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1.INTRODUÇÃO

O presente relatório visa proceder à apresentação dos resultados inerentes aos trabalhos desenvolvidos
durante o mês de Julho 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 Julho foram realizados trabalhos de prospecção arqueológica nos aproveitamentos
Hidroelétricos de Gouvães, designadamente na área da futura albufeira, abrangendo a margem esquerda do
rio Torno, assim como nas áreas afectas em estudo visando a execução de projecto para a criação de novos
estaleiros referentes a "Áreas de Apoio à Construção da Barragem de Gouvães", localizada em ambas as
margens do rio Torno (Anexo I – Des. 8 a Des. 9).

No decorrer destes trabalhos foram identificadas 14 ocorrências, integralmente correspondentes a estruturas
de carácter arquitetónico, histórico e etnográfico, designadamente, cinco pontões – OP 624, OP 625, OP 627,
OP 628, e OP 629, dois conjuntos de represa e levadas – OP 626 e OP 633, uma poldra – OP 630, dois
caminhos/vias – OP 631 e OP 639, um ribeiro murado – OP 632, um abrigo – OP 636, uma passagem a vau –
OP 637 e ainda um conjunto de bancos de pastor – OP 638 (Anexo I – Des. 8 a Des. 9).

2.1.1. Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHD)

2.1.1.1. Albufeira (Anexo II – FRPA 79)

Os referidos trabalhos de prospeção conduziram à identificação de dez novas ocorrências patrimoniais,
nomeadamente cinco pontões – OP 624 (Anexo IV – FOP 624), OP 625 (Anexo IV – FOP 625), OP 627 (Anexo IV
– FOP 627), OP 628 (Anexo IV – FOP 628) e OP 629 (Anexo IV – FOP 629), dois conjuntos de represa e levadas
– OP 626 (Anexo IV – FOP 626) e OP 633 (Anexo IV – FOP 633), uma poldra – OP 630 (Anexo IV – FOP 630), um
caminho/via – OP 631 (Anexo IV – FOP 631) e um ribeiro murado – OP 632 (Anexo IV – FOP 632).
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2.1.1.2. Estudo de projeto para criação de novos estaleiros (Anexo II – FRPA 80)

Os trabalhos realizados conduziram à identificação de quatro novas ocorrências patrimoniais, nomeadamente
um abrigo – OP 636 (Anexo IV – FOP 636), uma passagem a vau – OP 637 (Anexo IV – FOP 637), um conjunto
de bancos de pastor – OP 638 (Anexo IV – FOP 638) e um caminho/via – OP 639 (Anexo IV – FOP 639).

Foto 1 | Aspecto geral da área prospetada na margem
esquerda do rio Torno, na futura albufeira de Gouvães.

Foto 2 | Aspecto da prospecção em curso nas áreas em
estudo para o projecto de criação de novos estaleiros.

2.2. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

O acompanhamento arqueológico no decurso do mês de Julho 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 seis ocorrências, nomeadamente, um grafismo rupestre com
motivos geométricos – OP 621, um caminho – OP 622, um achado isolado referente a um numisma – OP 623,
um abrigo – OP 634, uma casa – OP 635 e ainda uma represa com levada – OP 640.

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;
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2.2.1. Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG)

2.2.1.1. Acesso B2/C2 (Anexo III – FRAA 950, FRAA 951, FRAA 952, FRAA 953 e FRAA 954)

a) Acompanhamento da escavação de depósitos sedimentares na área do acesso, entre os Pk 0+000 a 0+140.
Pk 0+225 a 0+290 e entre o Pk 0+890 e o Pk 1+000, assim como de duas valas transversais com cerca de 2,50
metros de largura e 0,80 – 1 metro de profundidade, para implantação de canais de travessia (P.H. 0.1 e 1.1).

Foram igualmente acompanhados os trabalhos de desmonte parcial/aterro de uma levada estruturada por
muro de socalco, parte integrante do complexo hidráulico – OP 611 e do aterro parcial da OP 512 – Represa.

b) 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 vegetal 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.

Os trabalhos realizados junto da linha de água, entre os Pk 0+280 e Pk 0+290, à estratigrafia genérica atrás
apresentada, revelaram a presença de um nível de aluvião de cor acizentada, que cobre o substrato de base.

c) Foram identificadas duas ocorrências de interesse patrimonial, designadamente, uma casa - OP 635 (Anexo
IV – FOP 635) e um conjunto constituído por represa e levada – 640 (Anexo IV – FOP 640).

2.2.1.2. Acesso B12 (Anexo III – FRAA 955 e FRAA 956)

a) Foram acompanhados os trabalhos de desmatação com vista à beneficiação do acesso supracitado, ao PK
1+400 e PK 1+800. Foram de igual modo acompanhados os trabalhos de escavação para abertura do Coletor
de evacuação lateral (CEL) 1, junto ao PK 0+097 da abertura do CEL 2, junto ao PK 0+203 e da abertura do CEL
3, junto ao PK 0+244, assim como os trabalhos de melhoria de acesso que serve de desvio à obra.

b) A abertura dos três coletores permitiu a observação de uma estratigrafia constituída invariavelmente por
um piso de circulação em tout-venant existente sobre uma camada de aterro que se sobrepunha ao
afloramento rochoso granítico.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificado um bloco de granito com um painel gravado com grafismos
rupestres de motivo geométrico - OP 621 (Anexo IV – FOP 621).

2.2.1.3. Estaleiro 37a (Anexo III – FRAA 957 e FRAA 958)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem para implantação de um depósito, assim como da
abertura de uma vala visando o abastecimento da central de betonagem, do estaleiro industrial, com água.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente a um
nível homogéneo de depósitos.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.1.4. Bifurcador Superior (Anexo III – FRAA 959)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação para abertura das fundações do apoio 1, 2 e 3 e acesso
para o apoio 3 da Linha Aérea 20 kV: Apoio 2 da LN SE Gouvães – CH Gouvães para a Plataforma do Poço de
Cabos e Acesso ao Bifurcador Superior.

b) A escavação permitiu a identificação, no apoio 1 e acesso ao apoio 3, de uma unidade estratigráfica,
correspondente à camada vegetal/superficial que se sobrepunha ao afloramento rochoso de xisto. Quanto à
estratigrafia observada na abertura dos apoios 2 e 3, a mesma era constituída por uma unidade estratigráfica,
correspondente a depósitos de aterro, que se sobrepunham ao afloramento rochoso de xisto.

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

2.2.1.5. Plataforma de Acesso a Conduta Forçada em Túnel Inferior (Anexo III – FRAA 960)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação para construção de um pequeno dique e para vala de
drenagem subterrânea junto à Plataforma de Acesso a Conduta Forçada em Túnel Inferior.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal/superficial, que se encontrava sobre um resultante da desagregação do
substrato geológico xistoso.

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

2.2.1.6. Tomada de Daivões (Anexo III – FRAA 961)

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 não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

Foto 3 | Aspecto da escavação de depósitos sedimentares no
acesso B2/C2.

Foto 4 | Aspecto de trabalhos de escavação para a abertura do
CEL 1 do Acesso B12.
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Foto 5 | Aspecto geral dos trabalhos executados no Estaleiro
37b para instalação de ETAR.

Foto 6 | Aspecto da abertura da fundação do apoio 1 da Linha
Aérea 20 kV: Apoio 2 da LN SE Gouvães – CH Gouvães para a

Plataforma do Poço de Cabos e Acesso ao Bifurcador Superior.

Foto 7 | Aspecto da escavação para construção de um
pequeno dique realizada junto à Plataforma de Acesso à

Conduta Forçada em Túnel Inferior.

Foto 8 | Aspecto da desmatação na zona de desvio do rio
Tâmega para a construção de ensecadeira na zona da Tomada

de Água da Central de Gouvães.

2.2.2. Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD)

2.2.2.1. Margem Direita – Acesso C21 (Anexo III – FRAA 962)

a) Foram acompanhados os trabalhos abertura de valetas no talude do acesso, entre o PK 0+400 e 0+500.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica constituída pelo
aterro do acesso, caracterizado por um sedimento saibroso.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada uma ocorrência de interesse patrimonial, designadamente, um
caminho/via - OP 622 (Anexo IV – FOP 622).

