área da escombreira.

Foi igualmente acompanhada a demolição da OP375-Canal.

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

Durante estes trabalhos foram observadas duas camadas estratigráficas;

[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.

[02] – Sedimento de coloração castanho, arenosa, heterogénea, com inclusões de material pétreo de médias
dimensões. Camada correspondente a degradação do 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 Nada a registar



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos em curso.

Foto 2 | Aspecto da zona da escombreira após a decapagem realizada.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 932 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas e Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 12 a 14

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 14b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos em parte da área referente à
escombreira 14b.

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

A estratigrafia observada era composta por uma camada única de coloração castanho-escuro, composição
orgânica, medianamente compacta e granulometria média a grosseira. Revelou a inclusão de imensas raízes de
pinheiro e muitos nódulos de quartzo.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar

Observações Nada a registar



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos em curso.

Foto 2 | Aspecto da decapagem da escombreira em curso nas imediações da OP 561.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 933 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas e Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 19, 20 e 21

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 14b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos em parte da escombreira 14b. Foi
desmatada e limpa parte de uma vala de extração mineira, OP321, com vista à colocação de tubos de
drenagem de águas.

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

A estratigrafia observada é composta por uma única camada homogénea quanto à sua coloração, sendo ela
castanho escuro, de composição orgânica, medianamente compacta e granulometria média a grosseira.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar

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

OP 321

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Remoção de sedimentos na escombreira 14b.

Foto 2 | Remoção de sedimentos na escombreira 14b.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3 | Vista geral dos trabalhos de remoção de sedimentos na escombreira 14b.

Foto 4 | Vista parcial dos trabalhos na escombreira 14b.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 934 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas e Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 27, 28 e 29

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 14b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de material lenhoso ainda presente desde a
desmatação da área em questão. Os trabalhos não implicaram a remoção de sedimentos.

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

Nada a registar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor dos trabalhos de remoção de material lenhoso.

Foto 2 | Trabalhos de remoção de material lenhoso.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 935 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas e Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 23

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Vedação dos Tumuli

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da abertura de caboucos para a colocação de postes de
vedação.

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

A estratigrafia observada compunha apenas uma camada de coloração castanho escuro, composição orgânica,
medianamente compacta e granulometria média a grosseira. Foi observada a inclusão de muitas raízes, calhaus
e blocos de quartzo.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar

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

Nada a registar

Observações Nada a registar



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Início dos trabalhos de abertura de caboucos para a vedação dos Tumuli.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de abertura de caboucos para a vedação dos Tumuli.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3 | Aspecto de um dos caboucos realizados para a vedação da necrópole.

Foto 4 | Vista parcial dos postes colocados para a vedação da necrópole da Mejoada.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 936 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas e Elizabete Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 26, 27, 29

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Vedação dos Tumuli

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da abertura das covas para a colocação de postes de madeira
tendo em vista a vedação dos tumuli – necrópole do Alto da Mejoada, localizados na zona da escombreira 14b.

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

A estratigrafia observada compreende apenas uma camada homogénea quanto à sua coloração, sendo ela
castanho escuro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Plano de Salvaguarda do Património
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Processo de abertura de caboucos para a vedação dos tumuli.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de colocação de postes para a vedação dos tumuli.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3 | Aspecto de um dos caboucos realizados para a vedação da necrópole.

Foto 4 | Aspecto da abertura de caboucos para a vedação dos tumuli.
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Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 937 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas e Elizabete Pereira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 26

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Vedação do Tumulus

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da abertura das covas para a colocação de postes de madeira
tendo em vista a vedação do tumulus – OP 275, localizada junto ao início do acesso C25.

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

A estratigrafia observada compreende apenas uma camada homogénea quanto à sua coloração, sendo ela
castanho escuro, de composição orgânica, medianamente compacta e granulometria média. Foram visualizadas
inclusões de raízes de pinheiro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar

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

Nada a registar

Observações Nada a registar



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da abertura dos caboucos realizados para a vedação da mamoa junto ao acesso C25.

Foto 2 | Aspecto de um dos caboucos realizados para a vedação da mamoa junto ao acesso C25.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 5 | Vista parcial da vedação da mamoa junto ao acesso C25.

Foto 6 | Vista parcial dos postes colocados para a vedação da mamoa junto ao acesso C25.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 938 Responsável (eis) Ida Neves/Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 26 a 30

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Remoção de sedimentos da abertura do Acesso C30, do Pk 6+000 ao Pk 6+063.

Regularização de talude.

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

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes camadas:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, 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. Trata-se de uma zona com um declive muito
acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

UE [02] – Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque, com alteração a variar entre o pouco alterado e
muito alterado, pontualmente em zonas mais superficiais, variando entre o muito alterado e o decomposto
(friável).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações
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Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral dos trabalhos de remoção de escombros no acesso C30, ao Pk 6+000.

Foto 2 | Trabalhos de regularização de talude no Acesso C30.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 939 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 01 e 02

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C32

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Abertura do Acesso C32, do Pk 0+150 ao Pk 0+250.

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

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes camadas:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, 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. Trata-se de uma zona com um declive muito
acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

UE [02] – Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque, com alteração a variar entre o pouco alterado e
muito alterado, pontualmente em zonas mais superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos de abertura do Acesso C32.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de escavação no acesso C32, ao Pk 0+180.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 940 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 01 e 02

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Alargamento do Acesso C35, de forma descontínua, entre o Pk 0+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)

No dia 2 de Junho foi identificada a OP_602 – marco de divisão administrativa.

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

OP_293 – anexo agrícola, OP_294 – lagar de vinho, OP_295 – socalcos, OP_443 – levada, OP_254 – socalcos;
OP_256 – casa; OP_257 – casa; OP_606 – caminho murado.

Observações Nada a assinalar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos em curso no alargamento do Acesso C35.

Foto 2 | Aspecto da estratigrafia observada no perfil do alargamento do caminho.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 941 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 05 a 09

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Alargamento do Acesso C35, de forma descontínua, entre o Pk 0+000 e o Pk 1+000.

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 (xisto).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

No dia 5 de Junho foi identificada a OP_606 – caminho murado.

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

OP_293 – anexo agrícola, OP_294 – lagar de vinho, OP_295 – socalcos, OP_443 – levada, OP_254 – socalcos;
OP_256 – casa; OP_257 – casa; OP_606 – caminho murado.

Observações Nada a assinalar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos em curso no Acesso C35 ao Pk 0+500.

Foto 2 | Aspecto da estratigrafia observada no perfil do alargamento do caminho.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 942 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 12 a 16

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Alargamento do Acesso C35, de forma descontínua, entre o Pk 1+200 e o Pk 0+000.

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 (xisto).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP_293 – anexo agrícola, OP_294 – lagar de vinho, OP_295 – socalcos, OP_443 – levada, OP_254 – socalcos;
OP_256 – casa; OP_257 – casa; OP_606 – caminho murado.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos em curso no Acesso C35.

Foto 2 | Aspecto geral dos trabalhos de alargamento do Acesso C35.
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Ficha nº 943 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 19 a 23

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

 Desmatação e decapagem superficial de faixa com cerca de 2m de largura em ambas as bermas do
Acesso C35, entre o Pk 0+010 e o Pk 0+050;

 Decapagem de pequena área adjacente ao Acesso C35 para abertura de um acesso provisório, entre o
Pk 1+230 e o Pk 1+300 (na zona da linha de água onde está implantada a PH 1.23);

 Alargamento do Acesso C35, de forma descontínua, entre o Pk 0+500 e o Pk 1+500;

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

Entre o Pk 0+010 e o Pk 0+050:

UE [01] – Depósito sedimentar de natureza humosa e matriz areno-argilosa, correspondente à camada vegetal.
Com uma baixa potência estratigráfica (entre 0.10m e 0.30m), trata-se de uma camada bastante heterogénea,
de coloração castanha-escura, 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, 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.

Entre o Pk 1+230 e o Pk 1+300:

UE [01] – Camada humosa, constituída por sedimentos de coloração castanha-escura, matriz areno-argilosa,
granulometria fina e baixa compacidade. Com uma potência estratigráfica média de c. 0.50m, apresenta
inclusão de raízes e alguns blocos pétreos (xistos), de pequena e média dimensão.
UE [02] – Camada subjacente à UE [01], constituída por sedimentos de coloração castanha-escura ou
avermelhada, de matriz areno-limosa, baixa compacidade e granulometria fina. Com uma potência estratigráfica
bastante variável (entre 0.50m e 2m), a camada apresenta inclusão de blocos pétreos de dimensões variadas
(xistos e xisto-grauvaques), resultantes de intensos processos de desagregação.
UE [03] – Depósito sedimentar correspondente ao leito de inundação da linha de água. Apresenta, portanto,
sedimentos de origem aluvionar, de granulometria média a grossa e coloração castanha acinzentada (areias),
seixos e outro material pétreo muito rolado de dimensões várias.

Entre o Pk 0+500 e o Pk 1+500:

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, 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 /
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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_254 – socalcos; OP_255 – moinho; OP_256 – casa; OP_257 – casa; OP_293 – anexo agrícola; OP_294 –
lagar de vinho; OP_295 – socalcos, OP_380 – levada, OP_443 – levada; OP_447 – complexo mineiro; OP_602
– marco de divisão administrativa; OP_606 – caminho murado.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos de desmatação e decapagem nas bermas do acesso; Vista de sul, ao Pk

0+030.

Foto 2 | Aspecto geral dos trabalhos de desmatação e decapagem na crista do talude do Acesso C35. Vista de

oeste, ao Pk 0+020.
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Foto 3 | Abertura de acesso provisório na área da PH, vista de norte.

Foto 4 | Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos no Pk 1+260; Vista de sul.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 5.5

Foto 5 | Desenvolvimento dos trabalhos de alargamento do Acesso C35. Vista de sul, ao Pk 0+700.

Foto 6 | Aspecto geral dos trabalhos de alargamento do acesso no Pk 1+000. Vista de este.
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Ficha nº 944 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 26 a 30

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

 Decapagem e escavação de área de implantação da Ph 2.8 (ao Pk 2+800), no Acesso C35.

 Alargamento do Acesso C35, de forma descontínua, entre o Pk 0+050 e o Pk 0+600;

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

Na área de implantação da Ph (Pk 2+800):

UE [01] – Camada humosa, constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, matriz areno-argilosa,
granulometria fina e baixa compacidade. Com uma potência estratigráfica média de c. 0.50m, apresenta
inclusão de raízes e alguns blocos pétreos (xistos), de pequena e média dimensão.
UE [02] – Camada subjacente à UE [01], constituída por sedimentos de coloração castanho-escura ou
avermelhada, de matriz areno-limosa, baixa compacidade e granulometria fina. Com uma potência estratigráfica
bastante variável (entre 0.50m e 2m), a camada apresenta inclusão de blocos pétreos de dimensões variadas
(xistos e xisto-grauvaques), resultantes de intensos processos de desagregação.
UE [03] – Depósito sedimentar correspondente ao leito de inundação da linha de água. Apresenta, portanto,
sedimentos de origem aluvionar, de granulometria média a grossa e coloração castanha acinzentada (areias),
seixos e outro material pétreo muito rolado de dimensões várias.

Entre o Pk 0+050 e o Pk 0+600:

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, 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_254 – socalcos; OP_255 – moinho; OP_256 – casa; OP_257 – casa; OP_293 – anexo agrícola; OP_294 –
lagar de vinho; OP_295 – socalcos, OP_380 – levada, OP_443 – levada; OP_447 – complexo mineiro; OP_602
– marco de divisão administrativa; OP_606 – caminho murado.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos de decapagem e escavação da Ph 2.8, no Acesso C35; vista de sudoeste-

nordeste.

Foto 2 | Pormenor da estratigrafia observada do decorrer da escavação da Ph 2.8.
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Foto 3 | Vista do desenvolvimento dos trabalhos de escavação do Acesso C35, ao Pk 0+500, no sentido

nordeste-sudoeste.

Foto 4 | Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos no Pk 0+050; Vista de sul.
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Ficha nº 945 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 01 a 02

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Barragem – Margem esquerda

Descrição das acções 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)

Durante os trabalhos de desmatação foram detetados dois troços do antigo caminho de acesso ao rio, ligando a
localidade de Parada de Monteiros ao Tâmega – OP 604.

Próximas ao primeiro troço de caminho, no afloramento rochoso, foram detetados grafismos rupestres de tipo
fossetes – OP 603.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral das áreas desmatadas na encosta.

Foto 2 | Aspecto parcial das áreas desmatadas , onde se observa o caminho, OP 604.
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Ficha nº 946 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 01 a 02

Localização

Elemento do Projecto Pedreira de Gouvães

Frente de Obra Pedreira de Gouvães

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

No dia 01 de Junho, 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.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos de abertura de vala.

Foto 2 | Aspecto do perfil estratigráfico observado após a abertura da vala.
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Ficha nº 947 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 12 a 16

Localização

Elemento do Projecto Pedreira de Gouvães

Frente de Obra Pedreira de Gouvães

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Devido a uma alteração de projecto, definida para a área da bacia de decantação da Pedreira de Gouvães, foi
necessário proceder-se a uma nova decapagem na área desta infraestrutura, de forma a aumentar o perímetro
dela.

O aumento, traduzido na decapagem realizada, refere-se à parte NE da área em questão e resume-se a uma
faixa de 10m x 5m.

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.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da área a implantar a bacia de decantação. A vermelho, a área a aumentar.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de abertura da vala.
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Ficha nº 948 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 19 a 23

Localização

Elemento do Projecto Pedreira de Gouvães

Frente de Obra Conduta de abastecimento de água à Pedreira

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

No dia 20 de junho desenvolveram-se trabalhos de escavação na Pedreira de Gouvães; os trabalhos tiveram
como finalidade a escavação de uma vala (com cerca de 100 metros de comprimento), que fará a ligação entre
a Lagoa nº2 e a Pedreira com o intuito de abastecer o núcleo de produção com água.

Implantada na vertente NE da plataforma de geotubos, com uma orientação SO-NE e tem como medidas
máximas 1 metro de profundidade e 0,40 metros de largura.

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

Os trabalhos de escavação revelaram um depósito limo-arenoso, de fraca compactação e grão médio. De cor
castanha, tem uma tonalidade avermelhada e gradação escura.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar

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

Nada a assinalar

Observações Nada a assinalar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da área de implantação da vala.

Foto 2 | Início dos trabalhos.
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Foto 3 | Pormenor do perfil no corte NO

Foto 4 | Vista do troço com os trabalhos finalizados.
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Ficha nº 649 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 26 e 30

Localização

Elemento do Projecto Projecto de construção das Linhas de Média Tensão (LMT)

Frente de Obra LN 60kV Fermil – Bragadas PC Daivões – Fonte do Mouro

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de desmatação para abertura de faixa entre o apoio 7 e o apoio 8.

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

Durante os trabalhos não se efetuou o revolvimento de terras.

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)

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral dos trabalhos de desmatação junto ao apoio 7.

Foto 2 | Trabalhos de desmatação no vão entre o Apoio 7 e o apoio 8
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

533

Alto do Cabichoso –
Parada de

Monteiros; Corga da
Trave – Seirós

União de freguesias
de Pensalvos e

Parada de
Monteiros; Canedo

Vila Pouca de Aguiar;
Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 33410,260;
33521,887

211721,848;
211629,344 320; 260 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural

Conjunto de
estruturas ligadas ao

antigo projecto da
Barragem.

Contemporâneo Inédito 02/05/2017

Descrição

A ocorrência patrimonial em análise consiste num conjunto de evidências materiais que abrangem as duas
margens do rio Tâmega, associadas com os trabalhos prévios de prospeção geológica e ensaios tecnológicos
desenvolvidos in situ para determinar a viabilidade da implantação da barragem, presumivelmente na década de
1960.

Na margem esquerda consideraram-se dois conjuntos distintos de evidências: 1) marcas e inscrições gravadas
no afloramento rochoso, tratando-se provavelmente de pontos topográficos auxiliares e bases de centragem; 2)
galerias escavadas no maciço rochoso do vale do rio Tâmega, na zona do paredão da barragem.

Do ponto de vista geomorfológico, insere-se numa paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados. A ocorrência patrimonial está implantada de forma dispersa
numa elevação montanhosa orientada no sentido sul-norte, no topo e ao longo da vertente norte da mesma,
voltada ao rio Tâmega. A vertente Leste debruça-se sobre o vale do Ribeiro do Carvalhal, seu afluente. A
envolvente caracteriza-se por abundantes blocos de xisto de dimensões variadas, aflorando à superfície,
marcados em grande parte por diáclases e apresentando superfícies bastante grosseiras. A vegetação é rasteira,
arbustiva, e quase inexistente.

1) Marcas e inscrições gravadas na rocha

Subdividem-se em quatro núcleos, que serão descritos seguindo a ordem de implantação no terreno, no sentido
sul-norte:

a) Gravura de marca circular com inscrição. Trata-se de uma marca de forma circular com cerca de
10cm, realizada por incisão, com uma perfuração central. Encontra-se associada a uma inscrição efetuada com a
mesma técnica de gravação, que consiste nos seguintes signos alfanuméricos: “AUX 38”. Sobre os sulcos
gravados foi aplicada tinta branca. O suporte de gravação consiste numa rocha xistenta de coloração castanha
acinzentada, com alguns veios de quartzo. Os motivos foram gravados na zona central de um bloco com
superfícies irregulares e morfologia assimétrica, com cerca de 2.5m de comprimento máximo e cerca de 1,5m de
largura.

b) Conjunto de três gravuras localizado na zona do esporão voltado para o vale do rio Tâmega. Consiste
numa marca de forma triangular com cerca de 15cm de altura, realizada por incisão e aplicação de tinta de cor
vermelha, com uma perfuração central. Deverá estar associada a uma inscrição realizada com a mesma técnica
de gravação situada numa rocha que lhe está adjacente e sobrelevada topograficamente. A inscrição consiste
nos signos “V2”, sendo possível observar a aplicação de tinta de cor vermelha nos sulcos de gravação, embora
se encontre já bastante esbatida. Inclui-se ainda neste núcleo uma terceira marca, gravada por incisão. Trata-se
de uma marca de forma circular com cerca de 8cm e com uma aplicação metálica no centro (cravo topográfico),
associada à gravação do número “6” ou “9”, consoante o ponto de vista do observador. Também aqui foi aplicada
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tinta de cor vermelha sobre as incisões. Os afloramentos integrantes deste núcleo encontram-se numa zona
muito exposta, voltada para a zona do paredão da futura barragem. São blocos xistentos de superfícies
irregulares e bastante patinadas, de morfologia irregular e coloração cinzenta azulada com veios de quartzo
leitoso e com alguns destacamentos de lâminas que compõem o próprio afloramento.

c) Conjunto de três gravuras situado a cerca de 100m do segundo núcleo, para Este, voltada para a foz
do Ribeiro do Carvalhal. Consiste numa marca de forma triangular com cerca de 10cm, gravada por incisão com
aplicação de tinta de cor vermelha e com uma perfuração central. Deverá estar associada a uma inscrição
gravada num bloco situado a Este, com recurso à mesma técnica de gravação e com aplicação de tinta de cor
vermelha. Os motivos foram gravados na superfície vertical de um bloco de xisto, consistindo nos seguintes
signos: “V3”. A sudoeste destes pontos encontra-se gravada, por incisão, uma marca de forma abstrata,
assemelhando-se vagamente a uma meia elipse com prolongamento de uma das suas linhas de contorno.
Encontra-se gravada na zona periférica de um bloco de morfologia irregular e superfície levemente aplanada,
com c. 2m de comprimento e c. 0.50 m de largura. Questiona-se se esta poderá estar relacionada com as
restantes marcas, uma vez que apresenta evidentes dissemelhanças. O afloramento, suporte de inscrição das
marcas descritas, é de um xisto cinzento azulado com núcleos de quartzo incrustado, apresentando superfícies
bastante rugosas com evidências de pátina por ação eólica, e de morfologia irregular.

d) Inscrição das letras “PM”, gravadas por incisão com aplicação de tinta vermelha. Trata-se de um
afloramento situado ao nível do solo, a meia encosta, no vale do rio Tâmega. Apresenta morfologia bastante
assimétrica, superfícies rugosas e coloração castanha acinzentada.

Importa assinalar que a OP_484 (situada no Monte do Cemitério Velho, a sul deste conjunto) apresenta tipologia
análoga, podendo ser integrada no mesmo conjunto de evidências conectadas com as prospeções geotécnicas e
estudos prévios à implantação da barragem na década de 1960.

2) Galerias escavadas no maciço rochoso

Na mesma vertente, dispostas verticalmente na zona mais baixa da encosta, na área de implantação do paredão
da barragem, encontram-se duas galerias de prospeção geotécnica, escavadas no maciço rochoso através de
meios mecânicos. A primeira galeria, de perfil transversal ovalado e ligeiramente aplanado na base, apresenta
uma entrada com cerca de 4m de altura e 2.5m de largura, voltada a montante, não sendo possível aferir a sua
profundidade. São visíveis várias marcas assinaladas nas paredes da entrada da galeria, bem como algumas
pregagens de estabilização de taludes. É possível observar também um acesso, adjacente a esta galeria, que
estaria conectado com os trabalhos de escavação da mesma. Este acesso apresenta um percurso muito sinuoso
e percorre a zona mais baixa da vertente, onde se localizam as galerias de prospeção, conectando-as entre si.
Não tem qualquer tipo de pavimentação ou delimitação lateral. Numa zona consideravelmente mais baixa da
vertente, próxima já do leito do rio, localiza-se a segunda galeria de prospeção geotécnica, voltada a montante.
De perfil transversal ovalado e ligeiramente aplanado na base, a sua entrada tem cerca de 3.5m de altura e 2m
de largura, não sendo possível aferir a profundidade da mesma.

Relativamente à margem direita, as estruturas presentes apresentam uma tipologia em tudo análoga às
identificadas e registadas na margem oposta. Destaca-se a identificação de 3 galerias de prospeção geológica,
em área de implantação do paredão da barragem, existindo uma quarta que não foi possível observar,
inacessível devido ao coberto vegetal cerrado. A galeria que se encontra a uma cota mais elevada tem cerca de
1.90m de altura e 2m de largura, desenvolvendo-se quase linearmente por uma extensão de cerca de 30m. A
segunda galeria identificada encontra-se um pouco mais próxima do nível das águas do rio, e apresenta
dimensões a rondar os 2 metros de altura, 2 metros de largura e cerca de 20 metros de profundidade. Esta
galeria desenvolve-se em corredor retilíneo, culminando num espaço amplo à esquerda do corredor, de planta
arredondada. De referir que uma das paredes integra um elemento metálico de grandes dimensões, adossado à
mesma. A terceira galeria, contígua ao nível do rio, tem cerca de 2,10m de altura, e 2 metros de largura, não
sendo possível aferir a sua extensão, e por conseguinte, as caraterísticas do mesmo.

Paralelamente foram detetadas 3 inscrições gravadas no afloramento rochoso xistoso, em suportes
diferenciados, mormente em afloramentos verticalizados e horizontais, realizadas com recurso à técnica por
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incisão e posterior aplicação de tinta de coloração branca, correspondentes a pontos topográficos designados
por “A2”, “BT2” e “BT3”. De referir o reaproveitamento do ponto/inscrição “BT3”, continuando a exercer a função
de apoio topográfico na atual empreitada.

Foi igualmente identificada uma estrutura localizada a uma cota ligeiramente superior relativamente às galerias
de prospeção geológica, constituída por uma plataforma sub-quadrangular regularizada, e parcialmente
sustentada por muro – talude. O muro supracitado, de uma só face e pequenas dimensões, com uma altura
média a rondar os 0,80 metros, apresenta um aparelho irregular tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca,
com recurso a blocos pétreos angulosos de xisto e grauvaques de pequena e média dimensão, de disposição
tendencionalmente horizontal, com blocos e lajes faceadas de maior dimensão a definir os cunhais, assim como
na base da estrutura, de modo a proporcionar uma maior solidez à mesma. Sobre o muro e a plataforma assenta
um nível de empedrado formado por lajes e blocos dispostos de modo desordenado, colmatados com pedra
miúda e fragmentos de quartzo, e extremidades retas e regularizadas, e sobrejacente a este, um piso regular sob
a forma de uma placa em cimento, e que presentemente alberga uma estação meteorológica numa das
extremidades.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Alto Tâmega – Barragem

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Sem registo

Observações
As coordenadas apresentadas são alusivas a dois pontos centrais, concernentes às duas
margens, localizados sensivelmente no entremeio das distintas estruturas que integram a
ocorrência patrimonial.

Helena Barbosa; Luciano Vilas Boas Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista de enquadramento do núcleo 1, no sentido Nordeste-Sudeste.

Foto 2 | Vista superior da gravura do núcleo 1.
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Foto 3 | Vista superior da marca triangular do núcleo 2.

Foto 4 | Vista de enquadramento do núcleo 2, no sentido sul-norte.
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Foto 5 | Vista superior da inscrição do núcleo 2.

Foto 6 | Vista de enquadramento do núcleo 2, no sentido sul-norte.
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Foto 7 | Vista superior da marca circular e inscrição associada do núcleo 2.

Foto 8 | Vista superior da gravura de forma abstrata do núcleo 3.
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Foto 9 | Marca triangular do núcleo 3, vista superior.

Foto 10 | Vista de enquadramento do núcleo 3, no sentido sudoeste-nordeste.
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Foto 11 | Vista superior de inscrição do núcleo 3.

Foto 12 | Vista superior da inscrição do núcleo 4.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 10.17

Foto 13 | Vista de enquadramento do núcleo 4, no sentido sudoeste-nordeste.

Foto 14 | Vista do acesso conectado com a escavação das galerias de prospeção geotécnica, no sentido oeste.
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Foto 15 | Aspeto geral da entrada da galeria superior, vista no sentido este-oeste.

Foto 16 | Vista da entrada da galeria inferior, no sentido este-oeste.
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Foto 17 | Aspeto da entrada da galeria superior (margem direita), vista de sul.

Foto 18 | Perspetiva do corredor da galeria superior (margem direita).
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Foto 19 | Aspeto da entrada da galeria intermédia, vista de sudoeste.

Foto 20 | Vista da estrutura em metal, presente no interior da galeria situada a uma cota intermédia.
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Foto 21 | Aspeto da entrada da galeria inferior, vista sensivelmente de sul.

Foto 22 | Aspeto de um dos pontos topográficos, gravado em parede verticalizada, vista de sudeste.
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Foto 23 | Perspetiva superior do ponto topográfico em suporte horizontal.

Foto 24 | Vista aproximada de outro ponto de topografia, gravado em parede verticalizada.
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Foto 25 | Aspeto da plataforma regularizada, vista de sul.

Foto 26 | Perspetiva do muro de suporte da plataforma, visto de sudoeste.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

565 Bouça/Rabiçais Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21827,820 205945,920 165 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Foi identificada uma propriedade rural na margem direita do rio Tâmega, situada na encosta de pendente algo
acentuada voltada a Sul, ao rio Tâmega. Ocupa uma área de aproximadamente 0,6 ha, desenvolvendo-se entre
as isoípsas de 160m e 200m. É delimitada a norte por uma calçada, a este por uma linha de água que desagua
no Rio Tâmega, a sul por um estradão que serve a pista de pesca de Cavez, e a oeste por uma outra
propriedade rural (OP 566).

A propriedade é caracterizada por uma mancha de socalcos, com três plataformas observáveis, paralelas ao
curso do Rio Tâmega. Na bordadura dos muros de socalcos superiores, identificaram-se blocos
paralelepipédicos de cimento, em posição verticalizada, conjuntamente com vestígios de arames esticados por
toda a propriedade que serviriam, pressupostamente, de base de poste para cultivo de vinha em ramada. A
propriedade é atravessada por uma levada estruturada contra um dos muros de socalco, a qual, dado o facto de
atravessar várias propriedades, se encontra individualizada como OP 567. A nordeste da propriedade rural
encontram-se na e junto à linha de água, um pontão (OP 568) e um tanque de caldas (OP 569), respetivamente.

Os muros de socalco são constituídos em alvenaria de pedra seca, em aparelho irregular, com blocos pétreos de
dimensões e forma irregulares, de altura média com aproximadamente 2m de altura. Os muros, assentes sobre o
substrato geológico granítico, estão voltados a sul e formam plataformas relativamente espaçadas, com
aproximadamente 5m a 6m de largura.

Nos socalcos mais próximos ao estradão subjacente à propriedade rural, a sul, o cultivo da vinha apresenta-se
aparentemente ativo.

A área abarcada pela propriedade encontra-se com vegetação arbórea e arbustiva densa, pese embora algumas
zonas apresentem vestígios de incêndio recente, permitindo visualizar com algum pormenor mas não na sua
completude, alguns troços de muros de socalcos, bem como as bases de poste de vinha em ramada.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões - Reperfilamento das margens do
rio Tâmega e pista de pesca.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).
Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da propriedade rural (vista de sudeste, a partir do estradão).

Foto 2 | Pormenor do muro de socalco e cultivo de vinha actual (vista de sul).
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Foto 3 | Pormenor de muro de socalco superior – na base, a levada que atravessa a propriedade (vista de

sudeste).

Foto 4 | Pormenor de muro de socalco (vista de Sul).
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

566 Bouça/Rabiçais Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21676,431 205966,312 180 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Foi identificada uma propriedade rural na margem direita do rio Tâmega, situada na encosta de pendente algo
acentuada voltada a Sul, ao rio Tâmega. Ocupa uma área de aproximadamente 1,1 ha, desenvolvendo-se entre
as isoípsas de 170m e 210m. É delimitada a norte por uma calçada, a este por uma propriedade rural (OP 565),
a sul por um estradão que serve a pista de pesca de Cavez, e a oeste por uma outra propriedade rural (OP 570).

A propriedade é caracterizada por uma mancha de socalcos, cuja parte ocidental ainda se encontra cultivada
atualmente, nomeadamente com o cultivo de vinha em ramada no quadrante noroeste, e o de sobreiros no
quadrante sudoeste. A área oriental da propriedade encontra-se com uma plantação de eucaliptos, onde
despontavam também alguns sobreiros. Esta área, anteriormente densamente vegetada tanto por vegetação
arbórea bem como arbustiva (giestal e silvado), foi afetada por um incêndio recente, o qual permitiu a
visualização mais abrangente. As duas áreas encontravam-se divididas por um muro de delimitação de terrenos.

Os muros de socalco apresentavam duas configurações distintas: na primeira, ocupando a área oriental da
propriedade, observaram-se muros de socalco de pequena dimensão com quatro plataformas observáveis com
largura aproximada de 6m a 7m, com orientação tendencial noroeste-sudeste. Os muros de socalco são erigidos
em alvenaria de pedra seca, em aparelho irregular, com blocos pétreos de dimensões e forma irregulares, de
alturas máximas entre 0,5m e 1m, e encontram-se assentes sobre o substrato geológico granítico. Estes
encontram-se em mau estado de conservação. A segunda, caracterizada por uma área sub-triangular no
quadrante sudoeste da propriedade rural, concentra quatro plataformas observáveis, de larguras variadas, de
orientação tendencial sudoeste-nordeste. Os muros, de altura média de cerca de 1,5m, são constituídos em
alvenaria de pedra seca, em aparelho irregular, com blocos pétreos de dimensões e forma irregulares.

A propriedade é atravessada por uma levada escavada na terra, a qual, dado o facto de atravessar várias
propriedades, se encontra individualizada como OP 567.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens do
rio Tâmega e pista de pesca.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).
Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da propriedade rural, em segundo plano (vista de sudoeste).

Foto 2 | Vista geral da área oriental (vista de sul).
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Foto 3 | Pormenor de muro de socalco na área oriental da propriedade (vista de sul).

Foto 4 | Pormenor de muro de delimitação de terreno (vista de nordeste).
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

567 Bouça/Rabiçais Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21698,38 205964,78 185 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Levada Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Levada, de comprimento aproximado de 220m, que atravessa várias propriedades agrícolas, com ponto de
captação num ribeiro afluente da margem direita do rio Tâmega. Configura um percurso tendencialmente sinuoso
entre as isoípsas de 190m e 180m. É de referir que a área sofreu um incêndio recente, o que permitiu uma
melhor visualização da estrutura, não obstante a densa vegetação arbustiva presente.

Apresenta duas configurações distintas, mediante a propriedade que atravessa. O tramo de levada que
atravessa a propriedade rural inventariada como OP 565 está estruturada em blocos pétreos de granito ora
adossada a um muro de socalco ora ao afloramento granítico, com recurso a muro de suporte/contenção. No
interior da parede sul da levada, apresenta placas de granito em posição vertical/oblíqua como se a conferir
maior estanquidade à estrutura. O tramo possui cerca de 140m de comprimento e encontra-se em bom/razoável
estado de conservação.

O restante tramo da levada, que atravessa a propriedade rural (OP 566) no seu quadrante este, é escavado no
solo. Na área do quadrante oeste da propriedade supõe-se a continuidade da mesma embora, face ao
aproveitamento agrícola actual e reconfigurações do terreno, já não se identificou a continuação da levada. Este
tramo apresenta um comprimento aproximado de 80m e encontra-se em mau estado de conservação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens do
rio Tâmega e pista de pesca.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta (zona de distância igual ou inferior a 50m).
Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor do ponto de captação (vista de oeste).

Foto 2 | Vista sobre o primeiro tramo da levada (vista de este).
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Foto 3 | Pormenor das placas de granito no primeiro tramo da levada (vista de este).

Foto 4 | Vista sobre a levada no segundo tramo (vista de este).
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Implantação Cartográfica
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Sistema Electroprodutor do Tâmega
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

568 Bouça - Rabiçais Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21869,77 206012,32 187 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Pontão Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Pontão de passagem sobre pequeno ribeiro afluente da margem direita do Rio Tâmega, a cerca de 100m da sua
confluência com o mesmo. Perfaz a ligação entre as duas margens, onde está próxima a um tanque de caldas
(OP569) e a uma propriedade rural (OP 565), na margem direita e a uma calçada presente nas duas margens,
de origem em Rabiçais e de acesso a zonas ribeirinhas a montante, nomeadamente ao moinho do Cachão (OP
214).

O pontão é erigido sobre a ribeira com uma laje de granito de grande dimensão, de formato sub-rectangular, e
disposta horizontal e transversalmente ao ribeiro. Na margem direita, a laje é apoiada em pilar prismático-
rectangular, erigido com recurso a blocos pétreos de granito de dimensão e forma variável, em alvenaria de
pedra seca, em posição tendencialmente horizontal, de altura visível aproximada de 0,50m. Na margem
esquerda, presume-se que a disposição do pilar se assemelhe ao da margem contrária, como se pode observar
residualmente através do vão criado pelo pontão, pese embora o facto de se encontrar assoreado e com manto
vegetal espesso.

Do lado jusante do pontão pode observar-se o vão criado pelo mesmo, de configuração sub-quadrangular, com
aproximadamente 0,80m de altura e largura, não tendo sido possível aferir o seu comprimento. A montante, está
quase completamente assoreado, com vegetação arbustiva e arbórea espessa, não permitindo visualizar o
pontão na sua completude.

A área encontra-se densamente vegetada, de difícil acesso e visualização de estruturas. O pontão encontra-se
em razoável estado de conservação, aparentando estar ao abandono.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das
margens do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta.

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo
de afectação da estrutura, implicará a revisão face às medidas de
minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista do pontão e pilar da margem direita (vista de Sudoeste).

Foto 2 | Vista da face superior do pontão (vista de Oeste).
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

569 Bouça - Rabiçais Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21869,08 206009,72 194 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Tanque de caldas Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Tanque de preparação de caldas para aplicar na agriculta, popularmente designado de “dorna”.

Estrutura de planta quadrangular erguida com recurso a blocos graníticos rematados com cimento.

Situa-se paralelo a um pequeno ribeiro afluente do rio Tâmega.

Apresenta como dimensões máximas 50 cm de altura e 80 cm de comprimento/largura.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das
margens do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta.

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo de afectação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do tanque de caldas

Foto 2 | Pormenor do tanque de caldas
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Registo cartográfico



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

570 Bouça/Rabiçais Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21495,5880 205915,937 172 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Propriedade parcialmente cerrada por muro, composta por um conjunto de plataformas sustentadas por muros-
talude, com cerca de 2 hectares de área. Com uma implantação adjacente à margem direita do rio Tâmega,
acompanha o troço confinado pela pista de pesca desportiva de Cavez, integrando um espaço cuja paisagem se
encontra profundamente alterada, mediante um conjunto de práticas agrícolas, mormente relacionadas com a
plantação de vinha de poste, e que na área em questão se distribui de modo quase uniforme desde a margem do
rio supracitado, delimitado pelo estradão em terra batida paralelo ao mesmo, até as zonas de encosta com
contrafortes de alguma pendente, encontrando-se parcialmente circunscrita a poente por um ribeiro
murado/estruturado (OP 571), e uma Propriedade rural (OP 572), que lhe está contígua.

Os muros de socalco que a compõem são erigidos em alvenaria de pedra seca, em aparelho irregular, com
blocos pétreos de dimensões e forma irregulares, de alturas máximas que variam entre 0,5m e 1,60m, e
encontram-se assentes sobre o substrato geológico granítico. Integra ainda uma edificação de pequenas
dimensões, erigido em blocos de betão, constituindo um eventual anexo agrícola.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da propriedade na paisagem envolvente, vista a partir de sudoeste.

Foto 2 | Perspetiva de um tramo de muro de socalco, integrado na propriedade, visto de sul.
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Foto 3 | Aspeto de outro tramo de muro – talude, visto de sul.

Foto 4 | Perspetiva da edificação/anexo integrada na propriedade, vista de sudeste.
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Implantação Cartográfica
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

571 Rabiçais -
Rabiçais Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21465,71 205916,58 172 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Infraestrutural Ribeiro Murado Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Trata-se de um pequeno ribeiro que corre em direção ao rio Tâmega, sentido norte – sul, dividindo duas
propriedades rurais, a OP 570 e a OP 572, esta ultima denominada de Quinta do Carvalho.

Em cerca de 50 metros o ribeiro encontra-se murado, sendo que a altura máxima observada é de 1,10m.

O aparelho construtivo é erguido em alvenaria de pedra seca, com recursos a blocos graníticos faceados, na sua
maioria dispostos horizontalmente e com pedras de pequena dimensão a preencher os interstícios entre os
blocos graníticos de maior dimensão.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das
margens do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações

A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta.

Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo
de afectação da estrutura, implicará a revisão face às medidas de
minimização atrás apresentadas.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Ribeiro Murado, vista sul - norte

Foto 2 | Parede do Ribeiro Murado, vista Este - Oeste
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Registo cartográfico
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

572 Quinta do
Carvalho/Rabiçais Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21293,446 205911,175 173 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura
agro-silvo-pastoril Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Propriedade rural com amplo cultivo de vinha em patamares com aproximadamente 6ha de extensão, e de
configuração poligonal irregular. Desenvolve-se no topo e pela encosta de um pequeno morro sobranceiro ao Rio
Tâmega na sua margem direita, entre as isóclinas 170m e 220m, sendo delimitada a Sul pela pista de pesca de
Cavez, a Este pelo ribeiro murado (OP 571) e a Norte e a Oeste pelo caminho de acesso ao lugar de Rabiçais
(OP 573).

A propriedade contempla na sua área uma vasta plantação de vinha em patamares criados com recurso a muros
de socalco, dispostas em bardos aramados horizontais de 3 a 16 fiadas por patamar, ora paralelas ao Rio
Tâmega ora em posições oblíquas, aproveitando as disposições das plataformas.

No topo Norte da propriedade, encimando a quinta, encontra-se um núcleo de edificado composto pela casa
principal, de cariz habitacional, de maior dimensão, e por outras edificados, de menor dimensão e de cariz tanto
habitacional como de apoio às actividades agrícolas realizadas na propriedade. A casa principal exibe algumas
datas, nomeadamente dos anos 1766, 1767 e 1778, podendo indicar uma datação aproximada de
existência/construção da quinta.

Os muros de socalco, de configuração sinuosa, acompanham a orografia do terreno, não obstante se
encontrarem, na maioria, com orientação tendencial O-E. Os muros são erigidos em alvenaria de pedra seca,
com paramento irregular, com recurso a blocos pétreos de granito pouco aparelhados, maioritariamente de
grande dimensão, exibindo alturas variadas.

A Oeste, no interior na propriedade, corre um pequeno ribeiro com muros de contenção ladeado por plataformas
criadas por muros de socalco com configurações adaptadas à orografia e ao percurso do leito do ribeiro.

A Sul, onde está delimitada pela pista de pesca e pelo acesso a ela, a quinta está bordeada com um pequeno
murete de cimento, no qual se encontra uma vedação de arame, sendo interrompido por dois portões de acesso
à propriedade. Junto a um dos portões, designadamente o que se encontra em posição centralizada, do lado
direito, identifica-se um bloco de granito paralelepipédico em posição vertical onde se inserem azulejos alusivos
ao nome da quinta, “Quinta do Carvalho”.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das
margens do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adoptar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes directos sobre a ocorrência.

Observações A ocorrência insere-se na área de incidência indirecta.
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Qualquer alteração ou aditamentos de projecto que impliquem qualquer tipo
de afectação da estrutura, implicará a revisão face às medidas de
minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da propriedade rural (vista de Sudeste).

Foto 2 | Vista sobre a propriedade a partir do acesso da pista de pesca (vista de Sul).
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Implantação cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

573 Vinhela/ Moimenta Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21003,991 205948,746 184 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Caminho Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Localizado em encosta, de pendente pouco acentuada, sobranceiro ao Rio Tâmega, na margem direita,
encontra-se um caminho antigo, atualmente parcialmente asfaltado, que em tempos seria em terra batida.

Com um sentido grosseiramente sudoeste – nordeste, faz a ligação entre a Ponte de Cavez até à capela de São
Caetano situada no lugar de Rabiçais, com uma extensão de aproximadamente 490 metros e cerca de 4 metros
de largura.

No troço observado verifica-se que o caminho é acompanhado por um muro em razoável estado de conservação
que serviria para delimitar as propriedades que acompanham o traçado do caminho. Com cerca de 1,20 metros
de altura, é erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos graníticos mais ou menos
faceado e de dimensão variável, traduzindo-se num muro de aspeto tosco e assimétrico.

No correr do caminho foi ainda possível identificar uma pequena passagem hidráulica construída com recurso a
blocos graníticos, com cerca de 1,20 metros de largura e 70 cm de altura, que serviria para o escoamento das
águas pluviais.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral do caminho, actualmente asfaltado.

Foto 2 | Aspecto do aparelho do muro que limita o caminho, na zona de Rabiçais.
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Foto 3 | Vista da Passagem hidráulica.

Foto 4 | Aspecto interior da passagem hidráulica.
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Registo cartográfico
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

574 Vinhela /
Moimenta Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20790,366 205829,03 185 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de
socalcos Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Mancha de socalcos implantada na margem direita do rio Tâmega, no troço final de uma encosta declivosa,
próxima do lugar de Moimenta (a cerca de 400m do núcleo populacional).

A área por onde estão implantados os socalcos, encontra-se completamente voltada ao abandono, embora os
muros que os suportam estejam relativamente bem conservados. Estes muros estão dispostos no sentido
sudoeste – nordeste, paralelamente ao rio, e de forma escalonada. A organização varia entre socalcos paralelos
contínuos e descontínuos, isto é: a ligação entre os diversos patamares tanto é feita por intermédio de pequenas
rampas, como é utilizado uma escadaria em pedra, neste caso do tipo embutida (no próprio muro).