2.2.2.2. Margem Direita – Barragem e Central (Anexo III – FRAA 963 e FRAA 964)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e nivelamento do acesso, de escavação de sedimentos,
assim da remoção de blocos pétreos nos taludes.
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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.

2.2.2.3. Margem Direita – Eixo 31 (Anexo III – FRAA 965)

a) Foram acompanhadas as ações de escavação mecânica de depósitos sedimentares e remoção de blocos
pétreos do talude do acesso, na área envolvente ao PK 0+200.

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.

2.2.2.4. Margem Direita – Eixo 52 (Anexo III – FRAA 966)

a) Foram acompanhadas as ações de escavação mecânica de depósitos sedimentares e decapagem e
regularização do perfil do mesmo na área envolvente ao PK 0+600.

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 967, FRAA 968, FRAA 969 e FRAA 970)

a) Acompanhamento das ações de decapagem e escavação mecânica na área da escombreira, assim como
remoção de blocos, tendo em vista o aumento da área de aterro.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada genericamente uma unidade estratigráfica,
correspondente à camada superficial vegetal. Em determinados locais observava-se igualmente, debaixo da
camada vegetal, uma segunda, resultante da degradação do substrato geológico, que se encontrava
sobrejacente ao afloramento rochoso granítico.

c) Foram identificadas duas ocorrências patrimoniais, nomeadamente um achado isolado constituído por um
numisma - OP 623 (Anexo IV – FOP 623) e um abrigo natural sob rocha - OP 634 (Anexo IV – FOP 634).

1 O eixo 3, tal como o eixo 5, são acessos internos provisórios necessários para execução de outros acessos/plataformas.
2 O eixo 5, tal como o eixo 3, são acessos internos provisórios necessários para execução de outros acessos/plataformas.
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2.2.2.6. Leito do rio – Ensecadeira Montante (Anexo III – FRAA 971 e FRAA 972)

a) Foram acompanhadas os trabalhos de escavação no leito do rio e de sedimentos, assim como do aterro
destinado à criação do talude da pré-ensecadeira e do túnel para o desvio provisório do rio.

b) Globalmente, os sedimentos escavados correspondem a material de aterro depositado nas margens do rio
no decorrer da presente empreitada.

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

2.2.2.7. Leito do rio – Ensecadeira Jusante (Anexo III – FRAA 973)

a) Foram acompanhadas os trabalhos de aterro e movimentação de sedimentos para a construção da Pré-
Ensecadeira na área a Jusante do túnel de desvio do rio Tâmega.

b) Nada a assinalar.

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

2.2.2.8. Leito do rio – Jusante da Barragem de Daivões (Anexo III – FRAA 974 e FRAA 975)

a) Foram acompanhadas os trabalhos de abertura de um vão nas ruinas do açude da ocorrência patrimonial nº
215 visando a redução do caudal do rio Tâmega a jusante da barragem de Daivões.

b) Tendo em consideração que os trabalhos se desenrolaram em pleno leito do rio Tâmega, apenas foi possível
observar os materiais – areia e cascalho/ seixos do rio –, que foram depositados na margem direita, fruto do
desmonte do açude e escavação do leito.

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

Foto 9 | As Vista geral das ações de abertura de valeta
pé-de-talude no Acesso C21.

Foto 10 | Aspecto dos trabalhos de escavação e limpeza
na zona da Barragem e Central.
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Foto 11 | Aspecto dos trabalhos de escavação e limpeza
executados no eixo 5.

Foto 12 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e
escavação em curso na Escombreira 22b.

Foto 13 | Aspecto de trabalhos em curso na pré-
ensecadeira, da Ensecadeira Montante.

Foto 14 | Aspecto de trabalhos em curso na pré-
ensecadeira, da Ensecadeira Jusante.

2.2.3. Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega (AHAT)

2.2.3.1. Margem Direita – Acesso B25/C25 (Anexo III – FRAA 976, FRAA 977, FRAA 978 e FRAA 979)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação mecânica de depósitos sedimentares,
durante a abertura do acesso, executados entre o PK 1+700 e o PK 5+150. Foram ainda acompanhadas as
aberturas de PH localizadas ao PK 1+450 e ao PK 4+930. Foram ainda acompanhadas as afectações parciais da
OP287, uma mancha de socalcos e da OP288, um caminho murado.

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 e a última, a rocha de base.

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

2.2.3.2. Margem Direita – Escombreira 14b (Anexo III – FRAA 980 e FRAA 981)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem, escavação e remoção de depósitos sedimentares na área
da escombreira 14b. Os referidos trabalhos levaram à afectação parcial da OP 376, referente a uma
propriedade rural, e da OP 561, relativa a um lagar.
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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.

2.2.3.3. Margem Esquerda – Acesso B30 (Anexo III – FRAA 982)

a) Foram acompanhados os trabalhos remoção do coberto vegetal e decapagem de duas áreas para
alargamento de faixa, com a finalidade de possibilitar o cruzamento de veículos pesados (PK 1+750 e PK 1+920).

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.

2.2.3.4. Margem Esquerda – Acesso C30 (Anexo III – FRAA 983, FRAA 984 e FRAA 985)

a) Foram acompanhados os trabalhos abertura das passagens hidráulicas PH 2.2 ao PK 2+200, PH 3.2 ao PK
3+200 e da 3.6 ao PK 3+690, assim como do saneamento de talude ao PK 3+200. Foram igualmente
acompanhadas as acções de escavação realizada entre o PK 5+850 e o PK 5+940), de abertura de sete valas de
regadio entre o PK 2+300 e o PK 2+800 e da abertura de bacia de lavagem de caleiras ao PK 1+250.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente, aquando da estratigrafia
original preservada, por 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.

2.2.3.5. Margem Esquerda – Acesso C32 (Anexo III – FRAA 986, FRAA 987, FRAA 988 e FRAA 989)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e saneamento de taludes entre o PK 0+150 e o PK 0+250,
assim como da abertura de acesso de ligação ao C32 para dumpers e da remoção de depósitos e escombro
resultante de rebentamentos ocorridos entre o PK 0+050 e o PK 0+270.

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.



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 22 (Julho de 2017) 14

2.2.3.6. Margem Esquerda – Acesso C33-2 (Anexo III – FRAA 990 e FRAA 991)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e saneamento de taludes entre o PK 0+000 e o PK 1+250.

b) Durante os trabalhos foram identificadas genericamente duas unidades estratigráficas, designadamente, o
nível de terra vegetal que cobre um depósito 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 992, FRAA 993, FRAA 994 e FRAA 995)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de sedimentos entre o PK 0+400 e o PK 1+050, assim como
de alargamento do acesso para cruzamento de dumpers, ao PK 0+860, e da remoção de terras para reposição
de linha de água ao Pk 1+500.

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. Na zona da linha de água a estratigrafia era constituída pelo solo vegetal que
cobria uma camada sedimentar, sob a qual se encontrava um depósito aluvionar.

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

2.2.3.8. Margem Esquerda – Escombreira 13b (Anexo III – FRAA 996)

a) Foram acompanhados os trabalhos de corte de árvores, desmatação e remoção de lenha na área da
escombreira 13b, tal como da escavação de 9 poços de sondagens geológicas para caracterização de solos.

b). Na área afectada pelos poços, as realidades identificadas eram constituídas 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.

Foto 15 | Aspecto dos trabalhos executados no Acesso
B25/C25.

Foto 16 | Aspecto dos trabalhos de demolição da OP 561
executados na área da Escombreira 14b.
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Foto 17 | Aspecto dos trabalhos de alargamento de faixa
em curso no Acesso B30.

Foto 18 | Aspecto da escavação de abertura de um
acesso de ligação ao C32.

Foto 19 | Aspecto dos trabalhos de reposição de linha de
água no acesso C.35.

Foto 20 | Aspecto dos trabalhos de escavação de poço de
sondagens geológicas na Escombreira 13b.

2.2.4. Pedreira de Gouvães (PG) (Anexo III – FRAA 997 e FRAA 998)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação visando o aumento da bacia de decantação nº2, assim
como a desmatação, decapagem e alargamento do leito de uma linha de água sazonal, subsidiária da margem
esquerda do rio Torno e contígua à bacia de retenção/decantação Nº2, e posterior escavação de uma vala de
ligação destinada ao escoamento das águas retidas na bacia em direção ao rio, e ainda, da escavação de uma
vala destinada à drenagem de águas pluviais para a área da bacia de retenção/decantação.

b) Os trabalhos realizados na zona da pedreira levaram à identificação genérica somente 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.
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Foto 20 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e
escavação visando o aumento da bacia de decantação.