Os muros de suporte a socalcos foram edificados em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de
granito, aproveitando em alguns casos, o próprio afloramento para se constituírem. Os interstícios, resultantes da
utilização de pedra irregular, foram colmatados com pedra miúda e terra. Os tramos de muro observados
possuem uma altura média de 1,40m. Os diversos patamares existentes (não foi possível quantifica-los)
apresentam uma largura média de 4m.

Um dos muros de socalco apresenta um pequeno vão na base. Não foi possível determinar se tratar-se-á de um
derrube (não foi identificado nenhum bloco descontextualizado nas imediações), ou de alguma antiga
nascente/mina. Apresenta uma forma quadrangular 50cm x 50cm.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Ricardo Oliveira Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.5

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do estado de conservação da propriedade (desde sul).

Foto 2 | Pormenor de um vão aberto num muro (a partir de sul).



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.5

Foto 3 | Perspetiva do aproveitamento do afloramento na constituição de um muro (desde sul).

Foto 4 | Perspetiva do modo como os socalcos estão organizados (a partir de sudoeste).



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 4.5

Foto 5 | Perspetiva de uma escadaria embutida num muro (desde noroeste).

Foto 6 | Vista geral de um patamar (a partir de nordeste).
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Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

575 Vinhela/ Moimenta Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20818,97 205843,92 179 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Agrícola

Mancha de
socalcos Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Localizada em encosta, de pendente acentuada, sobranceira ao Rio Tâmega, na margem direita, identificou-se
uma macha de socalcos.

O seu aparelho construtivo, de pedra seca, é constituído por blocos de granito, grosseiramente de grande
dimensão e com pedras de pequena dimensão a preencher os interstícios entre os blocos graníticos de maior
dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes.

A mancha de socalcos integra, observáveis, 5 patamares, implantados na face superior dos muros. A sua
organização espacial varia em função da morfologia do terreno, possuindo uma orientação sudoeste – nordeste.

As suas dimensões aproximadas variam entre os 1.40 a 2.5 metros de altura, sendo que se estende por
sensivelmente 250 metros.

Foi ainda possível identificar uma pequena passagem hidráulica integrada em um dos muros, com cerca de 0.60
cm de largura e 0.40 cm de altura, que serviria para o escoamento das águas pluviais.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral de um dos muros de socalco.

Foto 2 | Aspecto do aparelho construtivo observado num troço dos muros de socalco.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.4

Foto 3 | Aspecto do aparelho construtivo observado num troço dos muros de socalco.

Foto 4 | Aspecto da passagem hidráulica identificada num dos muros de socalco.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 4.4

Registo cartográfico



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

576 Vinhela -
Moimenta Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20732,200 205783,510 200 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro-
florestal Abrigo Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Abrigo natural inserido num afloramento rochoso granítico, sobranceiro à margem direita do rio Tâmega.

Com uma orientação sensivelmente sudeste – noroeste, aproveita uma cavidade natural formada a partir de dois
monólitos graníticos de grandes dimensões, com inúmeras diáclases. A entrada principal, voltada a sudeste, é
definida por um espaço poligonal irregular. À concavidade principal desenvolve-se através de uma reentrância
sub-retangular. Esta reentrância parece estar colmatada por um derrube de vários blocos graníticos.

As paredes internas, bastante verticalizadas, atuam como limite/extremidade noroeste, nordeste e sudoeste,
delimitando um espaço de configuração sub-retangular, bastante exíguo.

O topo superior é constituído por um único monólito que confere abrigo dos fenómenos climatéricos extremos
para cerca de duas ou três pessoas. Este monólito apresenta alguma fuligem o que denota que neste local foram
levadas a cabo ações com fogo.

O abrigo tem cerca de 1m de altura, 1,20m de largura, 60cm de profundidade e a reentrância da concavidade
aproximadamente 1m de profundidade e 30cm de largura.

A zona frontal ao abrigo carateriza-se por ser uma área vestibular alongada no sentido perpendicular à entrada
dando desta forma acesso ao mesmo, tanto pelo lado esquerdo como pelo direito. O declive precipita-se
abruptamente na área vestibular voltada a sudeste.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens do
rio Tâmega e pista de pesca

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.

Luciano Vilas Boas Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da zona de acesso ao abrigo.

Foto 2 | Aspecto frontal e do espaço interior do abrigo.
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

577 Moimenta/
Moimenta Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20561,765 205618,422 207 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Agrícola

Mancha de
socalcos Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Localizada em encosta, de pendente acentuada, sobranceira ao Rio Tâmega, na margem direita, identificou-se
uma macha de socalcos.

O seu aparelho construtivo, de pedra seca, é constituído por blocos de granito, grosseiramente de grande
dimensão e com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes.

A mancha de socalcos integra, observáveis, 5 patamares, implantados na face superior dos muros. A sua
organização espacial varia em função da morfologia do terreno, possuindo orientações bastante dispersas.

As suas dimensões aproximadas rondam os 1.20 metros de altura, sendo que se estendem por uma área de
sensivelmente 200 metros.

Verifica-se ainda que os muros de socalco aproveitam os afloramentos graníticos existentes no local, apelidados
de “saliências”.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da mancha de socalcos.

Foto 2 | Perspectiva superior de um dos muros de socalco.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Registo cartográfico



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

578 Moimenta/
Moimenta Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20541,48 205598,69 201 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro -
florestal

Abrigo semi -
natural Moderno/ Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Abrigo semi–natural localizado na encosta de pendente acentuada na margem direita sobranceira ao Rio
Tâmega.

A estrutura encontra-se numa área de enorme profusão de monólitos graníticos.

Surge do aproveitamento de monólitos graníticos, os quais constituem uma concavidade com cerca de 1.80
metros de altura.

Pode-se ainda verificar que no topo deste abrigo o bloco granítico aí presente se prolonga para o exterior,
perfazendo uma espécie de pala.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral do abrigo semi – natural.

Foto 2 | Aspecto da concavidade do abrigo.
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Registo cartográfico



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

579 Moimenta/Moimenta Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20513,17 205605,37 210 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura
agro-silvopastoril Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Propriedade rural inserida em pequeno talvegue, de orientação NE-SO, em vertente uniforme, da encosta do Rio
Tâmega, na margem direita, desenvolvendo-se entre as isóclinas 200m e 250m, com aproximadamente 0,6ha. A
propriedade, de formato conchoide, está delimitada a Sul e a Este por propriedades rurais (OP 577 e OP 580),
sendo nos restantes delimitada por um muro de divisão de propriedade.

A propriedade contempla na sua área nove patamares observáveis, criados com recurso a muros de socalco, de
disposição côncava, aproveitando a linha da reunião de águas.

Os muros de socalco apresentam várias configurações sugerindo diferentes períodos de construção. Os muros
são erigidos em alvenaria de pedra seca, com paramento irregular, uns com recurso a blocos pétreos de granito
sub-rolados outros com blocos pétreos de granito algo aparelhados de grande e média dimensão, exibindo
alturas entre os 0,80m e os 2,00m. O acesso aos diversos socalcos far-se-ia pelo meio de rampas, também elas
apoiadas pelos muros. Num dos muros apresentava-se um estruturamento com recurso a blocos pétreos
aparelhados, aparentando formar ombreiras e padieiras, de modo a criar quatro pequenos nichos, enclausurados
na parte interior por um muro anterior. Presume-se que estas estruturas serviriam a prática da apicultura,
servindo as reentrâncias de abrigo e protecção a cortiços e/ou colmeias.

A área encontra-se plantada com alguns sobreiros e carvalhos, não se identificando outro tipo de plantação ou
cultura. Actualmente encontra-se com alguma vegetação arbustiva.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da propriedade rural (vista de Sul).

Foto 2 | Aspecto de um dos muros de socalco (vista de Sudoeste).
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Foto 3 | Aspecto das estruturas de tipo nicho (vista de Sudeste).

Foto 4 | Aspecto da rampa de acesso aos socalcos (vista de Sul).
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

580 Moimenta/
Moimenta Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20528,17 205565,98 189 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de
socalcos Moderno/ Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Localizada em encosta, de pendente acentuada, sobranceira ao Rio Tâmega, na margem direita, identificou-se
uma macha de socalcos.

O seu aparelho construtivo, de pedra seca, é constituído por blocos de granito, grosseiramente de grande
dimensão e com pedras de pequena dimensão a preencher os interstícios entre os blocos graníticos de maior
dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes.

A mancha de socalcos integra, observáveis, quatro patamares, implantados na face superior dos muros. A sua
organização espacial varia em função da morfologia do terreno, possuindo uma orientação Sudeste – Noroeste.

As suas dimensões aproximadas variam entre os 1.50 a 1.80 metros de altura.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Rafaela Silva Autor (es)
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto de um dos muros de socalco.

Foto 2 | Vista geral da macha de socalcos.
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Registo cartográfico



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

581 Moimenta/
Moimenta Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20509,39 205517,06 180 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de
socalcos Moderno/ Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Localizada em encosta, de pendente acentuada, sobranceira ao Rio Tâmega, na margem direita, identificou-se
um muro de socalco, paralelo à pista de pesca.

O seu aparelho construtivo, de pedra seca, é constituído por blocos de granito de dimensões variadas, com
formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes. Com sensivelmente
três metros de altura este muro acompanha a orientação da pista de pesca: Sudoeste – Nordeste.

É ainda possível identificar uma passagem hidráulica para o escoamento das águas pluviais integrada no muro
com 1 metro de altura e 1,60 metros de largura.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Rafaela Silva Autor (es)
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral do muro de socalco.

Foto 2 | Aspecto da passagem hidráulica.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Registo cartográfico



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Parimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

582 Quinta da Ponte/
Ponte de Cavez Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20258,84 205264,91 179 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Levada Medieval?/moderna Inédito 01/06/2017

Descrição

Na margem direita do rio Tâmega, adossada à calçada (OP 583) que liga à ponte de Cavez (OP 159), encontra-
se uma estrutura de condução de águas constituída por uma levada estruturada. Possui aproximadamente 30
metros de extensão (que corresponde ao troço observado) e cerca de 40 cm de largura, com uma orientação
preferencialmente Sudoeste – Nordeste.

Apresenta uma pendente bastante ténue e um trajeto um pouco sinuoso, acompanhando o percurso da OP 583.

É composta por uma simples vala escavada no solo e/ou no substrato rochoso, encontrando-se atualmente
envolta por vegetação arbustiva.

Apresenta-se parcialmente estruturada em uma das margens, delimitada por um muro de pequenas dimensões
(cerca de 60 cm de altura), erguido com recurso a blocos pétreos graníticos de pequena a média dimensão, com
formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes. A margem interior é
circunscrita pelo muro que faz parte da OP 583.

Pode-se dizer que esta levada será contemporânea à OP 583 – calçada, pois parece ter uma relação direta com
esta, visto estar adossada à mesma e o aparelho construtivo do muro exterior da levada ser idêntico, senão igual
à mesma.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da levada.

Foto 2 | Aspecto do traçado da levada.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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Sistema Electroprodutor do Tâmega
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Parimonial 3.3

Registo cartográfico



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.5

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

583 Quinta da Ponte/
Ponte de Cavez Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20260,48 205225,50 180 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Calçada Medieval/moderno Endovélico CNS:

33223 01/06/2017

Descrição

Na margem direita do rio Tâmega, a cerca de 70 metros da ponte de Cavez encontra-se um troço de via que liga
à OP 159 – ponte de Cavez. Possui aproximadamente 300 metros de extensão e 2 metros de largura, com uma
orientação Sudoeste – Nordeste.

Esta via encontra-se lajeada com recurso a blocos graníticos de média dimensão que se apresentam já bastante
desgastados.

O caminho é acompanhado na margem direita por um muro que delimita a propriedade da Casa do Valle. O seu
aparelho construtivo, de pedra seca, é erguido com recurso a blocos pétreos graníticos de pequena a média
dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes.
Possui cerca de 3 metros de altura.

Pode-se ainda observar uma pequena entrada com uma pequena escadaria de quatro degraus, igualmente
erigida em granito, que servia para acesso à propriedade da Casa do Valle.

Esta calçada teria possivelmente continuação até à ponte de Cavez, mas terá sido cortada aquando da
construção da estrada que liga a Moimenta.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.5

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da calçada.

Foto 2 | Aspecto de troço lajeado integrante da via.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.5

Foto 3 | Aspecto do corte da via pela estrada que liga a Moimenta.

Foto 4 | Aspecto do muro de limite de propriedade que acompanha a calçada.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 4.5

Foto 5 | Aspecto da pequena entrada com escadaria para a Casa do Valle.

Foto 6 | Ligação da calçada à OP 159 – Ponte de Moimenta.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 5.5

Registo cartográfico



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

584 Veiga/ Ponte de
Cavez Cavez Cabeceiras de Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20138,67 204949,89 173 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Fonte Medieval

(?)

Almeida, A.C. [et al.] (2013). Monografia
de Cabeceiras de Basto: História e

Património. C.M. de Cabeceira de Basto.
01/06/2017

Descrição

Na margem esquerda do rio Tâmega, a cerca de 100 metros da ponte de Cavez (OP 160) encontra-se uma fonte
de água designada por Fonte de S. Bartolomeu, referida já nas memórias paroquiais de 1758.

A esta fonte, apelidada de fonte “milagrosa”, são atribuídas propriedades curativas devido à água que possui
substâncias sulfúricas (Sulfúrea sódica, fluoretada, silicatada, hipotermal).

A utilização da água para lavagens de partes do corpo para a cura de doenças de pele é uma tradição que se
mantém até aos dias de hoje e uma constante ao longo do ano, mas é sobretudo na Festa de S. Bartolomeu que
se recorre a esta água, para lavagens no local ou para a transportar para casa em garrafões.

Há quem afirme que esta fonte pode estar associada, no final da Idade Média, a uma gafaria.

A água jorra de um penedo que se adivinha a três metros por detrás da bica de água, estando ocupado por um
pequeno murete de construção em pedra seca, erguido com recurso a blocos pétreos graníticos de média
dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes.
Possui cerca de 1.80 metros de altura. Serve para sustentação das terras. A água corre de uma bica, com um
caudal ténue, para uma pia de pedra com cerca de 40 cm de altura e 1.10 cm de largura.

Acede-se à fonte através de uma escadaria em cimento, com corrimão em tubo de ferro, com uma extensão
aproximada de 80 m, que segue por um patamar erguido em cimento e consequentemente a um troço de lajeado
em granito. Em uma das lajes é possível identificar uma inscrição com o ano de 1992, possivelmente indicador
do ano da reestruturação do caminho para a fonte.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista frontal da Fonte de S. Bartolomeu.

Foto 2 | Aspceto da inscrição gravada no lajeado.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.4

Foto 3 |Pormenor do murete de sustentação de terras.

Foto 4 |Enquadramento do acesso à fonte



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 4.4

Registo cartográfico



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

585 Veiga/Ponte de
Cavez Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20237,98 204961,52 180 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura
agrícola

Mancha de
socalcos Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Mancha de socalcos contígua à margem esquerda do Rio Tâmega, desenvolvendo-se entre as isóclinas 160m e
190m, com aproximadamente 0,9ha. A mancha, de formato sub-rectangular, é delimitada a Norte pelo percurso
do Rio Tâmega, a Oeste pela Ponte de Cavez (OP 160) e a Sul e a Este pela EN206. Está próximo ao açude do
moinho da Ponte Grande (OP 223), ao muro de sustentação e contenção do Rio Tâmega (OP 586), ao medidor
de caudal do rio (OP 587) e ao complexo hidráulico (OP 588).

A propriedade contempla na sua área dois patamares observáveis, criados com recurso a muros de socalco, de
disposição algo sinuosa pois acompanha paralelamente o Rio Tâmega. Os socalcos albergam o cultivo de vinha,
com sistema de condução em latada ou pérgola, com apoios em barras de aço tipo cantoneiras de abas iguais e
arame metálico, de base em bloco pétreo de granito aparelhado e paralelepipédico em disposição vertical.

Os muros de socalco são erigidos em alvenaria de pedra seca, com paramento irregular, com recurso a blocos
pétreos de granito angulosos, maioritariamente de grande dimensão e em posição tendencialmente
horizontalizada, sendo os interstícios colmatados com blocos mais pequenos, também de formato irregular,
exibindo uma altura aproximada de 2,00m. O capeamento dos muros, bem regularizado, constitui-se com lajes
de granito de grande dimensão, em posição horizontal.

Os muros de socalco, do lado Oeste, encontram-se adossados à Ponte de Cavez (OP 160).As plataformas
criadas pelos muros apresentam medidas de comprimento entre os 14m e os 17m.O acesso ao socalco inferior
faz-se por intermédio de uma escadaria algo rudimentar, recortada no afloramento rochoso granítico e coberta
por terra e manto vegetal espesso.

Actualmente e principalmente em direcção a montante, encontra-se com vegetação arbustiva e arbórea bastante
densa, e apresenta-se em boas condições de conservação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da mancha de socalcos (vista de Nordeste).



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.4

Foto 2 | Aspecto de um dos muros de socalco (vista de Noroeste).

Foto 3 | Pormenor das estruturas de suporte das vinhas (vista de Sudoeste).



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 4.4

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

586 Veiga/Ponte de Cavez Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20245,86 204980,42 165 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura
agrícola Muro de sustentação Moderno/Contemporâ

neo Inédito 01/06/2017

Descrição
Muro de contenção do Rio Tâmega, erigido sobre a sua margem esquerda, com comprimento aproximado de
750m. No muro estão adossados o açude do moinho da Ponte Grande (OP 223) e o medidor de caudal do rio
(OP 587), e situa-se próximo a uma mancha de socalcos (OP 585), a três propriedades rurais (OP 589, OP 590 e
OP 591) e a um anexo agrícola/abrigo (OP 592).

O muro de contenção que detém a transposição das margens pelo Rio Tâmega e que, do mesmo modo, serve
de sustentação às plataformas sobranceiras (OP 585, OP 589, OP 590 e OP 591), apresenta configuração
sinuosa, contígua e paralela ao percurso do rio.

O muro é erigido em alvenaria de pedra seca, com paramento irregular, com recurso a blocos pétreos de granito
sub-rolados e boleados, maioritariamente de grande dimensão e em posição tendencialmente horizontalizada,
exibindo uma altura máxima de 2,00m. O capeamento dos muros, algo regularizado, constitui-se com blocos
pétreos de granito de grande dimensão, em posição horizontal, aparelhados na face exterior e, aparentemente,
em posição de perpianho.

Num troço médio do muro, este assume mais uma característica de paredão, revelando uma largura superior à
dos troços das extremidades do muro, de aproximadamente 3,00m, como que completando e alargando a
plataforma sobranceira ao rio.

Ao longo de todo o percurso do muro, encontra-se vegetação arbustiva e arbórea bastante densa, que lhe
dificulta o acesso. Apresenta-se em razoáveis/boas condições de conservação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto de troço de muro a jusante (vista de Oeste).

Foto 2 | Aspecto de troço de muro a jusante (vista de Nordeste).



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.4

Foto 3 | Perspectiva superior de troço médio do muro (vista de Nordeste).

Foto 4 | Aspecto de troço médio de muro (vista de Nordeste).
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

587 Veiga/ Ponte de
Cavez Cavez Cabeceiras de

Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20253,07 204989,89 174 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Estruturas
construídas
científicas

Estação
Hidrométrica Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Na margem esquerda do rio Tâmega, a cerca de 54 metros para montante da ponte de Cavez (OP 160)
encontra-se uma estação hidrométrica. Esta estação serve para obter resultados relativos à água do rio,
nomeadamente o nível, caudal, transporte e depósito de sedimentos, temperatura e outras propriedades físicas,
químicas e biológicas da água.

Pode-se dizer que esta estação é um medidor com recurso a teleférico: composto por duas torres, com cerca de
8 metros de altura, uma em cada margem e que são ligadas através de um sistema de cabos que são
construídos para obter medições. Uma das torres possui um guincho manual, o qual guia o molinete (instrumento
de medição) de modo a obter as leituras necessárias.

Segundo a base de dados do Sistema Nacional de Informação de Recurso Hidrográficos (SNIRH), esta estação
entrou em funcionamento a 24.10.1957, continuando ativa até aos nossos dias.

Verificou-se ainda uma inscrição na base de assentamento em cimento da torre com a seguinte transcrição:
H.E.D 10/2/9_/.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

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.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da torre da margem esquerda da estação hidrométrica.

Foto 2 |Pormenor da inscrição gravada no assentamento da base da torre.
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Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Registo cartográfico



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

588 Arosa/Arosa Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20412,36 205142,49 195 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura
infraestrutural

Tanque, mina e
represa Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Complexo hidráulico composto por mina de água com represamento e tanque, situado na margem esquerda do
Rio Tâmega, na berma interior da EN206, no sopé do Monte Calvo, na sua vertente Noroeste, em encosta algo
declivosa sobranceira ao rio. Estão situados na bordadura de uma propriedade rural delimitada pela ES206.
Encontra-se próximo a uma mancha de socalcos (OP 585), a uma propriedade rural (OP 589) e ao muro de
contenção do Rio Tâmega (OP 586).

O tanque é construído entre dois patamares, cujos muros o delimitam e estruturam a Norte, Este e Sul
configurando uma área de formato sub-quadrangular. Virado para a via, a Oeste, erige-se o muro de retenção de
água no interior do reservatório, de menor dimensão, alteado com recurso a grandes lajes de granito afeiçoadas
e adossadas aos muros de socalco Norte e Sul. Este muro apresenta aproximadamente 4,00m de comprimento e
1,00m de altura. O interior e restantes paredes do tanque encontravam-se oclusas pela densa vegetação
arbustiva no seu interior, o que não permitiu a aferição e visualização completa das suas características.
Encontra-se a uso e em razoável/bom estado de conservação.

A Sul, inserido no muro que cria a plataforma sobranceira à EN206, localiza-se uma mina de água ora escavada
no substrato geológico granítico ora com parede erigida de blocos pétreos de granito, sendo represada por uma
laje de granito de média dimensão onde se encontra afeiçoado um escorredouro. De configuração sub-
rectangular, a sua entrada compõe-se com um bloco pétreo de granito aparelhado e de formato paralelepipédico
servindo de padieira encimando duas ombreiras formadas por blocos pétreos de de granito, algo aparelhadas,
sobrepostos verticalmente em disposição horizontalizada. O tecto sustenta-se com recurso a largas lajes de
granito de comprimento que ultrapassa a dimensão do vão criado pela estrutura. Á entrada, a mina mede
aproximadamente 1,25m de altura e 0,45m de largura. Não tendo sido possível aferir o comprimento total da
mina, é possível referir que terá uma extensão superior a 4,00m e assume um percurso algo curvilíneo, orientado
a Sul, contrapondo com a entrada virada a Oeste. Encontra-se a uso e em bom estado de conservação.

Presume-se que este complexo hidráulico serviria a população residente e transeunte, bem como para irrigar as
propriedades que subjazem a EN206 e são contíguas ao rio Tâmega.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do tanque e da mina de água (vista de Noroeste).
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Foto 2 | Aspecto do tanque (vista de Oeste).

Foto 3 | Aspecto do interior da mina de água e do represamento (vista de Oeste).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

589 Arosa/Arosa Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20440,4 205265,67 195 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura
agro-silvopastoril Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Propriedade rural inserida na margem esquerda do Rio Tâmega, no sopé do Monte Calvo, na sua vertente
Noroeste, em encosta algo declivosa sobranceira ao rio e subjacente à EN206. Tem uma configuração sub-
sinusoidal, de orientação NE-SO, desenvolvendo-se entre as isóclinas 170m e 200m, com área de
aproximadamente 1,4ha. A propriedade é delimitada a Norte por outra propriedade rural (OP 590), a Sul pela
mancha de socalcos (OP 585) e a restante circunscrição é efectuada pelo leito do Rio Tâmega e pela EN 206.

A propriedade rural contempla na sua área um patamar observável, criado com recurso a socalco de grande
dimensão, uma represa/reservatório de água e um pequeno tanque em pedra.

O muro de socalco, que se encontra quase completamente oculto vela vegetação arbustiva muito densa, é de
altura máxima aproximada de 4,00m e erige-se em alvenaria de pedra seca, com paramento irregular, com
recurso a blocos pétreos irregulares de granito sub-angulosos de grande e média dimensão. O muro está
construído de encontro ao afloramento rochoso granítico, e de forma a suster o talude natural de pendente
acentuada, a fim de criar uma plataforma subjacente regularizada com aproximadamente 8,00m de largura,
encostando esta ao muro de contenção do Rio Tâmega (OP 586). Esta estrutura, de configuração rectilínea,
possui uma extensão observável de cerca de 100m, no tramo da propriedade mais a montante.

A montante da propriedade encontram-se as duas estruturas de contenção e depósito erigidas em pedra que,
presumivelmente, prestariam apoio e irrigação à prática agrícola. A represa constitui-se por dois muretes a
Noroeste e Nordeste, erigidos contra o substrato rochoso granítico, configurando uma área sub-rectangular,
muretes esses compostos por lajes de granito aparelhadas e de dimensão variada, de disposição vertical sobre o
comprido. A represa aparenta ser abastecida por um pequeno córrego de água que corre a Sudoeste da mesma.
Apresenta as seguintes medições aproximadas: altura média – 0,70m; comprimento – 7,00m; largura – 4,00m.

O tanque, de configuração sub-rectangular, está adossado ao afloramento granítico o qual foi recortado para o
efeito e/ou para aproveitamento de pedra (a NE e SE). As paredes Noroeste e Sudoeste do tanque são alteadas
com recurso a lajes de granito de formato sub-rectangular, aparelhadas, de dimensão média. Apresenta as
seguintes medições aproximadas: altura média – 0,60m; comprimento – 1,80m; largura – 1,00m.

Devido à vegetação arbórea e arbustiva muito densa, que dificultou em grande parte a identificação de estruturas
e mesmo o acesso a elas, não foi possível a aferição e visualização das características das estruturas na sua
completude. As presentes estruturas encontram-se ao abandono, e apresentam um mau/razoável estado de
conservação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X
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Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da parte superior do muro de socalco (vista de Nordeste).
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Foto 2 | Aspecto do reservatório (vista de Sudeste).

Foto 4 | Aspecto do tanque (vista de Oeste).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

590 Arosa/Arosa Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20602,5 205505,1 195 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura
agro-silvopastoril Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Propriedade rural murada, inserida na margem esquerda do Rio Tâmega, no sopé do Monte Calvo, na sua
vertente Noroeste, em encosta declivosa sobranceira ao rio e subjacente à EN206. Tem uma configuração sub-
trapezoidal, desenvolvendo-se entre as isóclinas 170m e 200m, com área de aproximadamente 0,75ha. A
propriedade é delimitada a Sul por uma propriedade rural (OP 589), a Norte pela outra propriedade rural (OP
591) e a restante circunscrição é efectuada pelo leito do Rio Tâmega e pela EN 206. No limite Norte da
propriedade encontra-se um anexo agrícola/abrigo (OP 592).

A propriedade rural contempla na sua área sete patamares observáveis, criado com recurso a muros de socalco
e um caminho murado de acesso à propriedade.

Os muros de socalco apresentam uma configuração côncava, aproveitando a topografia do terreno, criando
patamares paralelos de largura média aproximada de 8,00m.

Os muros de socalcos medem aproximadamente 2,00m de altura média e 100m de extensão e erigem-se em
alvenaria de pedra seca, com paramento irregular, com recurso a blocos pétreos irregulares de granito sub-
angulosos de grande e média dimensão, sendo os interstícios colmatados com blocos pétreos de granito de
pequena dimensão. Na base do muro verifica-se a utilização de blocos de maior dimensão a fim de fornecer
maior solidez à estrutura. O acesso entre as plataformas seria feito com recurso a escadaria tipo salta-cão,
característica observada num dos muros de socalco, escadaria essa composta por lajes e blocos de granito
embutidas no muro, com seis degraus observáveis, aparentando estar destituída de alguns degraus.

O caminho murado que atravessa a propriedade, assume um percurso sinuoso e oblíquo à pendente do terreno,
de orientação tendencialmente N-S, dando acesso ora às plataformas ora ao anexo agrícola/abrigo (OP 592). O
muro que lhe perfaz o limite exterior, serve também de sustentação do acesso e está erigido com blocos pétreos
de granito, algo boleados, de média e grande dimensão, em alvenaria de pedra seca, com paramento irregular.
O limite interior é formado pelo afloramento rochoso granítico, tendo sido recortado em alguns tramos do
caminho. O acesso apresenta larguras entre os 0,50m e 1,00m.

A propriedade encontra-se delimitada nos limites Norte e Sul por um muro de divisão, com altura média
aproximada de 1,00m, e é erigido em alvenaria de pedra seca, com paramento irregular, com recurso a blocos
pétreos de granito de formato e dimensões irregulares e são de configuração rectilínea, percorrendo desde o
limite junto à EN206 até próximo do Rio Tâmega.

Devido à vegetação arbórea e arbustiva muito densa, que dificultou em grande parte a identificação de estruturas
e mesmo o acesso a elas, não foi possível a aferição e visualização das características das estruturas na sua
completude. As presentes estruturas encontram-se ao abandono, e apresentam um mau/razoável estado de
conservação.
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Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da parte superior de muro de socalco (vista de Sul).
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Foto 2 | Pormenor de muro de socalco (vista de Norte).

Foto 3 | Pormenor da escadaria tipo salta-cão (vista de Norte).



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 4.5

Foto 4 | Aspecto do caminho murado (vista de Nordeste).

Foto 5 | Pormenor do muro de divisão de propriedade - Sul (vista de Sudoeste).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

591 Arosa Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20681 205589,37 190 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro-
silvopastoril

Propriedade
agrícola Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Propriedade rural implantada numa encosta declivosa, profundamente amenizada pela edificação de inúmeros
socalcos, procedentes da intensa atividade agrícola observada na região. A área em análise localiza-se na
margem esquerda do rio Tâmega, próxima do lugar de Arosa, compreendendo um caminho de acesso à
propriedade, uma mancha de muros de suporte a socalcos, duas minhas de água, uma com represamento,
diversas levadas, e um tanque de caldas.

O caminho de acesso ao interior da propriedade tem início na Estrada Nacional nº 206, desenvolvendo-se ao
longo de cerca de 60m, no sentido sul – norte, até atingir os terrenos mais próximos do rio. Encontra-se
flanqueado por muros de propriedade e socalco, e tem cerca de 1,50m de largura máxima.

A propriedade desenvolve-se em função dos socalcos criados, estando os muros dispostos sensivelmente, no
sentido sudoeste – nordeste, paralelamente ao rio, e de forma escalonada. Embora os socalcos sejam paralelos,
não são contínuos, isto porque foram criadas algumas rampas no pano murário que permitem o acesso entre os
diversos patamares.

Os muros de suporte a socalcos foram edificados em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de
granito, aproveitando em alguns casos, o próprio afloramento para se constituírem. Os interstícios, resultantes da
utilização de pedra irregular, foram colmatados com pedra miúda e terra. Os tramos de muro observados
possuem uma altura média de 1,40m. Os diversos patamares existentes (pelo menos 5 visíveis) apresentam uma
largura média de 4m. Não foi possível determinar a extensão dos mesmos.

No que diz respeito ao aproveitamento hídrico, a propriedade engloba duas minas de água, estando uma delas
dotada de represamento, algumas levadas e um tanque de caldas. A mina de água com represamento foi
construída no interior do subsolo, aproveitando a existência de um socalco para se constituir (aberta a meio do
pano murário). Não foi possível aferir o seu comprimento interno, nem sequer as medidas da boca. A represa, de
planta sub-rectangular, foi escavada no afloramento, estando dotada de um paredão/barragem a jusante. Este
elemento é constituído por dois blocos graníticos, dispostos longitudinalmente. A segunda mina de água, de
menor dimensão, foi aberta no pano murário de um muro de suporte a socalco, não apresentando qualquer
estrutura de represamento. A partir da saída de água de ambas as minas, foram abertos sulcos no solo, dando
origem a levadas de apoio ao regadio.

O tanque, popularmente designado de dorna para preparação de caldas (utilizadas na exploração agrícola, mais
concretamente no combate às pragas e fungos), apresenta uma planta quadrangular, e foi erigido com recurso a
materiais modernos, tijolos e cimento. Tem cerca de 0,75m de largura/comprimento e 0,50m de altura.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica
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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.

Ricardo Oliveira Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do estado de conservação da propriedade (desde sul).
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Foto 2 | Vista parcial do caminho de acesso à propriedade (a partir de norte).

Foto 3 | Perspetiva do muro de sustentação do caminho (desde noroeste).
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Foto 4 | Perspetiva de um muro de suporte a socalco (a partir de noroeste).

Foto 5 | Perspetiva da mina com represamento (a partir de oeste).
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Foto 6 | Vista parcial da represa (desde noroeste).

Foto 7 | Vista geral do tanque de caldas (a partir de noroeste).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

592 Arosa Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20637,44 205546,3 180 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Anexo agrícola Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

A ocorrência patrimonial nº 592 corresponde a uma estrutura de apoio agrícola em profundo estado de
deterioração. Implantada no sopé de uma encosta declivosa, com o ponto mais proeminente no cabeço da
denominada Quinta do Santo em Arosa (a cerca de 280m a sudeste), a estrutura em análise acaba por estar
bastante dissimulada na paisagem. O aproveitamento de enormes afloramentos graníticos na sua constituição,
com destaque para uma pala natural (alçado sudeste é constituído integralmente pelo afloramento) ajuda nesse
sentido.

No que diz respeito aos elementos construídos, o destaque vai para o alçado noroeste, o único relativamente
bem conservado, onde ainda é possível observar os dois cunhais. Os restantes alçados, nordeste e sudoeste,
ambos dotados de um vão de porta, estão completamente arruinados.

A estrutura foi edificada em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de granito, aproveitando, tal
como referido anteriormente, o próprio afloramento para se constituir. Os interstícios, resultantes da utilização de
pedra irregular, foram colmatados com pedra miúda. Não foram identificados quaisquer elementos de uma
eventual cobertura.

Serviria para guardar alfaias agrícolas, excedentes de produção e, quiçá, guardar o gado.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica

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.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral do anexo agrícola (desde sudoeste).

Foto 2 | Vão que permite a passagem entre um muro de propriedade e a estrutura (a partir de sudoeste).
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Foto 3 | Perspetiva de um cunhal a partir do interior da estrutura (desde sul).

Foto 4 | Perspetiva de um cunhal a partir do exterior da estrutura (a partir de nordeste).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

593 Arosa Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20819,701 205708,492 195 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro-
silvopastoril Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Propriedade rural implantada numa encosta declivosa, profundamente amenizada pela edificação de incontáveis
socalcos, procedentes da intensa atividade agrícola observada na região. A área em análise localiza-se na
margem esquerda do rio Tâmega, próxima do lugar de Arosa, compreendendo um caminho de acesso à
propriedade, uma mancha de muros de suporte a socalcos, uma minha de água, diversas levadas, três tanques,
e dois anexos agrícolas.

O caminho de acesso ao interior da propriedade tem início na Estrada Nacional nº 206, desenvolvendo-se ao
longo de cerca de 120m, no sentido sudoeste – nordeste, até atingir os terrenos mais próximos do rio. Encontra-
se flanqueado por alguns muros de propriedade.

A propriedade desenvolve-se em função dos socalcos criados, estando os muros dispostos sensivelmente, no
sentido sudoeste – nordeste, paralelamente ao rio, e de forma escalonada. Embora os socalcos sejam paralelos,
não são contínuos, isto porque foram criadas algumas rampas no pano murário que permitem o acesso entre os
diversos patamares. Esta solução acaba por facilitar a introdução de meios mecânicos na exploração agrícola.

Os muros de suporte a socalcos foram edificados em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de
granito, aproveitando em alguns casos, o próprio afloramento para se constituírem. Os interstícios, resultantes da
utilização de pedra irregular, foram colmatados com pedra miúda e terra. Os tramos de muro observados
possuem uma altura média de 1,50m.

Os diversos patamares existentes (cerca de 10) encontram-se delineados por vinhas em corrimão/vara,
revelando uma organização cuidada do aproveitamento agrícola. Apresentam uma largura média de 5m, e um
comprimento máximo de cerca de 150m.

No que diz respeito ao aproveitamento hídrico, a propriedade engloba uma mina de água, algumas levadas e um
tanque que represa a água proveniente de outra nascente. A mina de água foi construída no interior do subsolo,
aproveitando a existência de um socalco para se constituir (aberta a meio do pano murário). Não foi possível
aferir o seu comprimento, nem sequer se possui represamento interno. As levadas observadas, correspondem a
pequenos sulcos cavados no solo, com origem na mina e/ou no tanque. O tanque, de planta retangular, foi
erigido com recurso a materiais modernos, blocos e cimento. Não apresenta nenhum elemento de destaque.

Nas proximidades do tanque de rega, foram identificados outros dois tanques, um em cimento, e outro em pedra,
popularmente designados de dornas para preparação de caldas (utilizadas na exploração agrícola, mais
concretamente no combate às pragas e fungos). O tanque em pedra encontra-se em avançado estado de
deterioração.

Por último, a propriedade está dotada de dois anexos agrícolas, que mesclam materiais perecíveis e perenes.
Não apresentam qualquer elemento de destaque. Servem para guardar alfaias agrícolas e excedentes de
produção.
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Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica

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.

Ricardo Oliveira Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do caminho de acesso à propriedade (desde noroeste).
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Foto 2 | Pormenor do acesso em rampa entre os diversos patamares (a partir de este).

Foto 3 | Perspetiva da rampa que faz a ligação entre os diferentes patamares (desde noroeste).
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Foto 4 | Vista parcial da disposição dos socalcos (a partir de norte).

Foto 5 | Vista geral do aglomerado principal de estruturas de apoio agrícola (desde norte).
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Foto 6 | Anexo agrícola (a partir de noroeste).

Foto 7 | Mina de água (desde norte).
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Foto 8 | Perspetiva do tanque (a partir de sul).

Foto 9 | Vista geral de um tanque de caldas (desde sul).
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

594 Arosa Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21166,968 205832,912 170 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro-
silvopastoril Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Propriedade rural implantada na margem esquerda do rio Tâmega, compreendendo uma mancha de muros de
suporte a socalcos, diversas levadas e um caminho de acesso à propriedade.

Os muros de suporte a socalcos acompanham as curvas de nível da encosta, estando disposto, sensivelmente,
no sentido oeste – este, paralelamente ao rio, e de forma escalonada. Estes muros foram edificados em
alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de granito e xisto, aproveitando em alguns casos, o
próprio afloramento para se constituírem. Os interstícios, resultantes da utilização de pedra irregular, foram
colmatados com pedra miúda e terra. Os tramos de muro observados possuem uma altura média 1,20m.

As levadas identificadas variam pouco na sua constituição. A esmagadora maioria corresponde a um sulco
cavado no solo, com a exceção de um troço estruturado, curiosamente, com blocos de granito provenientes do
derrube de um muro de suporte a socalco. Embora não tenha sido possível determinar os pontos de captação
das diversas levadas, acreditamos que aproveitem a água proveniente dos dois ribeiros que circundam a
propriedade a oste e este (sem designação na C.M.P.).

O caminho de acesso ao interior da propriedade tem início na Estrada Nacional nº 206, desenvolvendo-se ao
longo de cerca de 600m até atingir os terrenos mais próximos do rio. O caminho encontra-se flanqueado por
alguns muros de propriedade.

Embora no terreno não tenha sido possível delimitar rigorosamente os seus limites (não foi possível aceder às
áreas granjeadas), não é de descartar a presença de outras materialidades de apoio à exploração agrícola.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica

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.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista parcial da propriedade rural (a partir de norte).

Foto 2 | Troço final do caminho que dá acesso à propriedade (a partir de noroeste).
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Foto 3 | Perspetiva do modo como as plataformas estão escalonadas (a partir de oeste).

Foto 4 | Pormenor de um muro de suporte a socalco (a partir de nordeste).
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Foto 5 | Perspetiva de uma levada estruturada (a partir de norte).

Foto 6 | Diferente perspetiva da levada (a partir de oeste).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

595 Arosa Cavez Cabeceiras de
Basto

Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21389,113 205855,469 170 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Indeterminada Indeterminada Indeterminada Inédito 01/06/2017

Descrição

Estrutura profundamente arruinada, implantada na margem esquerda do rio Tâmega, junto à foz de uma linha de
água, numa área onde o vale é bastante aberto, proporcionando extensos lameiros.

A estrutura em si, não é mais do que um amontoado de blocos pétreos, onde ainda é possível identificar alguns
alinhamentos de muros. A intensa vegetação presente dificultou a observação das ruínas.

Tendo em conta que a OP 598 é muito parecida, quer na sua implantação junto ao troço final de uma linha de
água, quer pelos alinhamentos que se vislumbram entre a vegetação, poderemos estar perante um moinho em
ruínas. Na fotografia aérea de 1958 (voo realizado pela USAF com cobertura nacional destinado à produção de
cartografia NATO à escala 1:50 000) é possível observar uma quebra da corrente no rio Tâmega, provavelmente
correspondente a um açude (OP 600), a cerca de 50m a montante da área onde detetámos as ruínas, o que
reforça ainda mais a probabilidade de estarmos perante uma estrutura molinológica.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Em análise.

Observações

De momento, não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude da
dificuldade da aferição da tipologia da estrutura, assim como dos impactes efectivos dos
trabalhos afectos ao SET sobre a ocorrência. No entanto, a análise dos detalhes de projeto que
impliquem qualquer tipo de afetação da estrutura, implicarão a preconização de medidas de
minimização adequadas.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista parcial do avançado estado de deterioração da estrutura (a partir de este).

Foto 2 | Ruínas de um muro/alçado (a partir de sudeste).
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Foto 3 | Vista geral do açude (OP 600) a montante da estrutura em ruinas (a partir de noroeste).

Foto 4 | Área de implantação das ruínas (a partir de nordeste).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

596 Arosa Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21456,87 205803,14 185 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Tanque de caldas Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

A ocorrência patrimonial 596 corresponde a um pequeno tanque em pedra, popularmente designado de dorna
para preparação de caldas. Inserido numa propriedade agrícola, seria nesta dorna que se preparavam as caldas
utilizadas na exploração agrícola, mais concretamente no combate às pragas e fungos.

Estruturalmente, a dorna é composta por quatro lajes de granito, dispostas longitudinalmente, com as juntas
devidamente preenchidas com recurso argamassa, garantindo a estanquidade da estrutura. Numa das juntas foi
possível observar vestígios de um grampo metálico, elemento que reforçava a junção de duas lajes. A base da
estrutura é composta por uma laje em granito.

De planta quadrangular, a dorna apresenta sensivelmente 1m2 de espaço útil. Compreende as seguintes
medidas máximas: altura de 0,85m, espessura de 0,25m, comprimento de 1,20m.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica

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.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da implantação da dorna (a partir de sudoeste).

Foto 2 | Perspetiva da dorna (a partir de oeste).
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Foto 3 | Diferente perspetiva da dorna (a partir de norte).

Foto 4 | Perspetiva do interior da dorna.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

597 Arosa Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21574,956 205835,029 175 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de
socalcos Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Mancha de socalcos implantada no sopé de uma encosta declivosa, profundamente amenizada pela intensa
ação antrópica (aproveitamento agrícola). Atualmente, toda a área abrangida pela mancha de socalcos encontra-
se abandonada.