Foto 21| Aspecto dos trabalhos de escavação da vala de
drenagem das águas pluviais.

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

2.2.5.1. LN 60kV Fermil – Bragadas PC Daivões – Fonte do Mouro (Anexo III – FRAA 999, FRAA 1000, FRAA
1001 e FRAA 1002)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura de valas para melhoria de terras junto ao apoio 2, ao apoio
3, ao apoio 4, ao apoio 5 e ao apoio 6, assim como da reposição de acessos ao apoio 7 e ao apoio 11.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente duas realidades. Na primeira,
a sequência era constituída por uma unidade estratigráfica, corresponde ao nível de terra vegetal, que cobria
o afloramento xistoso. Nas restantes situações observava-se, sob a camada vegetal, um nível resultante da
desagregação do substrato geológico de base, que se encontrava sobre a rocha de base.

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

Foto 21 | Aspecto da abertura de vala junto ao apoio 3. Foto 22 | Aspecto da abertura de vala junto ao apoio 6.

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

Durante o mês de Julho foram concluídos um registo de tipo II, concernente à OP 613, propriedade rural (Anexo
V – FIP613), assim como três registos de tipo I, nomeadamente da OP 616, uma propriedade rural (Anexo V –
FIP616), da OP 617, um complexo hidráulico formado por mina e represa (Anexo V – FIP17) e ainda OP 619,
uma mancha de socalcos (Anexo V – FIP619).
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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 287 – uma mancha de socalcos, da OP 288 – um caminho
murado, da OP 376 - uma propriedade rural, da OP 512 - uma represa, da OP 561 – um lagar, e ainda da OP
611 – um complexo hidráulico.

2.6. OUTRAS ACÇÕES EM CURSO

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

3.CONSIDERAÇÕES

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

No decorrer dos trabalhos realizados, mormente prospecção e acompanhamento, foram identificadas um total
de 20 novas ocorrências, maioritariamente correspondentes a estruturas de carácter arquitetónico, vernacular
e etnográfico, designadamente cinco pontões, três conjuntos hidráulicos formados por represas e levadas, uma
poldra, três caminhos/vias, um ribeiro murado, dois abrigos, uma passagem a vau, um conjunto de bancos de
pastor e uma casa, todos testemunhos da intensa antropização do território do vale do Tâmega. Aos elementos
patrimoniais previamente aludidos, acresce a identificação um achado isolado constituído por um numisma, e
ainda, um achado de cariz arqueológico, concernentes a um suporte granítico com grafismos rupestres cujo
motivo são configurações geométricas, designadamente reticulados.

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.
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Ribeira de Pena, 08 de Agosto de 2017

(Rui Pedro Barbosa, Coordenação Técnica)

(Luís Filipe Coutinho Lopes Gomes, Direção Técnica) (João Nuno Pereira Valério Marques, Direção Técnica)
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4. ANEXOS
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4.1. ANEXO I - ANEXO CARTOGRÁFICO
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4.2. ANEXO II - FICHAS DE REGISTO DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA



Ficha de Registo de
Prospecção Arqueológica
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Ficha nº 79 Responsável (eis) Ricardo Oliveira; Mário Dinis; Rui Pedro Barbosa

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 14, 19 e 20

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Albufeira

Descrição das ações executadas

Caracterização da área prospetada (relevo, coberto vegetal, uso de solo, visibilidades)

A área prospectada encontra-se balizada por uma faixa sensivelmente compreendida entre a estrada/caminho
municipal nº557, que faz a ligação entre as povoações de Carrazedo do Alvão e Gouvães da Serra, e a superfície
a inundar pela futura albufeira de Gouvães, no seu limite sul/sudeste, abrangendo parcialmente o perímetro
vedado da Pedreira de Gouvães.

A paisagem nesta zona do planalto da serra do Alvão é bastante heterogénea, alternando áreas compostas por
lameiros e campos destinados ao cultivo e/ou pasto, mormente nos terrenos contíguos ao estradão supracitado,
com outras de povoamento essencialmente florestal, onde predominam os povoamentos de Quercus pyrenaica
de pequeno porte, intercalados com áreas de coberto arbustivo diversificado e mato, sobressaindo uma mole
granítica com alguma extensão na extremidade voltada a nascente da zona prospetada. A área é atravessada
pelo ribeiro de Valadas, tributário da margem esquerda do rio Torno, e algumas linhas de água de menor
expressão, subsidiárias do primeiro.

No terreno observam-se varias parcelas agrícolas limitadas, ora por muros de granito de pedra seca, ora por
vedações de arame farpado amarrados em postes da madeira. O coberto vegetal é constituído, nas zonas de
lameiro, por um manto de vegetação herbácea rasteira e alguns arbustos, o que dificulta a observação do terreno
e a identificação de materialidades arqueológicas, realidade igualmente observada nas áreas florestais.

Algumas das parcelas observadas encontravam-se vedadas impossibilitando o acesso ao seu interior. Do mesmo
modo, as zonas adjacentes ao ribeiro de Valadas encontram-se parcialmente alagadas, dificultando, ou mesmo
impossibilitando, à data, a prospecção.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante a acção realizada foram identificadas dez OP, cuja tipologia é essencialmente de natureza vernacular:

- OP 624 (Pontão);

- OP 625 (Pontão);

- OP 626 (Represa e levada);

- OP 627 (Ponte/Pontão);

- OP 628 (Pontão);

- OP 629 (Pontão);

- OP 630 (Poldra);

- OP 631 (Caminho murado);

- OP 632 (Ribeiro murado);

- OP 633 (Levada);

Observações Nada a assinalar



Ficha de Registo de
Prospecção Arqueológica
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 | Vista parcial da área prospetada, a partir de nascente.

Foto 2 | Perspetiva dos campos de cultivo delimitados por vedação, que ladeiam o caminho municipal, vistos

de oeste/sudeste.



Ficha de Registo de
Prospecção Arqueológica
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Perspetiva de uma área de lameiro com abundante vegetação herbácea, vista de sudoeste.

Foto 4 | Aspeto parcial de uma área com coberto arbóreo denso, visto de este.



Ficha de Registo de
Prospecção Arqueológica
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Foto 5 | Aspeto dos trabalhos de prospeção efetuados em área florestal.

Foto 6 | Perspetiva dos trabalhos de prospeção efetuados nos campos de cultivo/lameiros, vistos de sudoeste.



Ficha de Registo de
Prospecção Arqueológica
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Ficha nº 80 Responsável (eis) Ricardo Oliveira; Mário Dinis; Rui Pedro Barbosa

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 26 e 27

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra
Projeto para criação de novos estaleiros referentes a "Áreas de Apoio à
Construção da Barragem de Gouvães"

Descrição das ações executadas

Caracterização da área prospetada (relevo, coberto vegetal, uso de solo, visibilidades)

A superfície prospectada abarcou duas áreas diferenciadas, embora relativamente próximas, a primeira
correspondente a uma faixa localizada numa chã aplanada, sensivelmente compreendida entre a Estrada
Nacional Nº206, a norte, e a sul pelos trabalhos decorrentes da edificação do Túnel de Ataque Sul, do
Empreendimento Hidroelétrico de Gouvães, e a segunda concernente a uma área de encosta, localizada
imediatamente a noroeste/sudeste da referida empreitada, envolvendo as duas margens do rio Torno.

A paisagem nesta zona do planalto da serra do Alvão é bastante heterogénea, alternando áreas compostas por
campos destinados ao cultivo e/ou pasto, mormente nas áreas aplanadas, com encostas de alguma pendente,
sobranceiras ao rio supracitado, sobressaindo no local uma extensa mole granítica com evidências de debitagem
histórica de pedra, materializada na sucessão de afloramentos e blocos graníticos fraturados, dispersos por uma
área considerável.

O coberto vegetal é constituído, nas zonas de altiplano, por um manto de vegetação herbácea rasteira e alguns
arbustos, o que dificulta a observação do terreno e a identificação de materialidades arqueológicas, observando-
se resquícios de manchas residuais de pinhais de Pinus pinaster, presentemente alvo de corte devido a um
incêndio, constatando-se as marcas de surriba no terreno decorrentes do plantio.