Os muros de suporte a socalcos, erigidos em alvenaria de pedra seca (granito), dispõem-se no sentido este –
oeste, de modo escalonado, prolongando-se por vários metros. Foram construídos com recurso a blocos e lajes
de granito, aproveitando, em alguns casos, o próprio afloramento para se constituir. Os interstícios, resultantes
da utilização de pedra irregular, foram colmatados com pedra miúda e terra.

Tendo em conta a intensa vegetação presente, não é de descartar a existência de outras ocorrências
patrimoniais.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica

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.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista parcial da área onde estão implantados os socalcos (a partir da margem direita).

Foto 2 | Vista parcial do estado em que se encontra a propriedade com socalcos (a partir de oeste).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

598 Arosa Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21799,692 205897,595 180 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Moinho Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Estrutura profundamente arruinada, implantada na margem esquerda do rio Tâmega, junto à foz de uma linha de
água, numa área onde o vale é bastante aberto, proporcionando extensos lameiros.

Após a análise e cruzamento de diversos dados, designadamente as ruínas identificadas, a implantação
geográfica, a análise da fotografia aérea de 1958 e as informações orais recolhidas, chegámos à conclusão que
estaremos perante as ruínas de um moinho.

A estrutura em si, não é mais do que um amontoado de blocos pétreos, onde ainda é possível identificar alguns
alinhamentos de muros. A intensa vegetação que cobre a estrutura dificultou a observação das ruínas, todavia,
parece subsistir parte do troço final do açude/levada que encaminhava a água até ao moinho.

Segundo a Sr.ª Maria Barroso, natural de Arosa, na área onde identificámos a OP 598, existia um antigo moinho
de consortes, destruído com a força das águas, e posteriormente descontinuado. Mais tarde, foi erigido um novo
moinho a cerca de 300m a montante (OP 215), substituindo o anterior.

Na fotografia aérea de 1958 (voo realizado pela USAF com cobertura nacional destinado à produção de
cartografia NATO à escala 1:50 000) é possível observar uma quebra da corrente no rio Tâmega, a cerca de 40m
a montante da área onde detetámos as ruínas, o que reforça ainda mais a probabilidade de estarmos perante o
antigo moinho referido nos inquéritos orais. Esta quebra da corrente corresponderia ao açude que desviaria a
água para o moinho.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Em análise.

Observações

De momento, não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude da
dificuldade da aferição da tipologia da estrutura, assim como dos impactes efectivos dos
trabalhos afectos ao SET sobre a ocorrência. No entanto, a análise dos detalhes de projeto que
impliquem qualquer tipo de afetação da estrutura, implicarão a preconização de medidas de
minimização adequadas.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista parcial do avançado estado de deterioração da estrutura (a partir de este).

Foto 2 | Alinhamento que parece corresponder ao troço final do açude/levada (a partir de este).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

599 Arosa Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21889,579 205863,075 180 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro-
silvopastoril Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Propriedade rural implantada numa encosta declivosa, na margem esquerda do rio Tâmega.

Trata-se de uma extensa área agricultada, compreendendo uma mancha de muros de suporte a socalcos, dois
tanques e anexos agrícolas. Tendo em conta que a propriedade está vedada com rede, não foi possível aceder
ao interior, não sendo de descurar a presença de mais estruturas.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões – Reperfilamento das margens
do Rio Tâmega e pista de pesca

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica

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.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da propriedade (a partir da margem direita do rio Tâmega).

Foto 2 | Vista parcial da propriedade vedada (a partir de norte).



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

600 Rabiçais / Arosa Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 21479,077 205876,238 170 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Açude Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

A ocorrência patrimonial nº 600 corresponde a um açude implantado em pleno leito do rio Tâmega. Tendo em
conta que um açude, na sua génese, não é mais do que um muro de pedra que atravessa o curso de água de
uma margem à outra, e que serve para reter, elevar/regularizar, e ou desviar a água de um rio, ou ribeiro, tanto
podemos estar perante uma barragem (neste caso associada à pista de pesca de Cavez), e/ou a um elemento
indissociável de um moinho. Um açude pode ainda servir para quebrar a força da corrente da água.

Observando o açude, depressa chegamos à conclusão que sofreu algumas benfeitorias, provavelmente levadas
a cabo pelo Clube de Caça e Pesca de Cavez, no âmbito da criação da reserva de pesca. Isto não invalida que
originalmente fosse utilizado apenas para abastecer um moinho, e que, posteriormente, tivesse sido
reaproveitado na pista de pesca.

Tendo em conta a identificação na margem esquerda, durante trabalhos de prospeção, de uma estrutura em
ruínas a cerca de 50m a jusante da ocorrência em análise – hipoteticamente um antigo moinho (OP 595) –,
podemos estar, efetivamente, perante um antigo açude de um moinho.

O açude terá sido, inicialmente, erigido apenas em alvenaria de pedra seca. Com uma base provavelmente
dotada de pedra miúda, apresenta grandes blocos/lajes de pedra irregular ao longo de toda a sua extensão. O
capeamento em cimento, que se encontra em mau estado de conservação, corresponderá a uma beneficiação
mais recente. O elevado caudal não permitiu recolher mais informações.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões - Pista de pesca e
reperfilamento das margens do rio Tâmega

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.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral do açude (desde sudoeste).

Foto 2 | perspetiva do açude (a partir de sul).
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Foto 3 | Vista geral do açude (desde norte).

Foto 4 | Perspetiva do estado de conservação do açude (a partir de norte).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

601 Vinhela/ Moimenta
- Arosa Cavez Cabeceiras de Basto Braga

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 20814,972 205808,028 170 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Açude Moderno/Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

A ocorrência patrimonial nº 601 corresponde a um açude implantado em pleno leito do rio Tâmega. Tendo em
conta que um açude, na sua génese, não é mais do que um muro de pedra que atravessa o curso de água de
uma margem à outra, e que serve para reter, elevar/regularizar, e ou desviar a água de um rio, ou ribeiro, tanto
podemos estar perante uma barragem (neste caso associada à pista de pesca de Cavez), e/ou a um elemento
indissociável de um moinho. Um açude pode ainda servir para quebrar a força da corrente da água.

Observando o açude, depressa chegamos à conclusão que sofreu algumas benfeitorias, provavelmente levadas
a cabo pelo Clube de Caça e Pesca de Cavez, no âmbito da criação da reserva de pesca. Isto não invalida que
originalmente fosse utilizado apenas para abastecer um moinho ou propriedade agrícola, e que, posteriormente,
tivesse sido reaproveitado na pista de pesca.

O açude terá sido, inicialmente, erigido apenas em alvenaria de pedra seca. Com uma base provavelmente
dotada de pedra miúda, apresenta grandes blocos/lajes de pedra irregular ao longo de toda a sua extensão. O
capeamento em cimento corresponderá a uma beneficiação mais recente. O elevado caudal não permitiu
recolher mais informações.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões - Pista de pesca e
reperfilamento das margens do rio Tâmega

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.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral do açude (desde norte).

Foto 2 | Pormenor do estado de conservação do açude (desde norte).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

602
Minas do Alto da
Torre/Parada de

Monteiros

União de freguesias
de Pensalvos e

Parada de Monteiros
Vila Pouca de Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 34361,49 211552,38 412 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura político-
administrativa Marco de divisão Contemporâneo Inédito 31/05/2017

Descrição

Marco de divisão do território, localizado numa encosta de pendentes pouco acentuadas da vertente norte do
Monte Minhéu, voltado para o vale encaixado do rio Tâmega.

A ocorrência patrimonial encontra-se descontextualizada, muito provavelmente, uma vez que se apresenta
derrubada. Consiste num paralelepípedo reto em granito de grão grosseiro e coloração amarelada, de faces
retangulares e superfícies bastante regulares, com cerca de 0.60 m de altura (quando na posição original). Na
parte superior de uma das faces apresenta gravada a inscrição “MN”, não sendo possível aferir o seu significado.
Supõe-se, porém, que a inscrição remeta para toponímia local atualmente em desuso.

Importa assinalar que a cerca de 3 km, em linha reta, foi identificado um marco de divisão de território
semelhante e com o mesmo tipo de inscrição (OP_383), admitindo-se assim que este fosse um recurso comum
na marcação / divisão administrativa da área de estudo.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. alto Tâmega – Acesso C35

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.

Helena Barbosa Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor da face gravada com a inscrição “MN”; vista superior.

Foto 2 | Vista do marco de divisão administrativa, no sentido este-oeste.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

603
Alto do

Cabichoso/Parada
de Monteiros

União de freguesias
de Pensalvos e

Parada de Monteiros
Vila Pouca de Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 33725,69 211382,88 410 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arqueológico Pré-história
Recente? Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

A ocorrência patrimonial consiste num conjunto de duas fossetes de pequena dimensão gravadas num
afloramento de xisto quartzítico localizado no topo de um cabeço sobranceiro ao vale do rio Tâmega.

Está implantado numa colina bastante proeminente na paisagem, no extremo norte de uma linha de cumeada.
Insere-se numa paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas que alternam com depressões e
vales encaixados. A envolvente caracteriza-se por abundantes blocos de xisto de dimensões variadas aflorando
à superfície, bastante patinados por ação eólica, marcados em grande parte por diáclases e apresentando
superfícies bastante grosseiras.

O suporte de gravação consiste numa rocha xistenta de coloração cinzenta azulada, bastante escura, com
alguns veios de quartzo leitoso. Os motivos foram gravados na zona periférica de um bloco de morfologia
irregular e levemente aplanada, com c. 2.5m de comprimento e c. 1m de largura. O corpo iconográfico é
composto por duas fossetes (covinhas de configuração circular) com c. 3 cm de diâmetro e c. 1 cm de
profundidade, distando uma da outra 12 cm no sentido noroeste-sudeste.

Importa mencionar a proximidade de outra ocorrência patrimonial similar, a cerca de meio quilómetro para
sudeste, registada como OP_487.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Alto Tâmega – estaleiro 13b

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.

Helena Barbosa Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da implantação das fossetes, no sentido norte-sul.

Foto 2 | Vista de pormenor das fossetes.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

604
Alto do Cabichoso/

Parada de
Monteiros

União das freguesias de
Pensalvos e Parada de

Monteiros

Vila Pouca de
Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 33708,36 211532,43 400 60_2

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Caminho Contemporâneo Inédito 02/06/2017

Descrição

Detetados dois troços de caminho vernacular implantado na margem esquerda do rio Tâmega, numa encosta
caraterizada pelo seu relevo escarpado e acentuado. O caminho apresenta uma orientação preferencial de
sudeste para noroeste e um declive suave a muito acentuado. O intuito da sua construção foi o de permitir o
acesso da população do lugar de Parada de Monteiros à margem do rio. Em determinados pontos do traçado foi
aproveitado o afloramento rochoso, mais plano, de modo a constituir uma espécie de lajeado.

O troço 2 apresenta uma pendente mais acentuada, possuindo, em alguns pontos, muros de sustentação de
terras (alvenaria de pedra seca). Ainda neste troço, surgem, pontualmente no afloramento, marcas de desgaste,
possivelmente causadas pela circulação de carroças.

Apresenta as seguintes dimensões:

Troço 1: cerca de 50m de comprimento e 2,60m de largura.

Troço 2: cerca de 200m de comprimento e 2,60m de largura.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Alto Tâmega – Estaleiro 13a e 13b

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar

Observações OP 603 (fossetes) encontra-se próxima ao troço 1 do caminho. OP 533
encontra-se em ambos os troços do caminho.

Ida Neves Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Extensão do troço 1 do caminho, vista de SE.

Foto 2 | Troço 1 do caminho, vista de SE.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.6

Foto 3 | Vista parcial da extensão do troço 2 do caminho, vista de NO.

Foto 4 | Troço 2 do caminho, vista de NO.
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Foto 5 | Zona de afloramento rochoso do troço 2 do caminho, vista de NO.

Foto 6 | Pormenor de marcas de circulação no troço 2, vista de NO.
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Foto 7 | Muro de sustentação, vista de NO.

Foto 8 | Pormenor do aparelho de construção, vista de NO.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

605 Hortas/Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 32111,69 211841,33 516 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
agrícola Anexo agrícola Moderno/Contemporâneo Inédito 02/06/2017

Descrição

Exemplo de arquitetura vernacular constituído por um edifício em avançado estado de ruína, concernente a um
eventual anexo de apoio a atividades agrícolas, entretanto abandonado. Está implantado sensivelmente a meia
encosta, na vertente sudoeste de um morro xistoso situado na margem direita do rio Tâmega.

De planta retangular e aparelho irregular, a estrutura conserva - ainda que parcialmente - os quatro alçados, os
quais revelam pouca preocupação construtiva, tendo sido erigidos em alvenaria de pedra seca, com recurso a
blocos pétreos de xisto e grauvaque de pequena e média dimensão, dispostos de modo desordenado, com os
interstícios colmatados com pedra miúda. O paramento voltado a norte assenta sobre o substrato geológico
xistoso, tendo este sido intensionalmente afeiçoado e trabalhado com vista à construção do espaço interior do
edifício.

O Espaço interior encontra-se bastante obstruído com pedras e blocos decorrentes dos derrubes dos
paramentos. A entrada do edifício seria no alçado voltado a este, não obstante, a mesma encontra-se pouco
percetível. A configuração dos alçados norte e sul, em “V” invertido, sugerem que o telhado, atualmente
inexistente, seria de duas águas.

De referir que nas imediações da estrutura supracitada existem alguns muros de suporte de socalcos, envolvidos
por densa vegetação, razão pela qual não foi possível aferir as suas caraterísticas e dimensões.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Alto Tâmega – Acesso C25

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta X Parcial

Sem impacte Periférica X

Medidas de
Minimização Registo tipo I

Observações Nada a assinalar.

Luciano Vilas Boas; Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista parcial da estrutura, a partir de norte.

Foto 2 | Perspetiva do alçado norte do edifício, assente sobre o substrato rochoso.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

606
Ribeiro do Carvalhal

- Parada de
Monteiros

União de freguesias de
Pensalvos e Parada de

Monteiros
Vila Pouca de Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 34174,84 210877,46 427 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Caminho murado Moderno/Contemporâneo Inédito 05/06/2017

Descrição

Caminho ladeado por dois muros, localizado na vertente norte do monte Minhéu, na margem direita do Ribeiro
do Carvalhal, afluente do rio Tâmega.

Trata-se de um caminho de serventia, que deriva da calçada que liga a povoação de Parada de Monteiros às
Minas do Alto da Torre (OP_252), permitindo o acesso às propriedades e estruturas agrícolas que lhe são
adjacentes, nomeadamente à OP_256 (casa), OP_257 (casa) e OP_254 (socalcos), inserindo-se nesta última.
De orientação Este-Oeste, o seu traçado configura um semicírculo, infletindo para Este sensivelmente a meio do
percurso. A calçada (OP_252) encontra-se parcialmente desconstruída nesta zona, tendo-se-lhe sobreposto o
Acesso C35, contíguo à ocorrência patrimonial em análise.

O caminho situa-se a meia encosta, apresentando um percurso algo sinuoso e um desnível topográfico que
acompanha a pendente do terreno, relativamente acentuada em particular nas zonas intermédias do seu traçado.
Com uma largura que varia entre 2m e 3m, o caminho encontra-se delimitado a Sul por um muro de divisão de
propriedade, muro este que integra ainda o alçado Norte da casa (OP_256), assumindo aqui esta dupla
funcionalidade. O muro que o confina a Norte, por sua vez, assume-se como muro-talude, uma vez que atua
simultaneamente como estrutura de sustentação de um terreno agrícola que lhe está sobranceiro. Este muro
assenta, em algumas zonas, imediatamente sobre o afloramento rochoso.

Sem quaisquer vestígios de pavimentação, o caminho alterna troços de terra batida, nas zonas altimétricamente
mais niveladas, com zonas em que o solo de circulação consiste no afloramento, em xisto, sendo que nestes
troços o substrato rochoso terá sido talhado e afeiçoado com o intuito de regularizar o terreno.

É possível atestar o mau estado de conservação do caminho, que apresenta, nas zonas em que o afloramento
está exposto, abundantes pedras soltas resultantes da decomposição do afloramento rochoso, bem como
vestígios do desgaste decorrente da sua utilização, concretamente sulcos correspondentes a marcas de
rodados. Observa-se também alguma vegetação rasteira, não só no piso de circulação, como também em alguns
tramos dos muros. Estes encontram-se razoavelmente conservados, sendo visíveis, pontualmente, alguns
derrubes de pedra. O estado de conservação do caminho sugere a ausência de quaisquer ações de restauro nos
últimos anos, decorrente em grande medida do grau de abandono da generalidade das estruturas agrícolas da
envolvência.

Os muros que o delimitam revelam aparelho irregular e foram erguidos em alvenaria de pedra seca (xisto
quartzítico). Apresentam, porém, diferentes soluções construtivas, alternadamente. Assim, são visíveis: a) tramos
em que se utilizaram blocos pétreos angulosos de dimensões variadas, aparentemente de forma aleatória e
irregular; b) tramos em que apenas foram utilizados blocos de pequenas dimensões, morfologicamente
semelhantes e toscamente faceados, dispostos de forma desordenada; c) tramos que revelam uma construção
cuidada, metódica, através da colocação de grandes lajes na base do muro, colocadas em posição horizontal e,
sobretudo, vertical, dispostas longitudinal e/ou transversalmente, sobre as quais assentam blocos pétreos de
pequena e média dimensão para altear o muro, conferindo assim maior robustez à estrutura.

Admite-se que, particularmente nos tramos em que foram utilizadas lajes de grandes dimensões no
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embasamento dos muros, tenham sido abertas valas de fundação para os mesmos.

As dimensões dos muros refletem a diversidade de soluções construtivas empregues, sendo, portanto, bastante
variáveis:

Muro Sul

Altura: entre 0.40m e 0.80m | Espessura: entre 0.30m e 0.65m

Muro Norte

Altura: entre 0.80m e 1.60m | Espessura: entre 0.30m e 0.65m

Os diferentes métodos construtivos identificados relacionam-se, evidentemente, com as características naturais,
topográficas, do terreno em que o caminho se insere, com o seu enquadramento em termos de litologia, mas
podem resultar também, hipoteticamente, de constantes ações de restauro ao longo do tempo, levadas a cabo
por uma multiplicidade de autores.

Em termos de acabamentos, é visível o capeamento de um pequeno tramo do muro Sul, concretamente no troço
que delimita e integra a OP_256, com o recurso a blocos pétreos faceados de médias dimensões. Observa-se
também a utilização de pedras de pequena dimensão para colmatar os interstícios de ambos os muros.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Alto Tâmega – Acesso C35

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização Sem registo.

Observações Nada a assinalar.

Helena Barbosa Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista do troço inicial do caminho, no sentido Este-Oeste.

Foto 2 | Vista parcial de um tramo de muro que delimita o caminho do seu lado Norte.
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Foto 3 | Vista parcial de um tramo de muro que confina o caminho do seu lado Sul.

Foto 4 | Pormenor das marcas de desgaste do caminho.
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Foto 5 | Vista parcial do muro Norte, num tramo em que este assenta diretamente sobre o substrato geológico.

Foto 6 | Perspetiva do troço intermédio do caminho, visto de Este para Oeste.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

607 Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29264,033 207473,714 270 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 01/06/2017

Descrição

Propriedade rural delimitada por dois muros de contenção de terra, a norte e a sul, a oeste pelo ribeiro murado
de Fonte de Mouro (OP 610) e a este por um caminho antigo murado (OP 608) e que perfaz uma área sub-
retangular. A propriedade está inserida numa zona de veiga aplanada e bem irrigada no sopé do monte da
Choupica. A propriedade encontra-se atualmente explorada.

A propriedade encerra na sua área, para além do supracitado, estruturas de construção recente, de carácter
agrícola, de armazenamento de águas (OP 609) e de exploração de aves de capoeira bem como pequenas
parcelas granjeadas e cultivadas com produtos hortícolas. A norte, este e oeste, encontra-se, na bordadura do
campo agrícola, o cultivo de vinha em ramada.

Os muros de socalco são erigidos em alvenaria de pedra seca, com paramento de aparelho irregular, com blocos
pétreos de xisto e grauvaques angulosos de formato e dimensão variada, em posição tendencialmente
horizontalizada, com interstícios colmatados com seixos sub-rolados e rolados de xisto de dimensão média e
possui capeamento regularizado. O muro que perfaz o limite sul prossegue desde o extremo sudeste da
propriedade, onde se encosta o tanque/reservatório, até ao extremo sudoeste, onde se encontra com o ribeiro
murado e encontra-se em melhores condições de conservação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Acesso B2/C2

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I.

Observações Nada a assinalar.

João Madureira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da propriedade rural, vista de O.

Foto 2 | Pormenor do muro de socalco e delimitador de propriedade, visto de NE.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

608 Granja Velha/Granja
Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29310,210 207475,810 280 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura de
comunicações e

transportes
Caminho Moderno/Contemporâneo Inédito 07/06/2017

Descrição

Caminho murado inserido numa zona de veiga aplanada e bem irrigada na falda do monte da Choupica, na sua
vertente Noroeste, que perfaria a ligação entre o lugar de Granja Velha e o lugar de Venda Nova. O caminho
delimita a Oeste uma propriedade rural (OP 607) e é próximo a dois tanques (OP 563 e OP 609).

O caminho, de orientação tendencial Norte-Sul, do qual se identificaram aproximadamente 120m do percurso,
presumivelmente coincidiria parcialmente com o acesso que é actualmente asfaltado e que liga o lugar de Granja
Velha à via que dá acesso aos lugares da Venda Nova e Granja Nova.