As áreas de encosta encontram-se quase desprovidas de coberto vegetal devido a um incêndio, com excepção
de algumas faixas limítrofes ao rio, mormente constituídas por espécies ripícolas, realidade que possibilitou uma
boa observação do solo.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante a acção realizada foram identificadas quatro ocorrências patrimoniais, cuja tipologia é essencialmente de
natureza vernacular:

- OP 636 (Abrigo de pastor);

- OP 637 (Passagem a vau);

- OP 638 (Bancos de pastor);

- OP 639 (Caminho estruturante);

Para além das ocorrências identificadas, acresce a relocalização de ocorrências previamente detetadas no âmbito
de ações de prospecção anteriores, e que se encontram em área de afetação directa, nomeadamente a OP 323
(Açude do moinho), e OP 327 (Moinho).

Observações Nada a assinalar



Ficha de Registo de
Prospecção Arqueológica
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 | Vista parcial da área prospetada na zona de altiplano, vista de sudoeste.

Foto 2 | Perspetiva dos campos prospetados, com abundante vegetação herbácea, visto de sudoeste.



Ficha de Registo de
Prospecção Arqueológica
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Perspetiva da área prospetada, correspondente às encostas sobranceiras ao rio Torno, visto de norte.

Foto 4 | Perspetiva da margem direita do rio Torno, vista sensivelmente de sul.



Ficha de Registo de
Prospecção Arqueológica
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Foto 5 | Aspeto dos trabalhos de prospeção efetuados em área de campos agrícolas, vistos de noroeste.

Foto 6 | Perspetiva dos trabalhos de prospeção efetuados nos penedos graníticos, com vista à eventual

deteção de grafismos rupestres.
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4.3. ANEXO III – FICHAS DE REGISTO DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 950 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Junho Dia (s) 03 a 07

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 de depósitos sedimentares na área de expropriação do acesso B2/C2 entre os PK
0+280 e PK 0+290;

 da remoção de depósitos sedimentares nos taludes do acesso preexistente.

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

Escavação mecânica no acesso B2/C2 (entre PK 0+280 e PK 0+290)

A escavação mecânica foi elaborada a partir da boca de entrada da PH 3 até ao PK 0+290, em área contígua
ao acesso preexistente, do lado Sudeste. A escavação serviu o propósito da remoção de depósitos
sedimentares até ao substrato geológico xistoso. Esta área é caracterizada por um terreno aplanado de lameiro
recortado por uma linha de água (Ribeiro do Ribeiral).

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. Somente identificado no local próximo ao ribeiro do Ribeiral.

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.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

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 A remoção de depósitos sedimentares nos taludes do acesso preexistente
compreendeu somente a remoção de uma camada humosa sobrejacente à
camada do aterro do acesso.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da escavação no acesso B2/C2 entre os PK 0+280 e PK0+290, vista de Sul.

.

Foto 2 | Aspecto da remoção de depósitos sedimentares no talude do acesso preexistente entre os PK 0+650 e

PK0+720, vista de Sudoeste.



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 951 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 11 a 13

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 do acesso B2/C2 entre o pk 0+225 a 0+270 e entre o pk
0+710 a 0+830.

Durante os trabalhos foi afetada parcialmente (soterrada) a OP 512 – Represa.

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

Durante os trabalhos de escavação, entre o pk 0+225 e 0+270 foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Sedimento de tonalidade castanha – escura, de textura areno - argilosa, granulometria média e
compacidade média. Contém alguns elementos pétreos de média a grande dimensão.

Entre o pk’0+710 e o pk 0+830 identificou-se a seguinte estratigrafia:

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: 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.

U.E.3: Sedimento de coloração esbranquiçada, heterogénea, de textura argilo – arenosa, granulometria fina e
compacidade elevada. Sedimento correspondente ao substrato geológico.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

OP 507 – Espigueiro; OP 508 – Capela;

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 | Vista geral dos trabalhos de escavação entre o pk 0+225 e o pk 0+270.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de escavação entre o pk 0+710 e o pk 0+830.



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 | Estratigrafia identificada entre o pk 0+710 e o pk 0+830.

Foto 4 | Aspecto da OP 512 parcialmente afetada.



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 1.4

Ficha nº 952 Responsável (eis) Mário Dinis; Domingos Borges

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 17 a 21

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Acompanhamento dos trabalhos de escavação de duas valas transversais ao futuro acesso B2/C2, com cerca
de 2,50 metros de largura e 0,80 – 1 metro de profundidade, para implantação de canais de travessia (P.H. 0.1
e P.H. 1.1). Paralelamente foram acompanhados os trabalhos de desmatação e limpeza de taludes no referido
acesso, ao PK 750.

Foram igualmente acompanhados os trabalhos de desmonte parcial/aterro de uma levada estruturada por muro
de socalco, parte integrante do complexo hidráulico – OP 611, ação que foi devidamente acompanhada e
registada fotograficamente.

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

Durante os trabalhos de escavação foram registadas duas unidades estratigráficas:
U.E [01] – Camada sedimentar superficial, de natureza areno-argilosa e coloração castanha-escura. Apresenta
sedimentos de grão médio a fino e baixa compacidade, com abundantes inclusões de raízes e alguns elementos
pétreos, em xisto, de pequena e média dimensão. Correspondente à camada vegetal.

UE [02] – Sedimentos de coloração castanha amarelada, de natureza argilosa, granulometria média a fina e
compacidade média. Camada subjacente à UE [01], resultante da desagregação do substrato rochoso, com
alguns elementos pétreos (xistos) de pequena e média dimensão.
Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP_611 – Complexo hidráulico; OP_513 – Moinho

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 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Início dos trabalhos de escavação, vista de este, e demolição parcial da OP 611.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de escavação, a partir de oeste.



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 3.4

Foto 3 | Aspeto dos trabalhos de escavação, vistos de oeste, após remoção da camada humosa.

Foto 4 | Vista parcial de uma das valas escavadas, a partir 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 4.4

Foto 5 | Aspeto dos trabalhos de escavação, vistos de sul, com vista à futura implantação da P.H 1.1.

Foto 6 | Vista geral dos trabalhos de desmatação levados a cabo no acesso, vistos de sudoeste.



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 953 Responsável (eis) Nuno Silveira; Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 22

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 do acesso B2/C2 entre o pk 0+020 a 0+080 e entre o pk
0+110 a 0+140. Durante os trabalhos foi também acompanhada a demolição da OP 611 - Complexo Hidráulico
(levada integrante do complexo).

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

Durante os trabalhos de escavação entre o pk 0+020 e 0+080 foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Sedimento de tonalidade castanha, homogénea, de textura areno - argilosa, granulometria média e
compacidade média. Contém alguns elementos pétreos de pequena dimensão e raízes. Sedimento
correspondente à camada vegetal

U.E.2: Sedimento de coloração castanha - clara, heterogénea, de textura areno – argilosa, granulometria média
compacidade média. Contém alguns elementos pétreos de pequena a média dimensão provenientes da
desagregação do afloramento rochoso xistoso.

Entre o pk 0+110 e 0+140 foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: 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.2: Sedimento de tonalidade castanha – escura, de textura areno - argilosa, granulometria média e
compacidade média. Contém alguns elementos pétreos de média dimensão.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante os trabalhos foram identificados dois elementos arquitetónicos descontextualizados, parte integrante do
muro de sustentação de terras paralelo à OP 614 – Caminho.

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

OP 608 – Caminho; OP 609 – Tanque; OP 613 – Propriedade Rural; OP 614 - Caminho

Observações
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral dos trabalhos de escavação entre o pk 0+020 e o pk 0+080

Foto 2 | Aspecto da OP 611 – Complexo Hidráulico parcialmente afetado.
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Foto 3 | Vista geral dos trabalhos de escavação entre o pk 0+110 e 0+140.

Foto 4 | Vista geral dos trabalhos de escavação 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 1.5

Ficha nº 954 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 24 a 31

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

• Escavação e remoção de depósitos sedimentares no terreno de implantação do acesso, entre o Pk 0+000 e o
Pk 0+100;

• Desmatação e decapagem em ambas as bermas do acesso, tendo em vista o seu alargamento entre o Pk
0+890 e o Pk 1+000;

• Remoção de depósitos sedimentares na área de implantação da PH 06, entre o Pk 1+000 e o Pk 1+160.