O caminho, de carácter pedonal, é ladeado em ambas as orlas por muros, interrompidos pontualmente a fim de
dar serventia aos campos agrícolas adjacentes. Os muros, de configuração algo sinuosa, são erigidos em
alvenaria de pedra seca, de aparelho irregular, por blocos pétreos de xisto/grauvaque de formato e dimensão
irregular, algo boleados, em disposição tendencialmente horizontalizada. Na base dos muros verifica-se a
utilização de blocos de maior dimensão a fim de fornecer maior solidez à estrutura. O capeamento dos mesmos é
elaborado também com recurso a lajes de maior dimensão em perpianho, na sua maioria em disposição
horizontal, sendo relativamente regularizado. Apresentam as seguintes medições: altura média – 0,95m;
espessura máxima – 1,10m; largura média do caminho – 1,00m.

O caminho murado encontra-se preservado por cerca de 120m do seu percurso, aparentando continuar a uso, e
encontra-se em razoável/bom estado de conservação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Acesso B2/C2

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da parte superior de muro de socalco (vista de Sul).

Foto 2 | Pormenor de muro de socalco (vista de Norte).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

609 Granja Velha/Granja
Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29328,050 207465,150 280 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura
infraestrutural Tanque Contemporâneo Inédito 07/06/2017

Descrição

Tanque/reservatório de águas inserido num campo agrícola numa zona de um pequeno esporão de declive muito
suave na falda do monte da Choupica, na sua vertente Noroeste. Está próximo a um caminho murado (OP608).

O reservatório é utilizado para fim de regadio ao campo agrícola ao qual está sobranceiro, encontrando-se a uso.

O tanque, de configuração rectangular, é erigido com quatro paredes em tijolo e cimento. A estrutura foi
construída sobre o solo, não se vislumbrando qualquer indício de existência de construção anterior. A nível
superior das paredes do tanque, identifica-se dois arames cruzados, presumivelmente para suster algum tipo de
protecção que cobrisse o tanque. Apresenta as seguintes medidas aproximadas: comprimento – 5,00m; largura –
2,00m; espessura dos muros – 0,20m.

O caminho murado encontra-se preservado por cerca de 120m do seu percurso, aparentando continuar a uso, e
encontra-se em razoável/bom estado de conservação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Acesso B2/C2

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da estrutura (vista de Norte).

Foto 2 | Pormenor do interior do reservatório (vista de Oeste).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

610 Granja
Velha/Balteiro

Santa Marinha / U. Freguesias
Ribeira de Pena (Salvador) e

Santo Aleixo de Além-Tâmega
Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29247,330 207479,080 270 a 280 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Ribeiro murado Moderno/Contemporâneo Inédito 07/06/2017

Descrição

Implantada em zona baixa, junto dos lameiros de cultivo localizados entre as aldeias de Balteiro e Granja Velha,
foi identificada uma linha de água - ribeira de Fonte de Mouro - delimitada por dois muros pétreos laterais,
atualmente ainda em razoável estado de conservação.

Com uma orientação preferencial, de montante para jusante, de sul para norte, apresenta, no troço observado e
tendo em consideração o seu perfil longitudinal, uma pendente pouco acentuada, num percurso irregular
marcado por uma ténue sinuosidade, e com pequenas variações altimétricas, observadas ao longo do presente
tramo.

A ribeira encontra-se delimitada por muros de uma só face, que denotam pouca preocupação técnica e estética
na sua construção. O aparelho construtivo, em pedra seca, cujo material de construção das paredes é
predominantemente de granito, não obstante de se observarem alguns elementos de xisto, apresentando uma
composição constituída por blocos de diferentes dimensões e formas, sem qualquer tipo de aglutinantes ou de
reboco. Verifica-se por vezes a utilização de elementos pétreos de maiores dimensões na base dos muros.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Acesso B2/C2

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo Tipo I.

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto da implantação da estrutura, atualmente sob densa vegetação, vista de norte.

Foto 2 | Aspeto do aparelho observado no muro lateral poente, visto de este.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

611 Cortinha de
Cima/Balteiro

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29214,450 207456,730 274 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 07/06/2017

Descrição

Complexo hidráulico que integra uma estrutura de represamento de grandes dimensões, assim como um
conjunto de levadas articuladas, implantados na extremidade sul de um campo/parcela agrícola adjacente ao
futuro acesso B2/C2, e contíguo à margem esquerda do ribeiro da Fonte do Mouro, numa zona de vale
relativamente ampla, voltada para a extensa veiga do rio Tâmega.
A represa, de orientação sensivelmente norte – sul e configuração sub-triangular, apresenta as faces oeste e sul
confinadas por muros-talude de uma só face, cuja função principal presume a delimitação do campo onde esta
se encontra implantada. A face voltada a norte está estruturada por um paramento de dupla face, diretamente
adossado ao muro de socalco que circunscreve o limite poente da mesma.
A admissão de água, de origem subterrânea, é proveniente de duas minas cujas bocas de saída, de formato sub-
retangular, estão localizadas na extremidade sul/oeste da estrutura, sendo posteriormente conduzida para duas
levadas, edificadas no interior da represa, e que confluem em direção aos respetivos canais de escoamento,
localizados nas extremidades do alçado norte da mesma.
Os canais de escoamento conduzem a água em direção a um conjunto de levadas, que se encontram
encadeadas por intermédio de pequenas valas de ligação/derivação, algumas estruturadas por blocos faceados
em xisto e seixos, cuja disposição e organização aparentam orientar e/ou obstruir o avanço da mesma para uma
determinada direção. De pendente suave e traçado essencialmente sinuoso, denotam contudo distintas
orientações e revelam tipologias construtivas diversificadas.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Acesso B2/C2

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da estrutura na paisagem, vista de norte.

Foto 2 | Perspetiva da face norte da estrutura de represamento.
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Foto 3 | Aspeto das minas e respetivas bocas de saída de água, vistas de norte.

Foto 4 | Aspeto parcial de um troço de levada que principia a partir da estrutura de represamento, vista de

sudoeste.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

612 Cortinha de
Cima/Balteiro

União das freguesias de Ribeira
de Pena (Salvador) e Santo

Aleixo de Além-Tâmega
Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29231,888 207425,922 275 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura
infraestrutural Tanques Contemporâneo Inédito 07/06/2017

Descrição

Tanque/reservatório de água e tanque de calda inseridos num campo agrícola numa zona de veiga aplanada na
falda do monte da Choupica, na sua vertente Noroeste. Está próximo a um ribeiro murado (OP610) e a um
complexo hidráulico (OP 611).

O reservatório é utilizado para fim de regadio ao campo agrícola ao qual está sobranceiro, encontrando-se a uso.
O tanque de menor dimensão, semi-destruído, aparenta ter sido utilizado como tanque de calda, para efectuar a
mistura com que sulfatariam as vinhas que bordeiam os campos agrícolas.

O tanque, de configuração rectangular, é erigido com quatro paredes em tijolo e cimento. A estrutura está
encostada a um pequeno muro de socalco, a Sul, e foi construída sobre o solo, não se vislumbrando qualquer
indício de existência de construção anterior. A adução de água no tanque é elaborada por uma mangueira que
acopla num bocal metálico, junto ao vértice Sudoeste, na zona superior do muro. Na parede Norte do tanque, a
meio do muro bem como nos vértices exteriores apresenta estruturas adossadas de formato prismático triangular
a fim de funcionarem como contrafortes. Na parede Oeste, em posição inferior junto ao solo, identificaram-se,
junto aos vértices do muro, duas torneiras com bocal para inserção de mangueira, em suporte metálico. O interior
da estrutura é revestido com uma manta asfáltica, para melhor impermeabilização. Apresenta as seguintes
medidas aproximadas: comprimento – 5,00m; largura – 4,50m; espessura dos muros – 0,25m.

O tanque revela-se a uso e encontra-se em bom estado de conservação.

O tanque de calda, de configuração rectangular, é erigido com quatro paredes de tijolo e cimento. Encontra-se
junto ao complexo hidráulico (OP 611), ao qual está sobranceiro, numa plataforma superior. O vértice Sudeste
encontra-se destruído e o interior encontra-se aterrado com um manto vegetal espesso. Apresenta as seguintes
medidas aproximadas: comprimento – 1,65m; largura – 0,85m; espessura dos muros – 0,10m.

O tanque de calda encontra-se abandonado e em mau estado de conservação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Acesso B2/C2

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Medidas de
Minimização

Não se preconiza qualquer medida de minimização a adotar em virtude de não se preverem
quaisquer impactes diretos sobre a ocorrência.

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista do tanque (vista de Norte).
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Foto 2 | Pormenor do contraforte e da torneira (vista de Noroeste).

Foto 3 | Vista sobre o tanque de calda (vista de Sudeste).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

613 Cortinha de
Cima/Balteiro

União de freguesias de
Ribeira de Pena

(Salvador), e Santo
Aleixo de Além-Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29175,831 207519,960 410 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 07/06/2017

Descrição

Propriedade formada por um conjunto de plataformas sustentadas e regularizadas por muros-talude, com cerca
de 0,95 hectares de área. Integra campos agrícolas destinados a cultivos diversificados, assim como algumas
edificações de caráter vernacular, nomeadamente um edifício/anexo cujo interior revela elementos alusivos a um
alambique, uma estrutura de represamento destinada ao regadio dos campos aludidos, para além de um
espigueiro de arquitetura em granito (OP 147), localizado em uma das extremidades da mesma.

As plataformas agricultadas são suportadas por muros de contenção de terras de uma só face, que se distribuem
de modo escalonado, embora algo irregular, ao longo da encosta de pendente moderada.

O edifício/anexo, de planta sub-quadrangular, apresenta uma considerável diferença altimétrica entre os alçados
nordeste e sudoeste, fruto da implantação em encosta. De aparelho irregular, a estrutura revela globalmente
pouca preocupação na sua construção, tendo sido erguida em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos
pétreos angulosos de xisto de dimensão variável, embora denotando algum cuidado na sua organização,
tendencialmente horizontal. O interior revela um espaço destinado a arrumações de alfaias agrícolas e
armazenamento de feno, constatando-se a presença de uma pia quadrangular em xisto, que segundo
informação oral, seria parte integrante de um sistema de destilamento tradicional de bagaço, vulgo alambique,
presentemente desativado.

Adjacente ao anexo, identificou-se uma estrutura de represamento constituída por um tanque de configuração
sub-quadrangular, erigida em blocos de betão alinhados. A admissão de água é efetuada por meio de uma mina
estruturada, formada a partir de duas fiadas de lajes graníticas de morfologia retangular, dispostas
longitudinalmente, encimadas por capeamento constituído por laje de configuração convexa, e organização
transversal em relação às primeiras.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Acesso B2/C2

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo II.

Observações
A medida de minimização preconizada prende-se com a necessidade de se
efectuar um registo detalhado do edifício que integra o alambique, de inegável
valor histórico e patrimonial.

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista parcial da propriedade, a partir de este.

Foto 2 | Perspetiva do alçado noroeste do edifício, onde se situa a entrada principal.
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Foto 3 | Aspeto da estrutura de represamento integrada na propriedade, vista de sudoeste.

Foto 4 | Perspetiva da boca da mina que abastece a estrutura de represamento, vista de este.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

614 Balteiro/Balteiro
União das freguesias de Ribeira

de Pena (Salvador) e Santo
Aleixo de Além-Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29158,329 207471,533 280 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Caminho Contemporâneo Inédito 07/06/2017

Descrição

Caminho antigo que ligaria o Largo do Pelourinho (na localidade da Venda Nova) e que entroncaria, na
localidade de Balteiro, no caminho principal (actual Rua do Ponderado) até ao pontão do Ponderado. O caminho
estabelece-se na encosta Nordeste de um pequeno esporão orientado a Norte, em direcção ao Rio Tâmega,
desenvolvendo-se entre as isóclinas de 310m e 265m. Encontra-se próximo a dois espigueiros (OP 147 e OP
152) e a uma propriedade rural (OP 613).

Actualmente só se conservam aproximadamente 385m do caminho antigo com calçada, no troço a Norte, tendo o
restante sido ora destruído pelo assentamento da estrada N312 e construção de habitações ora encontrando-se
reestruturado e com piso betuminoso (corresponde à Rua da Estrada Antiga). O seu percurso original
completaria aproximadamente cerca de 1km.

O caminho, no tramo conservado, é constituído por pavimento de calçada irregular, sendo bordeado por muros
de contenção e de divisão de propriedade antigos e/ou recentes. Assume um percurso sinuoso, de declive pouco
acentuado, de orientação tendencial Sul-Norte. O caminho encontra-se em razoável/bom estado de
conservação.

A calçada é construída com recurso a blocos pétreos de xisto, grauvaque e, em menor número, quartzo e
quartzito, de média e pequena dimensão, de formato irregular, algo boleados devido à sua utilização e a agentes
erosivos, sendo os seus interstícios colmatados com terra e cascalho miúdo. O pavimento encontra-se rebaixado
com dois sulcos derivados à passagem de veículos pelo acesso. Na margem Oeste é ladeado por uma levada
escavada no solo, ainda em utilização. O acesso mede aproximadamente 3m de largura.

Percorrendo sinuosamente entre campos agrícolas e propriedades muradas e aproveitando a topografia do local,
o caminho é, nalguns tramos, bordeado por muros de diferentes tipologias e cronologias, noutros sustentado por
muro ora cimentado ora em alvenaria de pedra seca.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Gouvães – Acesso B2/C2

A.H. Daivões – Albufeira

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.
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Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

Qualquer alteração ou aditamentos de projeto que impliquem qualquer tipo de afetação da
estrutura, implicará a revisão face às medidas de minimização atrás apresentadas.

João Madureira Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista do acesso ladeado por muros e edificações (vista de Sul).
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Foto 2| Pormenor do pavimento em calçada e da levada (vista de Sudeste).

Foto 3 | Vista sobre o acesso e os muros de contenção e sustentação (vista de Este).
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Foto 4 | Outra vista sobre o caminho (vista de Norte).

Foto 5 | Vista do entroncamento com a Rua do Ponderado a Norte (vista de Sul).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

615 Barbeito/Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 30043,000 208896,040 220 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro-
silvopastoril Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 08/06/2017

Descrição

Propriedade rural situada no sopé do monte sobranceiro à localidade de Viela, na vertente Este, composto por
uma área coberta por mancha de socalcos sobranceira a um campo de pasto de declive suave na planície de
inundação do Rio Tâmega. É delimitada a Este pelo Rio Tâmega, a Norte e a Sul por dois pequenos talvegues
onde correm dois cursos de água de pequeno porte afluentes do Tâmega, e a Oeste por um caminho de terra
batida de acesso aos diversos campos agrícolas que bordeiam o Rio Tâmega. A propriedade desenvolve-se
entre as isóclinas de 210m e 230m.

A propriedade, de configuração sub-rectangular, integra duas plataformas criadas por dois muros de sustentação
de terras que assumem uma orientação tendencial Norte – Sul, de comprimentos entre 55m e 85m.

Os muros de socalco, de configuração rectilínea, são erigidos em alvenaria de pedra seca, com paramento de
aparelho irregular, com blocos pétreos de xisto e grauvaques angulosos de formato e dimensão variada, em
posição tendencialmente horizontalizada, com interstícios colmatados com terra. Assenta sobrejacente ora ao
afloramento rochoso xistoso faceado ora ao solo. Possuem alturas entre 0,80m e 1,20m.

Na bordadura dos muros de socalco, identificaram-se alguns arames entrançados em árvores de grande porte,
bem como vestígios de existência de arbustos de vinha, que sugerem um cultivo de vinha com sistema de
condução por enforcado.

A propriedade rural aparenta encontra-se ao abandono, sendo possível que ainda se explore como campo de
pastagem. Os muros encontram-se em razoável estado de conservação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões - Albufeira/ A. H. Gouvães - Desvio
do rio da ensecadeira da Tomada de Água da

Central de Gouvães

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.

João Madureira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 Enquadramento da propriedade rural (vista de Sul).

Foto 2 | Pormenor do muro com vestígios de vinha de enforcado (vista de Este).



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.4

Foto 3 | Pormenor de muro de socalco (vista de Sudeste).

Foto 4 | Enquadramento dos muros de socalco (vista de Este).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

616 Barbeito/Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29943,630 208681,450 215 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro-
silvopastoril Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 08/06/2017

Descrição

Propriedade rural situada no sopé do monte sobranceiro à localidade de Viela, composto por uma área coberta
por mancha de socalcos, um campo agrícola aplanado na planície de inundação do Rio Tâmega e uma mina de
água com represamento.

A mancha de socalcos é composta por seis plataformas observáveis, de orientação maioritariamente SO-NE.

Os muros apresentam uma configuração tendencialmente rectilínea e são erigidos em alvenaria de pedra seca,
de aparelho irregular, com blocos pétreos de xisto e grauvaques de dimensões e forma irregulares.

A mina de água, escavada no substrato geológico xistoso, possui muro de represamento e um canal de
escoamento que subsidia duas levadas subsequentes.

A mina, à qual não se pôde aferir o seu comprimento, apresenta à entrada uma área vestibular, a céu aberto,
também escavada no substrato geológico, onde se encosta o muro de represamento.

As levadas aparentam ser escavadas no solo.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões - Albufeira/ A. H. Gouvães - Desvio
do rio da ensecadeira da Tomada de Água da

Central de Gouvães

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.

João Madureira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 Pormenor da mina escavada no substrato geológico, vista de SE.

Foto 2 | Vista geral da mina e muro de represamento, vista de SE.
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Foto 3 | Vista geral da mancha de socalcos, vista de SE.

Foto 4 | Pormenor do socalco a cota mais baixa, vista de S.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

617 Barbeito / Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29988,97 208745,44 215 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Mina e represa Moderno/Contemporâneo Inédito 28/06/2017

Descrição

A ocorrência patrimonial nº 617 compreende uma mina, escavada no substrato geológico, com represamento e
respetiva levada. O local de captação da água, genericamente designado por mina de água, é constituído por
uma galeria, aberta no substrato rochoso.

No que diz respeito à represa, totalmente escavada no substrato geológico, apresenta apenas um único
elemento construído, um muro que sela a estrutura a jusante, e que funciona como paredão. Este muro de
contenção de água foi erigido em alvenaria de pedra ordinária, com os blocos e lajes de xisto preenchidos com
argamassa de cimento.

A partir da boca de descarga da represa, desenvolve-se uma levada em direção aos lameiros adjacentes.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões - Albufeira/ A. H. Gouvães -
Desvio do rio da ensecadeira da Tomada

de Água da Central de Gouvães

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.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da mina e represa (a partir de este).

Foto 2 | Perspetiva da galeria onde é captada a água (a partir de este).
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

618 Alto do
Freixo/Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 32647,310 211226,680 440 59 e 60

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
agroflorestal Abrigo Contemporâneo Inédito 13/06/2017

Descrição

Abrigo de pastor destinado ao apoio das atividades agro-pastoris do lugar de Seirós, providenciando resguardo
relativamente às adversidades climatéricas (vento, chuva, granizo). Situado a meia encosta do Alto do Freixo,
voltado a sudoeste (rio Tâmega), encontra-se sobranceiro a um antigo caminho de pé posto, mencionado nas
cartas militares da década de 50, já inexistente.

Trata-se de um abrigo sob pala, formado por rochedo em xisto-grauvaque com muro adossado de planta
subcircular, em alvenaria de pedra seca de tamanho irregular, formando pequeno pátio interior (que lhe confere a
área de abrigo).

Apresenta as seguintes dimensões:

Muro possui 1 metro de largura, 2,50m de comprimento, altura a variar entre 1,05m e 0,60m e uma espessura
média de 0,65m.

A área de abrigo possui 0,85m de largura, comprimento a variar entre 1,20m e 1,05m e uma altura de 1,70m (até
à pala). A abertura da entrada possui 0,75m de largura máxima e 0,27m de largura mínima (na base).

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Alto Tâmega – Acesso B25/C25

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total X
Indireta X Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I

Observações Nada a assinalar.

Ida Neves Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do abrigo na encosta, vista de SSE.

Foto 2 | Entrada da área de abrigo, vista de SSE.
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Foto 3 | Face interior do muro, vista de SSE.

Foto 4 | Pormenor do aparelho de construção, vista de SSE.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

619 Barbeiro/ Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29789,82 208591,90 216 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de
socalcos Moderno/ Contemporâneo Inédito 28/06/2017

Descrição

Localizada em encosta, de pendente acentuada, sobranceira ao Rio Tâmega, na margem direita, identificou-se
uma macha de socalcos.

O seu aparelho construtivo é irregular, tendo sido construídos em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos
pétreos de xisto e grauvaques angulosos de pequena e média dimensão. Integra ainda seixos e alguns blocos de
rio em quartzo e quartzito de dimensões variáveis, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem
aglutinantes.

A mancha de socalcos integra, observáveis, três patamares, implantados na face superior dos muros, com uma
altura variável entre 1,50 e 1,80 metros, de uma só face. A sua organização espacial varia em função da
morfologia do terreno, possuindo uma orientação Oeste - Este.

É possível ainda visualizar um caminho de terra batida que é limitado pelos muros de propriedade dos terrenos
aí presentes. O caminho parte desde a aldeia em direção ao rio no sentido Norte – Sul, contornando o sobral em
direção à OP 619, no sentido Oeste. Este caminho fazia a serventia aos diferentes campos de cultivo, inclusive à
propriedade rural com a OP 616.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Daivões - Albufeira/ A. H. Gouvães -
Desvio do rio da ensecadeira da Tomada

de Água da Central de Gouvães

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.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista de um dos muros de socalco.

Foto 2 |Vista geral da macha de socalcos.
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Foto 3 |Vista geral da macha de socalcos.