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

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes unidades estratigráficas:

Entre o Pk 0+000 e o Pk 0+100

UE [01] – Depósito sedimentar de natureza humosa e matriz areno-argilosa, correspondente à camada vegetal.
De coloração castanha, grão médio a fino e baixa compacidade, a camada apresenta 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 heterogénea que varia entre o
castanho avermelhado e o castanho alaranjado, com algumas bolsas de terra enegrecida. De natureza areno-
limosa, baixa compacidade e granulometria fina, a camada apresenta inclusão de blocos pétreos de dimensões
variadas, em xisto, bem como alguns seixos de pequena e média dimensão. Apresenta uma potência média
bastante variável, variando entre os 0.50m e os 3m. O interface com a UE [03] caracteriza-se pela formação do
lençol freático.

UE [03] – Sedimentos de coloração castanha amarelada, de natureza argilosa, granulometria média a fina e
compacidade média. Camada subjacente à UE [02], resultante da desagregação do substrato rochoso, com
alguns elementos pétreos (xistos) de pequena e média dimensão.

UE [04] – Substrato rochoso de base (xisto).

Entre o Pk 0+890 e o Pk 1+000:

UE [01] – Camada sedimentar superficial, de natureza areno-argilosa e coloração castanha-escura. Apresenta
sedimentos de grão médio a fino e baixa compacidade, com abundantes inclusões de raízes e alguns elementos
pétreos, em xisto, de pequena e média dimensão. Correspondente à camada vegetal.

UE [02] – Sedimentos de coloração castanha amarelada, de natureza argilosa, granulometria média a fina e
compacidade média. Camada subjacente à UE [01], resultante da desagregação do substrato rochoso, com
alguns elementos pétreos (xistos) de pequena e média dimensão.

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

Entre o Pk 1+000 e o Pk 1+160:

UE [01] – Camada sedimentar superficial, de natureza areno-limosa e coloração castanha-escura. Apresenta
sedimentos de grão fino e baixa compacidade, com abundantes inclusões de raízes e alguns elementos
pétreos, em xisto, de pequena e média dimensão. Camada correspondente à camada vegetal, com uma
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potência média que varia entre 0.50m e 3m.

UE [02] – Sedimentos de coloração castanha amarelada, de natureza areno-limosa, granulometria fina e
compacidade média. Camada subjacente à UE [01], resultante da desagregação do substrato rochoso, com
alguns elementos pétreos de dimensões variadas.

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

No dia 24 de Julho foi identificada a OP_635 – Casa;
No dia 27 de Julho foi identificada a OP_640 – Represa e levada.

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

Entre o Pk 0+000 e o Pk 0+100:

OP_147 – Espigueiro; OP_152 – Espigueiro; OP_607 – Propriedade rural; OP_610 – Ribeiro murado; OP_611 –
Complexo hidráulico; OP_613 – Propriedade rural; OP_614 – Caminho.

Entre o Pk 0+890 e o Pk 1+160:

OP_298 – Socalcos; OP_299 – Conjunto de levadas; OP_300 – Represa; OP_439 – Represa; OP_508 –
Capela; OP_513 – Moinho.

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral dos trabalhos de escavação entre o pk 0+060 e o pk 0+080. Vista oeste-este.

Foto 2 | Aspeto geral da área intervencionada, após escavação e remoção de sedimentos, ao Pk 0+040. Vista

norte-sul.
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Foto 3 | Estratigrafia observada ao Pk 0+040.

Foto 4 | Desenvolvimento dos trabalhos de alargamento do acesso no Pk 0+890. Vista oeste-este.
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Foto 5 | Aspeto geral dos trabalhos de alargamento da berma esquerda do acesso, entre o Pk 0+940 e o Pk

1+000. Vista este-oeste.

Foto 6 | Vista geral dos trabalhos de decapagem da área de implantação da PH 06.
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Ficha nº 955 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 03 a 07

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso 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 1+400 a 1+800

Salienta-se, o facto, de que, no dia 3 fomos alertados pelos trabalhadores Rodrigo Dias e José Carvalho - que
procediam aos trabalhos de desmatação nas imediações do pk 1+600 -, do surgimento de um penedo, a cerca
de 15/20 metros da margem direita, que continha algumas inscrições. O achado foi inventariado com a OP 621.

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

Nada a assinalar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

OP 621 – Grafismos rupestres.

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 e 621.

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista de um dos troços desmatados entre o pk 1+400 e 1+800.

Foto 2 | Vista da laje em granito que contém grafismos rupestres.
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Ficha nº 956 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 25 a 31

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B12

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação para abertura do Coletor de evacuação lateral (CEL) 1, junto
ao pk 0+097; abertura do CEL 2, junto ao pk 0+203; abertura do CEL 3, junto ao pk 0+244, bem como os
trabalhos de melhoria de acesso que serve de desvio à obra.

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

Durante os trabalhos de escavação foi identificada a seguinte estratigrafia:

CEL 1 e CEL 2:

U.E.1: Base de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant).

U.E.2: Sedimento de tonalidade negra, homogénea, de textura areno - argilosa, granulometria média e
compacidade média. Contém elementos pétreos graníticos de dimensão variável e raízes. Sedimento
correspondente a aterro.

U.E.2: Afloramento rochoso granítico.

CEL 3:

U.E.1: Base de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant).

U.E.2: Sedimento de tonalidade castanha, homogénea, de textura areno - argilosa, granulometria média e
compacidade média. Contém elementos pétreos graníticos de dimensão variável e raízes. Sedimento
correspondente a aterro.

U.E.2: Afloramento rochoso granítico.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

OP 534 – Caminho murado; OP 535 – Propriedade rural

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral dos trabalhos de escavação do CEL 1.

Foto 2 | Melhoria de acesso que serve de desvio à obra.
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Foto 3 | Estratigrafia identificada no CEL 2.

Foto 4 | Abertura do CEL 3.
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Ficha nº 957 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 03 a 07

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Estaleiro 37 b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Devido à necessidade do tratamento dos resíduos produzidos pelo estaleiro, foi necessário proceder-se a uma
decapagem (12 m X 5,5m) para implantação de um depósito tipo ETAR.

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
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da área de afectação.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos realizados.
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Ficha nº 958 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 10 a 14

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Estaleiro 37 b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Abertura de vala (cerca de 150 metros, 20/30cm de profundidade e 10 cm de largura), de forma a abastecer a
central de betonagem, do Estaleiro Industrial, com água.

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
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral sobre um dos sectores do traçado.

Foto 2 | Vista geral dos desenvolvidos.
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Ficha nº 959 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 28

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Linha Aérea 20 kV: Apoio 2 da LN SE Gouvães – CH Gouvães para a Plataforma
do Poço de Cabos e Acesso ao Bifurcador Superior.

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação para abertura das fundações do apoio 1, 2 e 3 e acesso para
o apoio 3.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

Apoio 1:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria e compacidade média.
Contém blocos pétreos de pequena dimensão, bem como algumas raízes. Sedimento correspondente à camada
vegetal.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Apoio 2:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria grosseira e compacidade
baixa. Contém blocos pétreos de dimensão variável, bem como algumas raízes. Sedimento já remexido
aquando dos trabalhos da abertura de acesso à Plataforma do Poço de Cabos.

Apoio 3:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria grosseira e compacidade
baixa. Contém blocos pétreos de dimensão variável, bem como algumas raízes. Sedimento já remexido
aquando dos trabalhos da abertura de acesso ao Bifurcador Superior.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Acesso para o Apoio 3:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria e compacidade média.
Contém blocos pétreos de pequena dimensão, bem como algumas raízes. Sedimento correspondente à camada
vegetal.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

OP 160 - Levada

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Abertura da fundação do apoio 1.

Foto 2 | Trabalhos de abertura da fundação do apoio 2.
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Foto 3 | Abertura da fundação do apoio 3.

Foto 2 | Trabalhos de abertura do acesso ao apoio 3.
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Ficha nº 960 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 26

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Plataforma de Acesso a Conduta Forçada em Túnel Inferior

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação para construção de um pequeno dique e para vala de
drenagem subterrânea junto à Plataforma de Acesso a Conduta Forçada em Túnel Inferior.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha - escura, de textura areno – argilosa, granulometria e compacidade
média. Contém blocos pétreos de média dimensão, bem como bastantes raízes. Sedimento corresponde à
camada vegetal.