Foto 4 |Caminho de serventia às propriedades.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

620 Pontezinhas/Veiga
do Alvão Santa Marta do Alvão Vila Pouca de

Aguiar Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 32811,810 204584,950 919 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Caminho Indeterminado Inédito 28/05/2017

Descrição

Troço de caminho (sensivelmente com 17 metros de comprimento), com uma orientação S-N, implantado numa
encosta suave, no lugar de Pontezinhas, na freguesia de Santa Marta do Alvão. Escavado na rocha (xisto), tem
como características tipológicas a secção em U, paredes rectilínias e base aplanada onde são visíveis marcas de
rodado; Tem uma largura máxima de 1,70 metros e mínima de 1,60 metros. A altura varia entre 0,20 cm e os
0,50 cm.

O estado de conservação do troço é mau, devido ao desuso deste (pelas informações recolhidas a habitantes
locais, nomeadamente ao Sr. José Macieira e Sr. António Ferreira que nos confirmaram, para além do topónimo
do lugar, o facto do caminho ter deixado de ser utilizado há dez anos, aquando da construção do novo caminho
que dá acesso às áreas de floresta ali existentes e a Bustelo; referiram, também, que, não existe memória na
localidade da construção deste), que culminou com o crescimento da vegetação autóctone (pinheiro, tojo,
silvas…) no seu interior.

Referimos, também, o facto de o caminho estar nas proximidades da OP 437 (caminho com as mesmas
características construtivas), localizado a Este e sensivelmente 150 metros de distância.

A bibliografia consultada - BATISTA, José Dias (1993) Caminhos Medievais de Barroso, Revista AQVAE
FLAVIAE, nº9 (1993), Chaves, p. 106-138 -, revelou na página 136, numa foto que exemplifica o troço de um
caminho localizado em Vinhouro/Ardãos, uma certa analogia construtiva.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Ataque Intermédio

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.

Domingos Borges Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Visa de implantação do caminho. Orientação Sul-Norte.

Foto 2 | Vista geral do troço identificado. Orientação Sul-Norte.
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Foto 3 | Pormenor das marcas de rodado visíveis em toda a extensão do caminho.

Foto 3 | Parede retilínea que constitui o caminho – vertente Este.
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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 Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura agrícola
Edifícios

construídos de
transformação

Lagar de vinho Produção de vinho Abandonado

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 Mau
Abandono; erosão de

encosta; obra
(escombreira 14b)

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Localizado sensivelmente a meia encosta, num vale encaixado

e de margens estreitas, no entremeio de dois morros xistosos.
Xisto Baldio/Florestal

Hidrologia Cobertura Vegetal

Implantado na margem esquerda da Corga da Tapada, linha

de água subsidiária da margem direita do rio Tâmega. Este

corre a cerca de 500 metros a sudeste.

Área recentemente desmatada. O coberto arbóreo

da envolvente é essencialmente constituído por

pinhal de Pinus pinaster, com abundante coberto

arbustivo associado.

Fontes de Informação

Bibliografia Nada a assinalar. Inédito.

Informação Oral
Foram realizadas deslocações à aldeia de Seirós, freguesia de Canedo, visando a obtenção de
informações orais relativas à ocorrência em causa, tendo sido obtidas recolhas directamente
associadas ao prédio e OP em estudo.
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Os inquéritos orais efetuados na povoação permitiram obter importantes testemunhos sobre a

área onde se encontra implantada a estrutura tratada no presente documento, em especial

nomeadamente sobre a microtoponímia aplicada ao local.

Os referidos depoimentos, por intermédio do Sr. Justino, 84 anos, e Sr. Alcino, 72 anos,

habitantes da aldeia supracitada, relataram que o edifício em questão se encontra localizado

numa área designada localmente de “Fintoira”, encontrando-se abandonado há mais de 70

anos, assim como a plantação de vinha no local.

Os terrenos integrariam uma propriedade, na qual se incluía o edifício/anexo agrícola adjacente

ao lagar (OP 376), originalmente pertencente ao Sr. Joaquim da “Carvalha” e “Tio” Pedro da

“Carvalha“, filho do primeiro, tendo o Sr. Alcino trabalhado à jorna para este último, no cultivo

dos terrenos da referida propriedade, nomeadamente no plantio de batata e feijão.

Segundo os mesmos, a propriedade terá sido posteriormente adquirida pelo Sr. Domingos da

“Carolina”, emigrado em França, com os terrenos presentemente abandonados.

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, entretanto abandonado.

A estrutura em questão denota uma considerável diferença altimétrica entre os alçados orientados a norte e sul,

devido à sua implantação específica, em vertente com algum declive, e contígua à 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 (integrados na OP 427). Um dos tramos de muro supracitados apresenta uma dupla

funcionalidade, na medida em que, para além da sustentação de terreno da plataforma superior, onde o edifício se

encontra inserido, delimita igualmente o mesmo no alçado voltado a nascente, ao qual está parcialmente adossado,

constatando-se um eventual anacronismo entre as distintas estruturas, nomeadamente pela “costura” existente entre

os paramentos das mesmas. As faces orientadas a norte, e parcialmente, oeste e este, encontram-se encaixadas

diretamente no terreno natural, acompanhando o declive natural da vertente.

De planta sub-retangular e um aparelho irregular, conforme é visível na disposição algo desordenada das pedras

que constituem os paramentos, 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, com exceção das pedras que

perfazem os cunhais dos alçados oeste e este, respetivamente, de maior dimensão e com uma organização

aparentemente mais regular. Tal facto pode ser explicado como uma tentativa de proporcionar maior solidez aos

tramos mais expostos do edifício. O alçado voltado a norte assenta diretamente no afloramento rochoso xistoso.
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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, que está formada por uma laje

faceada de configuração retangular, com a face superior alisada e apresentando um acentuado desgaste.

A única entrada 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, embora parcialmente arruinados, devido à ação

intrusiva das raízes de uma árvore que de desenvolveu naquele espaço.

A configuração dos panos de muro dos alçados localizados a oeste e este, de plano inclinado, sugerem que o telhado,

atualmente inexistente, seria de uma água, de proporções assimétricas e com inclinação no sentido da vertente.

O edifício conserva vestígios de um lagar, com prensa de varas, do qual restam os apoios do eixo que suportava a

trave horizontal e um pequeno vão cego, que acomodava a sua extremidade. Os apoios, designados “Agulheiras”,

“Aguilhões”, “Gateiras”, ou “Presas das varas”, estão integrados no aparelho, concretamente no alçado voltado

a norte, e são constituídos por dois blocos pétreos, em xisto, afeiçoados, de morfologia irregular, com um orifício no

ponto central.

O interior alberga outros componentes integrantes da estrutura de produção de vinho, nomeadamente os apoios do

lagar, formados a partir de dois blocos faceados em xisto, de morfologia subquadrangular e disposição paralela, que

constituíam eventualmente a base de assentamento do lagar - do qual já não restam evidências - e adjacentes a

estes, uma pia/lagareta em pedra, e o respetivo peso, onde assentava o parafuso da prensa.

A lagareta apresenta uma configuração subrectangular, com paredes irregulares e extremidade de secção retilínea,

aparentando ter sido talhado e afeiçoado a partir de um bloco único xistoso, na medida em que não se observam

elementos de ligação. A base é relativamente regular, observando-se um pequeno rebaixamento por meio de uma

depressão circular, cuja finalidade não foi possível aferir. A mesma não possui canal de escoamento. Adjacente a

esta, foi identificado o “Peso”, ou “Pouso”, formado a partir de um bloco maciço em xisto de formato troncocónico.

O alçado norte conserva igualmente uma reentrância intencionalmente escavada no substrato rochoso xistoso,

localizada numa das extremidades do mesmo. De planta subquadrangular, o interior revela uma estrutura

abobadada, com as paredes e teto a apresentar inúmeras marcas de picagem, resultantes do processo de escavação

e alargamento.

O chão encontra-se relativamente regularizado, sem grandes oscilações ao nível da altimetria.

Adjacente ao edifício do lagar identificou-se uma nascente/mina de água, escavada diretamente no substrato rochoso

xistoso. A estrutura encontra-se delimitada na extremidade oeste por um muro de sustentação de terreno, parte

integrante no complexo de socalcos previamente aludido, e no limite oposto, por um dos alçados da edificação,

admitindo-se a hipótese que primitivamente fosse integralmente circundada/circunscrita por aparelho murário, algo

que não foi possível aferir devido ao mau estado de conservação da mesma.

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, de fluxo aparentemente temporário/sazonal.
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Apresentam as seguintes dimensões:

• Edifício - 5,10 metros de comprimento e 3,72 metros de largura; Alçado oeste com altura máxima de 2,35 metros,

alçado norte/tardoz com 2,26 metros, alçado oeste com 3,72 metros, e alçado sul com 1,06 metros de altura

(conservada); Espessura dos alçados varia entre 0,64 e 0,72 metros; Entrada com 1,10 metros de vão, ombreira com

0,62 metros de altura máxima, e espessura com 0,28 metros;

• Muro de socalco adossado – 1,20 metros de altura máxima;

• Elementos do lagar –

· Postigo da vara da prensa – Lintel com cerca de 1 metro de comprimento, e 0,14 metros de largura, abertura de

encaixe com 0,50 metros; Aguilhões/gateiras com cerca de 0,48 metros de comprimento, e 0,44 metros de altura, e

orifício com diâmetro de 0,08 metros;

· Apoios do lagar – Cerca de 0,54 metros de largura, e 0,16 metros de altura; Espaçamento entre ambos com cerca

de 0,52 metros;

· Lagareta/Pia – 1,02 metros de comprimento, e 0,74 metros de largura, largura máxima de 0,15 metros, e

profundidade máxima com 0,40 metros; Depressão na base com cerca de 0,14 metros de diâmetro;

· Peso da prensa – 0,64 metros de comprimento, e 0,38 metros de altura; Orifício com 0,18 metros de diâmetro e

0,10 metros de profundidade;

• Estrutura escavada na rocha – Comprimento de 1,10 metros e cerca de 1 metro de altura máxima, e 1,10 metros

de profundidade máxima;

• Mina/nascente – 1,60 metros de altura máxima, 0.64 metros de largura, e cerca de 0,50 metros de profundidade

máxima;

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 Segundo informação oral recolhida junto às populações da povoação de Seirós, a estrutura em

questão está localizada numa área designada localmente de “Fintoira”, e próxima a um conjunto

de estruturas relacionadas com práticas agrícolas, nomeadamente um edifício/anexo agrícola (OP

376), e inserida numa plataforma que é parte integrante de uma mancha de socalcos (OP 427),

que seriam agricultados no passado. Admite-se portanto que estas estruturas pudessem estar

eventualmente articuladas, e integradas numa propriedade.
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do edifício e mina adjacente na encosta, vistos de sul.

Foto 2 | Perspetiva geral do edifício que integra o lagar, e mina/nascente que lhe está contígua.
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Foto 3 | Aspeto da entrada do edifício, delimitada por soleira, localizada na face sul do edifício.

Foto 4 | Perspetiva geral do alçado norte/tardoz do edifício, visto de sul.



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 8.17

Foto 5 | Vista geral do alçado oeste do edifício, a partir de plataforma localizada a este.

Foto 6 | Vista geral do postigo que alberga os aguilhões ou gateiras, localizado no alçado norte do edifício.
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Foto 7 | Perspetiva de alguns elementos que integram o lagar, identificados no interior do edifício.

Foto 8 | Aspeto das lajes que formam a base do assentamento do lagar, cuja localização é contígua ao alçado norte

do edifício.
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Foto 9 | Aspeto do peso do lagar, adossado à pia/lagareta em pedra.

Foto 10 | Vista geral da pia em pedra, identificada no interior do edifício.
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Foto 11 | Vista geral da estrutura escavada na rocha, implantada no alçado norte do edifício.

Foto 12 | Perspetiva do interior e base da estrutura escavada na rocha.
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Foto 13 | Perspetiva geral da mina/nascente, delimitada parcialmente por muro.

Foto 14 | Aspeto geral da mina escavada na rocha.
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Implantação Cartográfica
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Registo Gráfico
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Identificação
Nº registo Topónimo/ Lugar Freguesia Concelho Distrito

605 Hortas / Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Retangulares Dt 73 32111,69 211841,33 510 60

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Edifícios e estruturas
construídas agrícolas

Edifícios e estruturas
construídas de

armazenamento
Anexo agrícola Anexo agrícola Abandonado

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor
Época

Moderna/Contemporânea Desconhecido Não Aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de Proteção Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Mau Vegetação; agentes
climatéricos; 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 a meia encosta. Xisto. Abandonado / baldio.

Hidrologia Cobertura Vegetal

Corgo do Porto Marialves, afluente da margem direita do rio
Tâmega. A linha de água corre a cerca de 70m a sudoeste do

anexo agrícola.

Coberto arbóreo maioritariamente composto por
pinhal. Pontualmente, observaram-se alguns
medronheiros e carvalhos. Coberto arbustivo
constituído por giestas, urzes e carquejas.
Escassos vestígios de coberto herbáceo.

Fontes de Informação

Bibliografia Não aplicável.

Informação Oral

Foram realizadas deslocações à aldeia de Seirós, freguesia de Canedo e concelho de Ribeira
de Pena, visando a obtenção de informações orais relativas à ocorrência em causa, não se
tendo obtido qualquer recolha associada à OP em estudo.

Saliente-se no entanto que, segundo habitantes da povoação, este tipo de estruturas
relacionam-se com locais, “anexos”, onde se guardavam as alfaias agrícolas, sendo
esporadicamente, utilizados para pernoitar. Quanto à época da sua construção, as pessoas
inquiridas não têm qualquer memória da sua construção, já bastante antiga, recordando-se
apenas da sua utilização.
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Descrição

Exemplar de arquitetura agrícola, constituído por um edifício em avançado estado de deterioração, cujas
características apontam para um anexo agrícola, entretanto abandonado.

Com orientação sensivelmente de nordeste para sudoeste (tal como o relevo), a estrutura está implantado numa
pequena plataforma artificial, criada com recurso a socalcos, localizada a meia encosta, numa área de declive
acentuado, sobranceira ao Corgo do Porto Marialves.

O acesso à propriedade era feito a partir de um dos vários caminhos de serventia às propriedades agrícolas
implantadas no planalto, e consequentemente ao rio Tâmega. Atingindo a área denominada de Barreiras na C.M.P.
Folha nº 60, seguia-se por um caminho mais estreito, parcialmente murado, de comunicação exclusiva à propriedade.
Este caminho particular apenas é visível na antiga C.M.P. nº60 (de 1949).

De planta quadrangular e um aparelho irregular, a estrutura de apoio agrícola revela, globalmente, pouca
preocupação na sua construção, tendo sido erigida em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de
xisto de dimensão variável. Os interstícios, resultantes da utilização de pedra irregular, foram colmatados com pedra
miúda. Verifica-se uma maior preocupação na constituição da base e nos cunhais, pontos-chave da estrutura,
estando os blocos mais regulares, ou menos toscos, e de maiores dimensões, aqui presentes, reforçando a
estabilização e resistência da construção.

Tal como acontece em diversas construções de índole agrícola na região, a estrutura aproveita a pendente da
encosta, bem como o afloramento xistoso, para se constituir. O alçado lateral direito, voltado a nordeste, está
implantado sobre o referido afloramento. A mesma situação observa-se no que resta do alçado principal.

A estrutura presenta um único vão, localizado no alçado principal (voltado a sudeste). Tendo em conta que este é o
alçado em piores condições de preservação, não é de estranhar o fato de não se terem identificado os elementos
que fariam parte da porta, nomeadamente as ombreiras, lintel e soleira. Estes elementos poderão ter sido
reaproveitados noutra estrutura, já que por norma eram os mais bem trabalhados.

No que diz respeito às dimensões da estrutura e elementos principais:

O espaço interior tem cerca de 18m2 (aproximadamente 4,15m X 4,15m), estando parcialmente coberto por derrubes
dos alçados tardoz e principal; a espessura dos alçados varia entre os 0,60m e os 0,85m; o alçado principal tem
cerca de 4,70m de comprimento, e altura máxima conservada de 0,85m; o alçado tardoz tem cerca de 4,70m de
comprimento, e uma altura conservada que varia entre 1,40m e 1,80m; o alçado lateral direito tem cerca de 4,20m
de comprimento, e uma altura que varia entre 1,65m e 2,25m; o alçado lateral esquerdo tem cerca de 4,60m de
comprimento, e uma altura conservada que varia entre 1,15m e 2,20m;

Embora não subsistem vestígios da cobertura, a estruturação dos alçados laterais aponta para uma cobertura de
duas águas (ambos os alçados apresenta o ponto mais alto a meio do pano murário). Desconhece-se se a cobertura
seria em telha ou materiais perecíveis, sendo ambas as hipóteses válidas. O fato de não se verificarem vestígios de
telha, não invalidada essa hipótese, até porque na altura do abandono, quando o mesmo era premeditado, os
materiais em bom estado de conservação eram reaproveitados noutras estruturas.

A ocorrência patrimonial 605 comtempla ainda uma mancha de socalcos, que ajuda a amenizar o acentuado declive
da encosta. Alguns destes muros de suporte a socalcos encontram-se em avançado estado de deterioração, outros
permanecem razoavelmente bem conservados.
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Acessos O acesso faz-se a partir do lugar de Seirós, através de um dos diversos caminhos em terra batida
que servem os campos agrícolas distribuídos ao longo do planalto e encostas. A propriedade em
questão situa-se num lugar designado pela C.M.P. Folha nº 60, de Barreiras. A partir de um
determinado ponto, desenvolve-se um caminho particular de acesso ao interior da propriedade.

Observações Nada a assinalar.

Todos os muros de suporte a socalcos, orientados sensivelmente de noroeste para sudeste, e dispostos
paralelamente de modo escalonado, foram edificados em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de
xisto, aproveitando em alguns casos, o próprio afloramento para se constituírem. Os interstícios, resultantes da
utilização de pedra irregular, foram colmatados com terra. Os tramos de muro observados (junto ao anexo agrícola)
possuem uma altura média que varia entre 0,30m e os 0,80m. Destacamos ainda um pequeno troço de muro
adossado ao alçado principal do anexo agrícola, com cerca de 1,5m de comprimento. Corresponderia a uma espécie
de muro de contenção, impedindo o desabamento de terras sobre a entrada.

Apesar da intensa vegetação que se alastra por toda a área, foi possível identificar um muro de propriedade, erigido
em alvenaria de pedra seca (xisto), junto ao caminho que dá acesso à antiga propriedade. Contrariamente aos muros
de suporte a socalcos, o muro de propriedade apresenta uma dupla face. No que diz respeito às suas dimensões,
não foi possível determinar o seu comprimento. Todavia, no troço observado é possível confinar a altura média a
0,50m e a espessura a 0,50m.
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Registo Fotográfico

Foto 1 – Perspetiva da implantação do anexo agrícola na paisagem (a partir de nordeste).

Foto 2 – Perspetiva do aproveitamento do relevo na implatação da estrutura (a partir de este).
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Foto 3 – Alçado principal.

Foto 4 – Pormenor do aproveitamento do afloramento na constituição do alçado principal (face interior).
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Foto 5 – Alçado tardoz.

Foto 6 – Alçado tardoz interior, com destaque para o derrube.
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Foto 7 – Alçado lateral direito (interior). Aproveitamento do afloramento na sua constituição.

Foto 8 – Alçado lateral esquerdo. Pormenor do cunhal.
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Foto 9 – Alçado lateral esquerdo (interior).

Foto 10 – Pormenor de um muro de contenção adossado ao alçado principal (a partir de sudoeste).
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Foto 11 – Pormenor do enquadramento entre um socalco e o anexo agrícola ao fundo (a partir de sul).

Foto 12 – Perspetiva de um muro de suporte a socalco (a partir de sul).
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Foto 13 – Perspetiva do muro de propriedade (a partir de oeste).

Foto 14 – Pormenor da espessura do muro de propriedade (a partir de sudoeste).
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Implantação Cartográfica
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Ficha Técnica

Ficha de Inventário de Património: 607 – Propriedade rural

Registo de campo: António Mário Dinis e João Madureira

Preparação gráfica: Ricardo Oliveira

Texto original, bibliografia e seleção fotográfica: João Madureira
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Identificação

Nº registo Topónimo/
Lugar Freguesia Concelho Distrito

607 Granja Velha /
Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Retangulares Dt 73 29264,033 207473,714 270 73

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitectura agrícola
Edifícios

construídos
agrícolas

Propriedade rural Uso agrícola Uso agrícola

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Contemporâneo José Miguel Pereira Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Razoável Vegetação; agentes
climatéricos; obra

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantada em zona de veiga aplanada, quase no sopé do
monte da Choupica, na sua vertente noroeste. Xisto Agrícola

Hidrologia Cobertura Vegetal

A área é delimitada por uma linha de água murada a Oeste
designada por Ribeiro de Fonte de Mouro, tributária da margem
esquerda do rio Tâmega.

Área caracterizada essencialmente por campos
agrícolas, com cultivos diversificados, existindo na
proximidade plantações de Quercus suber e Pinus
Pinaster.

Fontes de Informação

Bibliografia Inédito

Informação Oral Nada a registar
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Descrição

Propriedade rural formada por uma plataforma sustentada e regularizada por dois muros de contenção de terra,
socalcos, enquadrando uma área de formato subrectangular com aproximadamente 0,22ha. onde se inserem um
anexo agrícola e um tanque.

É delimitado a norte e a sul por muros de contenção de terra, a oeste pelo ribeiro de Fonte de Mouro, ribeiro murado
(OP 610), e a este por um antigo caminho murado (OP 608), que no limite da propriedade se revela somente vestigial.

A propriedade encontra-se actualmente explorada, com cultivo de produtos hortícolas e milho, plantação de árvores
frutíferas, exploração de aves de capoeira bem como repositório de madeira para combustível, possuindo também,
nas bordaduras do terreno a norte, este e oeste, plantio de vinha de ramada.

O muro de sustentação que perfaz o limite sul da propriedade é o que se encontra em melhor estado de conservação,
prolongando-se por aproximadamente 55m de comprimento, com uma altura máxima de 2,10m, e é de configuração
rectilínea. A espessura do muro mede aproximadamente 0,50m, calculados pelo capeamento, sendo o único
indicador de tal medida.