U.E.2: Sedimento de coloração castanha, textura areno – argilosa, granulometria grosseira e compacidade
media. Contém blocos pétreos de dimensão variável, provenientes da desagregação do substrato geológico
xistoso.

U.E.3: 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 379 – Levada; OP 476 – Represa e levada

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 | Trabalhos de escavação para a construção de um pequeno dique.

Foto 2 | Trabalhos de abertura de vala para drenagem subterrânea.
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Ficha nº 961 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 3 a 5

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Tomada de Água Daivões - Ensecadeira

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)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

OP 616 – Propriedade rural; OP 617 – Mina de água e OP 619 – Mancha de socalcos

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 | Vista geral da área desmatada na Ensecadeira da Tomada de Água de Daivões
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Ficha nº 962 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 5

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 valetas no talude do acesso, entre
o Pk 0+400 e 0+500.

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

Estes trabalhos foram realizados na camada de aterro do acesso, caracterizado por um sedimento saibroso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 234 – Cerca de gado; OP 550 – Mancha dispersão de artefactos; OP 622 – Caminho

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de trabalhos de abertura de valetas. Vista de Sudoeste.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de abertura de valetas. Vista de Sudoeste.
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Ficha nº 963 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 3 a 7

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

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos e do substrato
rochoso (granito).

Foram também acompanhados os trabalhos de remoção de blocos pétreos nos taludes de acesso e os
trabalhos de decapagem e nivelamento de acessos.

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, muito revolvido, granulometria fina e cor castanho-escuro. Camada
parcialmente resultante de revolvimentos advindos dos trabalhos de escavação nos taludes superiores.

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

UE 03 – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 132 – Anexo agrícola; OP248 – Socalcos; OP 319 – Aproveitamento hidráulico agrícola; OP 320 – Abrigo.

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 | Trabalhos de escavação/remoção de sedimentos e blocos pétreos. Vista de Norte.

Foto 2 | Decapagens mecânicas de sedimentos para melhoramento do acesso. Vista de Oeste.



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 964 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 7 Dia (s) 17 a 21

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

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de remoção de sedimentos e escavação do
substrato rochoso na área de implantação do paredão da barragem.

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, muito revolvido, granulometria fina e cor castanho-escuro. Camada
parcialmente resultante de revolvimentos advindos dos trabalhos de escavação nos taludes superiores.

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

UE 03 – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada 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 | Escavação e remoção de sedimentos. Vista de Oeste.

Foto 2 | Escavação de sedimentos e remoção de blocos pétreos. Vista de Oeste.



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 965 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 5

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Acesso Eixo 3

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao registo arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos e remoção de blocos pétreos.

A área em questão localiza-se na margem direita do rio Tâmega, na envolvente do Pk 0+200, e junto à OP 213
(Abrigo).

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro.
Apresenta inclusões dispersas de raízes e pedras de calibre muito variado.

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 a registar.

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

OP 213 – Abrigo; OP 214 – Moinho.

Observações Nada a registar.

Registo fotográfico



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

Foto 1 | Aspecto geral do Eixo 3 (Pk 0+200). Vista de Este.

Foto 2 | Aspecto geral de área intervencionada junto à ÕP 213 (Abrigo). 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 966 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 3 a 5

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Acesso Eixo 5

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos e do substrato
rochoso entre o Pk 0+600.

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

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

UE 02 – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

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

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 | Trabalhos de escavação (limpeza) de sedimentos. Vista de Norte.

Foto 2 | Aspecto geral de trabalhos de escavação. 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 967 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 7 Dia (s) 3 a 7

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 (limpeza) de sedimentos com
objectivo de expor o substrato rochoso.

Os sedimentos já se encontrava bastante revolvidos por acções de decapagens e de escavação, no entanto
apresentam uma cor muito escura e blocos pétreos de diferente calibre (desde muito pequeno a grande).

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, muito revolvida, granulometria fina e cor castanho-escuro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 315 – Mancha de socalcos.

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 | Trabalhos de decapagem (limpeza) de sedimentos. Vista de Nordeste.

Foto 2 | Aspecto geral de trabalhos de decapagem. 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 968 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 10 a 14

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 escavação/remoção de sedimentos.

Procederam ao alastramento da área de aterro na área mais a Norte da escombreira.

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

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, muito revolvida, granulometria fina e cor castanho-escuro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 316 – Mancha de socalcos; OP 562 – Mancha de dispersão de materialidades.

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 Norte.

Foto 2 | Aspecto geral do aumento da área de aterro junto ao limite Norte da escombreira. 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 969 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 17 a 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 e escavação de sedimentos e
remoção de blocos pétreos, para o aumento da área de aterro.

Foram executadas prospecções arqueológicas na área compreendida desde o limite sul da escombreira,
delimitada pela estrada 518, junto a uma linha-de-água no limite Este, estendendo-se a área de aterro até ao
limite de expropriação a Norte.

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

A estratigrafia observada durante os trabalhos de escavação compreende as seguintes UE's:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro.
Contém concentrações de raízes e pedras e blocos pétreos dispersos. Camada vegetal.

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

UE 03 – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Durante os trabalhos de prospecção foi identificado um elemento patrimonial, nomeadamente um abrigo sob
rocha (natural) - a OP 634.

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

OP 316 – Mancha de socalcos; OP 562 – Mancha dispersão de materialidades.

Observações Procedeu-se ao registo geográfico e descritivo da ocorrência patrimonial.



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 | Trabalhos de decapagem e escavação de sedimentos. Vista de Oeste.

Foto 2 | Aspecto geral de área intervencionada. 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 970 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 24 a 31

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 escavação de sedimentos e remoção de
blocos pétreos, na área junto ao limite sul da escombreira.

Realizaram-se prospecções arqueológicas na área envolvente que será escavada para futuro aumento da
plataforma de aterro.

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

A estratigrafia registada contempla as seguintes Unidades Estratigráficas:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro.
Contém concentrações de raízes e pedras e blocos pétreos dispersos. Camada vegetal.

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

UE 03 – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 316 – Mancha de socalcos; OP 562 – Mancha de dispersão de materialidades; OP 634 – Abrigo sob rocha.

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 de frente de obra. Vista de Este.

Foto 2 | Trabalhos de escavação de sedimentos e remoção de blocos pétreos. Vista de Oeste.



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 971 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 10 a 14

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Ensecadeira Montante

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de aterro para o talude da pré-ensecadeira e do
túnel para o desvio provisório do rio. Iniciaram com os trabalhos de drenagem e escavação do leito do rio entre
os taludes da pré-ensecadeira.

Os sedimentos escavados correspondem a material de aterro depositado nas margens do rio durante a
empreitada.

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 227 – Levada.

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 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral da ensecadeira e de frente de obra antes do desvio provisório do rio. Vista de Norte.

Foto 2 | Aspecto geral do aterro da pré-ensecadeira para o desvio provisório do rio. 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 3.3

Foto 3 | Aspecto geral de frente de obra com pormenor para desvio provisório do rio. Vista de Norte.

Foto 4 | Trabalhos de escavação do leito do rio na área entre as pré-ensecadeiras. Vista de Oeste.



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 972 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 18 a 21

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Ensecadeira Montante

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos executados consistiram na escavação do leito do rio com a remoção de blocos pétreos e o
aumento da área de aterro com depósito de sedimentos no leito do rio.

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 227 – Levada; OP 317 – Abrigo: 318 – Mancha de socalcos

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 | Trabalhos de escavação do leito do rio e aumento da área de aterro. Vista de Norte.

Foto 2 | Aspecto geral de trabalhos na escombreira. 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 1.2

Ficha nº 973 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 20 e 21

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Ensecadeira Jusante

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de aterro e movimentação de sedimentos para a construção da
Pré-Ensecadeira na área a Jusante do túnel de desvio do rio Tâmega.

Estes trabalhos compreenderam na utilização de material depositado no talude de acesso para esta área,
aumentando a área de aterro através do depósito de material pétreo e sedimentar no leito do rio.

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)

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 de frente de obra – aumento do talude de aterro. Vista de Norte.

Foto 2 | Trabalho de escavação e movimentação de material do aterro para o leito do rio. 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 1.4

Ficha nº 974 Responsável (eis) Ricardo Oliveira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 12

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões

Frente de Obra Leito do rio - Jusante da barragem.

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

No âmbito da tentativa de redução do caudal do rio Tâmega a jusante da barragem de Daivões, foram
acompanhados os trabalhos de abertura de um vão nas ruinas do açude da ocorrência patrimonial nº 215.

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

Tendo em conta que os trabalhos se desenrolaram em pleno leito do rio Tâmega, apenas foi possível observar
os materiais – areia e cascalho/ seixos do rio –, que foram depositados na margem direita, fruto do desmonte do
açude e escavação do leito.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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

OP 215 engloba o açude, parcialmente desmontado nesta zona bastante destruida, uma levada e um moinho,
estes dois últimos localizados na margem esquerda do rio Tâmega.

Observações

Verificou-se que a base do açude é composta por blocos e seixos do rio de
média e, sobretudo, pequena dimensão. Parece ter sido criada uma espécie de
rampa imediatamente a jusante do açude, que serviria de contraforte. Sobre o
ponto mais elevado desta rampa, foram colocadas as pedras de maiores
dimensões.



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 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Início dos trabalhos de abertura de um vão no açude (visto de norte).

Foto 2 | Remoção dos elementos pétreos que davam forma ao açude (desde 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 3.4

Foto 3 | Perspetiva da base em pedra de menores dimensões do açude (a partir de nordeste).

Foto 4 | Perspetiva da prossecução dos trabalhos (visto 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 4.4

Foto 5 | Perspetiva do material retirado do açude (desde oeste).

Foto 6 | Vista geral do aspeto final da intervenção (a partir de oeste).



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 975 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 25

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Leito do rio - Jusante da barragem

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de rebaixamento do leito do rio, junto ao açude
da levada do moinho existente na margem esquerda do rio (OP 215). Os trabalhos executados compreenderam
a escavação mecânica do leito do rio na área junto à margem direita do rio, e os sedimentos e blocos pétreos
retirados foram depositados na margem direita.

Não ocorreram qualquer afectação no açude existente.

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 215 – Moinho; OP 232 - Socalcos

Observações Nada a registar.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral da área de intervenção junto ao açude do Moinho (OP 215). Vista de Noroeste.

Foto 2 | Aspecto geral dos trabalhos de rebaixamento do leito do rio. Vista de Nordeste.
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Sistema Electroprodutor do Tâmega
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 976 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 3 a 7

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, arranjos e limpeza de taludes no acesso C25, as ações
decorreram em diferentes Pk´s ao longo da empreitada.

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 no acesso C25.

Foto 2 | Aspecto geral do perfil norte no PK 2+250.



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 977 Responsável (eis) Elisabete Pereira e Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 10 a 14

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, arranjos e limpeza de taludes no acesso C25, as ações
decorreram em diferentes Pk´s ao longo da empreitada.

Deu-se ainda a continuação dos trabalhos, efectuados em Maio, da abertura da PH 1.41 no PK 1+450.

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)

OP280-Represa e lavada; OP286-Anexo agrícola; OP287-Socalcos; OP288-Caminho murado; OP309- Abrigo
natural e OP618-Abrigo de pastor.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral dos trabalhos da abertura da PH 1.41.

Foto 2 | Aspecto geral do alargamento da PH.
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Acompanhamento Arqueológico
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3 | Enquadramento geral da área do acesso no PK 1+800.

Foto 4 | Aspecto geral da abertura do acesso C25.
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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 978 Responsável (eis) Elisabete Pereira e Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 17 a 21

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, arranjos e limpeza de taludes no acesso C25, as ações
decorreram em diferentes Pk´s ao longo da empreitada.

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

Durante estes trabalhos foram observadas ao longo do acesso diferentes camadas estratigráficas. Na sua
maioria o acesso é constituído por três camadas principais.

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

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

[03] – Substrato rochoso de base, xisto.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral da área intervencionada no Pk 4+600

Foto 2 | Aspecto geral dos trabalhos de abertura do acesso C25.
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Ficha nº 979 Responsável (eis) Elisabete Pereira e Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 24 a 31

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, arranjos e limpeza de taludes no acesso C25, as ações
decorreram em diferentes Pk´s, designadamente entre o PK 4+700 e o Pk 5+150, ao longo da empreitada. Foi
igualmente acompanhada a abertura de uma PH ao Pk 4+930.

Foram parcialmente afetadas a OP287, uma mancha de socalcos e a OP288, um caminho murado.

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

Durante estes trabalhos foram observadas ao longo do acesso diferentes camadas estratigráficas. Na sua
maioria o acesso é constituído por três camadas principais.

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

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

[03] – Substrato rochoso de base, xisto.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto dos trabalhos em curso no Acesso C25 ao Pk 4+700.

Foto 2 | Aspeto dos trabalhos em curso no Acesso C25 ao Pk 4+850.
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Foto 3 | Aspeto dos trabalhos em curso no Acesso C25 ao Pk 5+150.

Foto 4 | Vista geral dos trabalhos de remoção de sedimentos na PH junto ao PK 4+930.
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Ficha nº 980 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 3 e 4

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 dos trabalhos de remoção de sedimentos em parte da área da
escombreira 14b.

Foram ainda acompanhados os trabalhos de demolição das OP 376 e OP 561.

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

A remoção de sedimentos incidiu sobre a camada humosa. Esta foi apenas parcialmente removida não tendo
sido atingida a rocha base.

Camada homogénea quanto à sua coloração que se manifestava por ser castanho escuro, composição
orgânica, granulometria média a fina e pouco compacta. Revelou inclusões de muitas raízes de pinheiro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP:321, 375 e 427.

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista parcial da remoção de sedimentos na escombreira 14b.

Foto 2 | Vista parcial da remoção de sedimentos na escombreira 14b.
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Foto 3 | Aspecto da demolição da OP 561.

Foto 4 | Aspecto da fase final da demolição da OP 561.
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Ficha nº 981 Responsável (eis) Helena Barbosa

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 17

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 14b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Decapagem superficial, desmatação e remoção de lenha.

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

As ações desenvolvidas implicaram unicamente o revolvimento da camada vegetal:

UE [01] - Camada sedimentar de natureza humosa e matriz areno-argilosa. De coloração castanho-escura ou
negra, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão abundante de raízes e de alguns blocos
pétreos, em xisto, de pequena e média dimensão.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP_356 – mamoa; OP_357 – mamoa; OP_358 – mamoa; OP_359 – mamoa.

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos; Vista de Norte.

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos; Vista de Sudeste.
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Ficha nº 982 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 24 a 28

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso B30

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de remoção do coberto vegetal e decapagem de duas áreas para alargamento de faixa, com a
finalidade de possibilitar o cruzamento de veículos pesados (Pk 1+750 e 1+920).

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

Estratigrafia observada:

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina e
baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos pétreos de médias dimensões (granito).

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)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de remoção do coberto vegetal. Alargamento de faixa B30 (Pk 1+750), vista de sul.

Foto 2 | Vista geral do alargamento de faixa no acesso B30 (Pk 1+750), vista de sul.
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Foto 3 | Trabalhos de remoção do coberto vegetal. Alargamento de faixa B30 (Pk 1+920, vista de sul.

Foto 4 | Vista geral do alargamento de faixa no acesso B30 (Pk 1+920), vista de sul.
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Ficha nº 983 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 03 a 07

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Abertura das passagens hidráulicas 2.2 (PK 2+200), 3.2 (PK 3+200) e 3.6 (PK 3+690).

Saneamento de talude ao PK 3+200

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

Estratigrafia observada PH 2.2:

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina e
baixa compacidade.

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques com alteração a variar entre o pouco alterado e muito
alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e granulometria média a fina.

Estratigrafia observada PH 3.2:

UE [01] – Camada composta por xisto-grauvaques com alteração a variar entre o pouco alterado e muito
alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e granulometria média a fina.

Estratigrafia observada PH 3.6:

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina e
baixa compacidade, apresentando alguns blocos pétreos (xisto-grauvaques), de pequenas dimensões.

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques com alteração a variar entre o pouco alterado e muito
alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e granulometria média a fina.

Estratigrafia observada saneamento talude (PK 3+200):

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina e
baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média
dimensão.