O aparelho construtivo do muro é erigido em alvenaria de pedra seca, com paramento irregular, com blocos pétreos
de xisto e grauvaques angulosos de formato e dimensão variada, em posição tendencialmente horizontalizada, com
interstícios colmatados com seixos sub-rolados e rolados de xisto de dimensão média. Assenta directamente sobre
o solo, notando-se a utilização de blocos de maiores dimensões a servir de base, encontrando-se estes semi-
enterrados. O capeamento do muro apresenta-se nivelado, embora se identifique a utilização de blocos pétreos
diferenciados quanto ao formato, dimensão e posição. O muro prossegue desde o extremo sudeste da propriedade,
onde se encosta o tanque, até ao extremo sudoeste, onde se encontra com o ribeiro murado.

O muro de sustentação delimitador da propriedade a norte, encontra-se em pior estado de conservação,
apresentando vários derrubes, prolongando-se desde o ribeiro murado a oeste até à rampa de acesso à propriedade
a este. Possui aproximadamente 50m de comprimento, com altura máxima de 1,10m, e é de configuração sinuosa.
O muro é erigido em alvenaria de pedra seca, com paramento de aparelho irregular, com blocos pétreos de xisto e
grauvaques angulosos de formato e dimensão variada, em posição tendencialmente horizontalizada, com interstícios
colmatados com terra.

Na propriedade, contíguo ao muro de contenção sul, está erigido um anexo agrícola, de um piso, com uma área
aproximada de 55m2. Está erigido com recurso a blocos de betão industrial com argamassa de cimento, sendo as
entradas constituídas por caixilharia de alumínio e vidro. A base é constituída por uma placa de betão, bem como a
cobertura, na qual estão instaladas, nas bordaduras, caleiras em plástico para escoamento de águas pluviais.

Ladeando o anexo agrícola, a este e a oeste, estão erigidas duas estruturas em rede de arame, com cobertura de
chapa canelada, servindo o propósito de canil e galinheiro, respectivamente. No interior da propriedade rural, a este
do anexo agrícola, localiza-se um tanque/reservatório de água, o qual se encontra individualizado como OP 609.

Acessos O acesso faz-se através da N312, a chegar à localidade de Balteiro, segue-se pela direita numa
estrada de acesso à localidade de Granja Velha. A cerca de 200m, a ocorrência encontra-se à
direita.

Observações Propriedade que se encontra próxima de um conjunto de ocorrências, nomeadamente a OP 608
(Caminho), OP 609 (Tanque) e OP 610 (Ribeiro murado).
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da propriedade rural, vista de oeste.

Foto 2| Pormenor do muro de contenção sul, visto de norte.
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Foto 3| Pormenor de outro tramo do muro sul, visto de noroeste.

Foto 4|  Enquadramento do muro sul, visto de noroeste.
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Foto 5| Pormenor do capeamento do muro sul, visto de este.

Foto 6| Pormenor do anexo agrícola, visto de noroeste.
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Foto 7| Outra vista sobre o anexo agrícola, visto de oeste.

Foto 8| Uso actual da propriedade rural, visto de norte.
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Identificação

Nº registo Topónimo/
Lugar Freguesia Concelho Distrito

610 Granja
Velha/Balteiro

Santa Marinha / U.
Freguesias Ribeira
de Pena (Salvador)
e Santo Aleixo de

Além-Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29247,330 207479,080 Entre 270 e 280 73

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura
infraestrutural

Estruturas
construídas de

condução
Ribeiro murado Condução de água Condução de água

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Indeterminado Não aplicável Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Razoável Vegetação; 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.

Vegetação ripícola nas margens das linhas de
água, e algumas espécies arbóreas de folha

caduca nos campos adjacentes, com abundante
coberto arbustivo e herbáceo associado.

Fontes de Informação

Bibliografia Inédito

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. Saliente-se no entanto que, segundo o Sr. Valadares, de 71 anos, morador no dito local,
os campos adjacentes, assim como os muros que os limitam (e que confrontam com a linha de
água murada), são já bastante antigos, mais antigos que o tempo dos seus pais e avós.
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Descrição

Implantada em zona baixa, junto dos lameiros de cultivo localizados entre as aldeias de Balteiro e Granja Velha,

respectivamente União das freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além-Tâmega e freguesia

de Santa Marinha, foi identificada, numa área 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, uma linha de água - ribeira de Fonte de Mouro - delimitada por dois muros pétreos laterais, actualmente

ainda em razoável estado de conservação.

A sua localização insere-se num espaço profundamente transformado pelas praticas agrícolas, e, a norte, encontra-

se cortado/transformado pela abertura do estradão asfaltado que deriva da E.M 312 na direcção da Granja Velha.

Com uma orientação preferencial, de montante para jusante, de sul para norte, apresenta, no troço observado e

tendo em consideração o seu perfil longitudinal, uma pendente pouco acentuada, num percurso irregular marcado

por uma ténue sinuosidade, e com pequenas variações altimétricas, observadas ao longo do presente tramo.

Tendo em consideração a sua secção transversal, a estrutura apresenta um perfil em “U”.

Os muros que ladeiam a linha de água assentam, nas áreas onde foi possível observar o funcionamento da estrutura,

directamente sobre o afloramento rochoso de base ou na linha de base da ribeira.

A ribeira encontra-se delimitada por muros de uma só face, que denotam pouca preocupação técnica e estética na

sua construção. O aparelho construtivo, em pedra seca, cujo material de construção das paredes é

predominantemente de granito, não obstante de se observarem alguns elementos de xisto, apresentando uma

composição constituída por blocos de diferentes dimensões e formas, sem qualquer tipo de aglutinantes ou de

reboco. Verifica-se por vezes a utilização de elementos pétreos de maiores dimensões na base dos muros.

O remate dos mesmos, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras

distribuídas de forma organizada, estando em alguns casos, sobretudo nos panos de muro derrubados, coberto pelo

solo e vegetação.

As dimensões máximas observadas ao longo dos cerca de 10m de comprimento, são cerca de 2.5m de largura e

2.2m de altura preservada. As paredes apresentam 0.60m de espessura média.

Na face superior do seu muro poente observa-se a face da drenagem de descarga de uma levada associada à

represa e levadas, relacionadas com a OP611.

Acessos A partir da E.M 312, na cortada em Balteiro e seguido em direção à localidade de Granja Velha,

através de uma estrada asfaltada, bastante exígua a ocorrência dista cerca de 150/200 metros do

entroncamento atrás referido.

Observações Nada a referir.
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Aspecto da zona da implantação da estrutura em zona de vale e de terrenos agrícolas, visto de norte.

Foto 2 | Aspecto da implantação da estrutura, actualmente sob densa vegetação, vista de norte.
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Foto 3 | Aspecto superior da ribeira murada, visto de sudeste.

Foto 4 | Aspecto da zona de leito da ribeira e muros laterais, visto de norte.
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Foto 5 | Aspecto da face do muro lateral poente, visto de nordeste.

Foto 6 | Aspecto do aparelho observado no muro lateral poente, visto de este.
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Foto 7 | Aspecto de um muro limite da ribeira identificado na face nascente, visto de norte.

Foto 8 | Aspecto de muro lateral da ribeira na zona próxima à drenagem da levada (OP611), visto de sudoeste.



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 8.9

Foto 9 | Aspecto da ribeira murada no tramo a jusante do caminho municipal, visto de sul.

Foto 10 | Aspecto da boca de drenagem da levada da OP611 para o leito da ribeira, visto de sudeste.
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Identificação

Nº registo Topónimo/
Lugar Freguesia Concelho Distrito

611 Cortinha de
Cima - Balteiro

União de
freguesias de

Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Datum 73 29214,450 207456,730 274 73

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura
infraestrutural

Estruturas
construídas de

contenção e
condução

Complexo
hidráulico

Retenção/transporte
de águas

Retenção/transporte de
águas

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Contemporâneo Não aplicável Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Razoável Vegetação; 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 Agrícola

Hidrologia Cobertura Vegetal

Ocorrência associada a uma linha de água sem designação na
Carta Militar Nº73, tributária da margem esquerda do ribeiro da
Fonte do Mouro.

Área recentemente desmatada; Vegetação
rasteira associada aos campos de cultivo.

Fontes de Informação

Bibliografia Inédito.

Informação Oral

Foram realizadas deslocações à aldeia de Balteiro visando a obtenção de informações orais
relativas à ocorrência em causa, tendo-se obtido uma recolha associada à OP em estudo.

Segundo a informação do Sr. Valadares, de 71 anos, proprietário do prédio onde se insere a
maioria dos elementos do presente complexo hidráulico, morador no supramencionado local,
todo o complexo é já bastante antigo, mais antigo que o tempo dos seus pais e avós.
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Mais informou que a nascente que subsidia a represa principia numa zona popularmente
designada por “Prados do Amaro”, em alusão a um proprietário antigo do prédio, sendo
denominada no terreno do senhor Valadares por “nascente da Cortinha de Cima”, em alusão à
microtoponímia local, utilizada para designar o campo supracitado.

A informação oral facultada pelo Sr. Valadares permitiu-nos igualmente tomar conhecimento
que todo o conjunto era utilizado por várias pessoas, nomeadamente, a fonte e o “lavadouro”
eram de uso comum por parte dos vizinhos de Balteiro e Granja Velha, e as levadas e suas
águas propriedade de consortes.

Quanto a este último aspecto, o Sr. Valadares informou-nos que as águas de rega eram de seu
uso particular durante todo o ano, exceptuando-se entre o dia de S. João e de S. Miguel – de
24 de junho a 29 de setembro – em que a propriedade das águas era de vários consortes. A
divisão das águas seria, entre estas datas, definida por horas de rega, cabendo a cada consorte,
por contracto já estabelecido pela própria posse da propriedade, um determinado intervalo de
tempo.

Descrição

Complexo hidráulico que integra uma estrutura de represamento de grandes dimensões, assim como um conjunto
de levadas articuladas, implantados na extremidade sul de um campo/parcela agrícola, encontrando-se parcialmente
circunscrito por muros de suporte de socalco, e contíguo à margem esquerda do ribeiro da Fonte do Mouro, numa
zona de vale relativamente ampla, voltada para a extensa veiga do rio Tâmega.

A represa, de orientação sensivelmente norte – sul e configuração subtriangular, apresenta as faces oeste e sul
confinadas por muros-talude de uma só face, cuja função principal presume a delimitação do campo onde esta se
encontra implantada.

De dimensões avantajadas, os mesmos revelam um aparelho irregular, tendo sido erguidos em alvenaria de pedra
seca, com recurso a blocos pétreos de xisto e grauvaques de dimensões variáveis, criando interstícios colmatados
com terra. Alguns tramos denotam uma solução construtiva aparentemente mais sólida, com a base constituída por
pedras em xisto de dimensões consideráveis, ainda que emparelhadas de forma algo desordenada. O remate do
muro, 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 face voltada a norte está estruturada por um paramento de dupla face, diretamente adossado ao muro de socalco
que circunscreve o limite poente da mesma. Está formado por um conjunto de lajes graníticas faceadas, de morfologia
fundamentalmente retangular, dispostas na horizontal e emparelhadas de modo organizado, com os interstícios e
juntas cimentados. Esta incorpora sensivelmente a meio do parapeito uma laje intencionalmente disposta em
pendente, com a função de lavadouro, observando-se no exterior da represa um bloco alongado em xisto, paralelo
ao lavadouro, e que deveria atuar como “degrau” para facilitar o acesso ao mesmo. Por sua vez, a extremidade este
encontra-se parcialmente escavada no substrato rochoso, e delimitada pelo talude natural.

A admissão de água, de origem subterrânea, é procedente de duas minas cujas bocas de saída, de formato
subrectangular, estão localizadas na extremidade sul/oeste da estrutura.
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As mesmas estão delimitadas por blocos angulosos em xisto, dispostos de modo desordenado, e encimados por
lintéis formados a partir de um bloco xistoso de morfologia alongada.

A água é direcionada para duas levadas, edificadas no interior da represa, embora de disposição assimétrica. Uma
apresenta-se estruturada por intermédio de manilhas de cimento, dispostas em meia cana, e a outra constituída por
um sulco irregular escavado no terreno natural. As mesmas confluem em direção aos respetivos canais de
escoamento, ambos localizados nas extremidades do alçado norte da estrutura, um dos quais por meio de uma
abertura/saída de morfologia retangular, observando-se um entalhe na extremidade superior, presentemente
cimentado, destinado a um travamento em madeira. Os restantes, localizados no extremo oposto, estão formados
por um canal subterrâneo de configuração aparentemente alongada, e no parapeito, por uma
depressão/rebaixamento de rebordo retangular, destinado à defluxão superior.

Os canais de escoamento conduzem a água em direção a um conjunto de levadas, que se encontram encadeadas
por intermédio de pequenas valas de ligação/derivação, algumas estruturadas por blocos faceados em xisto e seixos,
cuja disposição e organização aparentam orientar e/ou obstruir o avanço da mesma para uma determinada direção.

De pendente suave e traçado essencialmente sinuoso, denotam contudo distintas orientações e revelam tipologias
construtivas diversificadas, as quais se descrevem sucintamente:

¤ Levada de orientação sudoeste – nordeste, que principia a partir da extremidade da face norte/este da represa, e
que conflui diretamente na margem esquerda do ribeiro da Fonte do Mouro. Está parcialmente estruturada na
extremidade sudeste por muro-talude de pequena dimensão, o qual apresenta uma dupla função, na medida em que
atua como estrutura de sustentação da plataforma que lhe está sobrejacente, ao mesmo tempo que a confina em
uma das margens. De aparelho irregular e pouca preocupação construtiva, foi erigido em alvenaria de pedra seca,
com recurso a blocos angulosos em xisto e grauvaques de pequena e média dimensão, com os interstícios
colmatados com pedra miúda e seixos de rio. A margem oposta encontra-se circunscrita por um conjunto de blocos
angulosos em xisto e quartzo, na sua maioria fincados no solo, de disposição interrompida/descontinuada,
constatando-se que o tramo final, adjacente à linha de água previamente aludida, está formado por blocos faceados
em xisto, emparelhados de modo organizado e regular.

¤ Levada de orientação irregular, embora tendencialmente sudeste – noroeste, que principia a partir do limite da face
norte/oeste da represa. As margens estão circunscritas por dois muros de contenção, com uma considerável
diferença altimétrica entre ambos. O superior, tal como já foi referido, é parte integrante do muro de suporte de
socalco que atua como estrutura de demarcação do campo onde o complexo aludido se encontra inserido. O inferior
serve como base de assentamento da levada, assim como estrutura de sustentação da mesma. O interior encontra-
se entubado em manilhas de cimento, sendo a mesma destinada ao transporte de água em direção aos campos
agrícolas localizados a jusante do estradão.

¤ Levada cujo troço observado se desenvolve ao longo de uma pequena plataforma imediatamente contígua à
estrutura de represamento, verificando-se um assinalável desnível altimétrico no terreno. Com pendente acentuada,
está formada a partir de um sulco de alguma profundidade, escavado no terreno natural, confluindo numa depressão
de configuração semi-ovalada e relativamente regularizada, delimitada por muro de uma só face e aparelho irregular,
destinado à sustentação do talude, e que conduz a água para um canal/travessia subterrânea, com o percurso inicial
a apresentar um capeamento composto por blocos faceados em xisto, dispostos transversalmente em relação ao
fluxo de água.
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Apresenta as seguintes dimensões:

• Represa:

Face norte com 6,20 metros de comprimento, 0,80 metros de altura máxima e 0,25 metros de espessura; Face este
com 8,60 metros de comprimento; Face oeste com 8,30 metros de comprimento; Face sul com 2,60 metros de
comprimento e 1,30 metros de altura máxima; Canal de escoamento inferior com 0,30 metros de altura e 0,23 metros
de largura; Canal de escoamento superior (localizado na extremidade oposta), com 0,40 metros de comprimento;
Lavadouro com 1,35 metros de comprimento e 0,50 metros de largura; Boca de entrada da mina com 0,60 metros
de altura e 0,50 metros de largura;

• Travessia subterrânea:

Concavidade com 0,60 metros de comprimento, e cerca de 0,20 metros de largura; Muro de sustentação com cerca
de 1,40 metros de altura máxima;

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 100 metros do cruzamento aludido, encontrando-se localizada na extremidade sul de

um campo agrícola, a cerca de 60 metros do estradão supracitado.

Observações Nada a assinalar.
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Registo Fotográfico

´

Foto 1 | Enquadramento do complexo hidráulico na paisagem, visto a partir de norte.

Foto 2 | Perspetiva parcial de uma das levadas e represa em segundo plano, vistos de noroeste.
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Foto 3 | Aspeto parcial da estrutura de represamento, concretamente da face norte da mesma.

Foto 4 | Perspetiva da face norte da represa, a partir de uma plataforma sobrejacente orientada a nordeste.
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Foto 5 | Vista parcial da face oeste da estrutura de represamento.

Foto 6 | Vista parcial da face este da estrutura de represamento.
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Foto 7 | Perspetiva geral das bocas da mina, vistas sensivelmente a partir de norte.

Foto 8 | Aspeto de uma das levadas presentes na estrutura de represamento, vista de norte.
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Foto 9 | Aspeto do canal de escoamento superior da represa, localizado na face norte da mesma.

Foto 10 | Perspetiva parcial do canal de escoamento inferior da represa, presente na face norte da mesma.
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Foto 11 | Perspetiva da laje tombada, que constitui o lavadouro.

Foto 12 | Aspeto geral de um canal de ligação entre levadas, visto de oeste, e bloco pétreo em xisto destinado a

facilitar o acesso ao lavadouro.
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Foto 13 | Perspetiva da depressão onde se insere o canal subterrâneo adjacente à represa, visto a partir de sul.

Foto 14 | Vista parcial de um troço de levada, a partir de sudoeste.
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Foto 15 | Perspetiva parcial de outra estrutura de transporte de águas, vista a partir de sudeste.

Foto 16 | Aspeto do troço final de uma levada estruturada, vista sensivelmente de nascente.
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Ficha Técnica

Ficha de Inventário de Património: 618 – Abrigo de pastor

Registo de campo: Ida Neves, João Madureira e Ricardo Oliveira

Preparação gráfica: Ricardo Oliveira

Recolha de informações orais – Ricardo Oliveira e Ida Neves

Texto original, bibliografia e seleção fotográfica: Ida Neves

Revisão final – Rui Pedro Barbosa

Data: 23 de Junho de 2017
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Identificação

Nº registo Topónimo/
Lugar Freguesia Concelho Distrito

618 Alto do
Freixo/Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real

Sistema de
coordenadas Meridiano Paralelo Altitude (m) C.M.P.

Retangulares Dt 73 32647,310 211226,680 440 59 e 60

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitectura
agroflorestal

Edifícios e
estruturas

construídas de
pecuária de
alojamento

Abrigo Abrigo Abandonado

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Contemporâneo Não aplicável Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Razoável Vegetação; agentes
climatéricos; obra

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantado a meia encosta do Alto do Freixo, na margem
direita do Tâmega, em área de pendente declivosa. Xisto-grauvaque Florestal

Hidrologia Cobertura Vegetal

Localizada entre duas linhas de água sem designação na
Carta Militar nº60, tributárias da margem direita do rio Tâmega. Pinheiro-bravo (Pinus pinaster)

Fontes de Informação

Bibliografia Inédito

Informação Oral

Foram realizadas deslocações à aldeia de Seirós, freguesia de Canedo e concelho de Ribeira
de Pena, visando a obtenção de informações orais relativas à ocorrência em causa, não se
tendo obtido qualquer recolha associada à OP em estudo.

Tendo em consideração informações recolhidas em aldeias vizinhas, este tipo de estruturas
constituíam 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, vulgo “de pastor”, destinado ao apoio das atividades agro-silvo-pastoris do lugar de Seirós,
providenciando resguardo relativamente às adversidades climatéricas (vento, chuva, granizo).

Situado a meia encosta do Alto do Freixo, voltado a sudoeste (rio Tâmega), encontra-se sobranceiro a um antigo
caminho de pé posto, assinalado já na carta militar da década de 50, já inexistente.

Trata-se de um abrigo sob pala, formado por rochedo em xisto-grauvaque com muro adossado de planta subcircular,
em alvenaria de pedra seca de tamanho irregular, formando pequeno pátio interior (que lhe confere a área abrigada).

Não foram identificados elementos da cobertura, provavelmente constituída por materiais perecíveis.

O chão é de terra batida.

Apresenta as seguintes dimensões:

Muro possui 1 metro de largura, 2,50m de comprimento, altura a variar entre 1,05m e 0,60m e uma espessura média
de 0,65m.

A área de abrigo possui 0,85m de largura, comprimento a variar entre 1,20m e 1,05m e uma altura de 1,70m (até à
pala). A

Abertura da entrada possui 0,75m de largura máxima e 0,27m de largura mínima (na base).

Acessos Seguindo de Ribeira de Pena pela N312 cortar à direita, no caminho em terra batida, anterior à
saída para o lugar de Seirós. Seguindo pelo caminho em terra batida fazer ligação ao acesso
B25/C25. Encontra-se ao PK 3+800 do mesmo acesso.

Observações Nada a registar.
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Registo Fotográfico

Foto 1|  Vista da área envolvente a partir do abrigo, SO.

Foto 2|  Enquadramento do abrigo na encosta, visto de OSO.
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Foto 3|  Enquadramento do abrigo na encosta, visto de SSE.

Foto 4|  Vsita geral da área de abrigo.
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Foto 5| Vista da face exterior do muro.

Foto 6|  Entrada da área de abrigo.
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Foto 7|  Pormenor do aprelho de construção.

Foto 8|  Face interior do muro.
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4.6. ANEXO VI – CARTA DE CONDICIONANTES
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