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques pouco alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada,
de média compacidade e granulometria média a fina, apresentando alguns blocos pétreos (xisto-grauvaques),
de média dimensão.

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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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação da Ph 2.2 (Pk 2+200), vista de este.

Foto 2 | Trabalhos de escavação da Ph 3.2 (Pk 3+200), vista de sul.
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Foto 3 | Trabalhos de escavação da Ph 3.6 (Pk 3+600), vista de noroeste.

Foto 4 | Trabalhos de saneamento de talude (Pk 3+200), vista sul.
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Ficha nº 984 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 10 a 14

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Abertura da passagem hidráulica 2.2 (Pk 2+200).

Trabalhos de escavação (Pk 5+850 a 5+940).

Foram realizados trabalhos de abertura de sete valas de regadio (Pk 2+300 a 2+800).

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

Estratigrafia observada Ph 2.2:

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina e
baixa compacidade.

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques com alteração a variar entre o pouco alterado e muito
alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e granulometria média a fina.

Estratigrafia observada Acesso C30:

UE [01] – Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque com presença de blocos de médias a grandes
dimensões, 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), de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

Estratigrafia observada valas de regadio:

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina e
baixa compacidade.

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques com alteração a variar entre o pouco alterado e muito
alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e granulometria média a fina.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP240 – Complexo agrícola; OP241 – Complexo agrícola; OP243 – Complexo agrícola; OP525 – Propriedade
rural.

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação da Ph 2.2 (Pk 2+200), vista de este.

Foto 2 | Trabalhos de escavação do acesso C30 (Pk 5+580), vista de oeste.
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Foto 3 | Trabalhos de escavação de vala de regadio no acesso C3 (Pk 2+420), vista de noroeste.

Foto 4 | Trabalhos de abertura de vala de regadio no acesso C30 (Pk 2+600), vista de noroeste.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 985 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 24 a 28

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Abertura de bacia de lavagem de caleiras (Pk 1+250).

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

Estratigrafia observada:

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina e
baixa compacidade, apresentando algumas raízes.

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques com alteração a variar entre o pouco alterado e muito
alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e granulometria média a fina.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP240 – Complexo agrícola; OP241 – Complexo agrícola.

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 | Trabalhos de escavação da bacia de lavagem de caleiras (Pk 1+250), vista de sul.

Foto 2 | Bacia de lavagem de caleiras (Pk 1+250), 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 986 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 03 a 07

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C32

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de escavação e saneamento de talude (Pk 0+150 ao Pk 0+200).

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

Estratigrafia observada:

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 | Trabalhos de saneamento de talude acesso C32 (Pk 0+150 ao Pk 0+200). vista de oeste.

Foto 2 | Trabalhos de escavação do acesso C32 (Pk 0+150 ao Pk 0+200), vista de oeste.



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 987 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 10 a 14

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C32

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de escavação e saneamento de talude (Pk 0+180 ao Pk 0+200).

Abertura de acesso de ligação ao C32 para Dumpers.

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

Estratigrafia observada no acesso C32:

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 presença de blocos de médias a grandes

dimensões, 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), de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

Estratigrafia observada no acesso para Dumpers:

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

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

média dimensão.

UE [02] – Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque, com alteração a variar entre o pouco alterado e

muito alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

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 | Trabalhos de escavação do acesso C32 (Pk 0+180 ao Pk 0+200), vista de oeste.

Foto 2 | Trabalhos de escavação do acesso de ligação ao C32 para Dumpers, vista de oeste.



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 988 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 17 a 21

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C32

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de escavação e saneamento de talude (Pk 0+200 ao Pk 0+250).

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

Estratigrafia observada no acesso C32:

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 presença de blocos de médias a grandes

dimensões, 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), de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

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 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação do acesso C32 (Pk 0+200 ao Pk 0+250), vista de sudoeste.

Foto 2 | Pormenor dos trabalhos de escavação do acesso C32 (Pk 0+230), vista de sudoeste.



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



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 989 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 24 a 28

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C32

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de remoção de sedimentos e de escombro resultante de rebentamentos (Pk 0+050 ao Pk 0+270).

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

Estratigrafia observada no acesso C32:

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

fina e baixa compacidade.

UE [01A] – Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque com presença de blocos de médias a grandes

dimensões, 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), de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

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 | Trabalhos de remoção de sedimentos e de escombro do acesso C32 (Pk 0+050, vista de oeste.

Foto 2 | Pormenor dos trabalhos de remoção de escombro do acesso C32 (Pk 0+090), vista de oeste.



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 990 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 17 a 21

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C33-2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de escavação e saneamento de talude (Pk 0+000 ao Pk 0+120).

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

Estratigrafia observada no acesso C33-2:

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 presença de blocos de médias a grandes
dimensões, 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), de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP532 – Ponte Pênsil.

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 | Trabalhos de escavação do acesso C33-2 (Pk 0+100), vista de sudoeste.

Foto 2 | Trabalhos de saneamento de talude do acesso C3-2 (Pk 0+070), vista de sudoeste.



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 991 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 24 a 31

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C33-2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de remoção de escombro e saneamento de talude (Pk 0+020 ao Pk 0+125).

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

Estratigrafia observada no acesso C33-2:

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 presença de blocos de médias a grandes
dimensões, 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), de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP532 – Ponte Pênsil.

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 | Trabalhos de saneamento de talude do acesso C33-2 (Pk 0+75), vista de sudoeste.

Foto 2 | Trabalhos de remoção de escombro do acesso C3-2 (Pk 0+100), vista de sudoeste.



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



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 992 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 03 a 07

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de escavação (Pk 1+000 e 1+050).

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

Estratigrafia observada:

UE [01] – Camada composta por xisto-grauvaques alterados com presença de blocos de grandes dimensões de
material alterado a pouco alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e
granulometria média.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações
OP 606 – Caminho murado;
OP 258 – Moinho.



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 | Trabalhos de escavação do acesso C.35 (Pk1+000), vista de oeste.

Foto 2 | Trabalhos de escavação do acesso C35 (Pk 1+000), vista de oeste.



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 993 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 10 a 14

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de escavação (Pk 0+400 e 0+680).

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

Estratigrafia observada:

UE [01] – Camada composta por xisto-grauvaques alterados com presença de blocos de grandes dimensões de
material alterado a pouco alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e
granulometria média.

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 | Trabalhos de escavação do acesso C.35 (Pk0+520), vista de oeste.

Foto 2 | Trabalhos de escavação do acesso C35 (Pk 0+460), vista de oeste.



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 994 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 17 a 21

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de escavação (Pk 0+680 e 0+1000).

Alargamento do acesso para cruzamento de dumpers (Pk 0+860).

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

Estratigrafia observada:

UE [01] – Camada de solo vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria
fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos pétreos (xisto-grauvaques), de pequena
dimensão.

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques alterados com presença de blocos de grandes dimensões de
material alterado a pouco alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e
granulometria média.

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 | Trabalhos de escavação do acesso C35 (Pk 0+900), vista de oeste.

Foto 2 | Trabalhos de alargamento do acesso C35 para cruzamento de Dumpers, vista de oeste.



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 995 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 24 a 31

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de escavação (Pk 0+680 e 1+200).

Trabalhos de remoção de terras para reposição de linha de água (Pk 1+500).

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

Estratigrafia observada acesso C35:

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina e
baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média
dimensão.

UE [02] – Camada composta por xisto-grauvaques alterados com presença de blocos de grandes dimensões de
material alterado a pouco alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e
granulometria média.

Estratigrafia observada linha de água:

UE [01] – Camada composta por xisto-grauvaques alterados com presença de blocos de grandes dimensões de
material alterado a pouco alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada, de média compacidade e
granulometria média.

UE [02] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina e
baixa compacidade, apresentando alguns blocos pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média dimensão.

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP602 – Marco de divisão administrativa.

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 | Trabalhos de escavação do acesso C.35 (Pk0+930), vista de oeste.

Foto 2 | Trabalhos de reposição de linha de água no acesso C.35, Ph 1.2 (Pk1+230), 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 1.3

Ficha nº 996 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 10 a 14

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 13b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de corte de árvores, desmatação e remoção de lenha na área da escombreira 13b.

Trabalhos de escavação de 9 poços de sondagens geológicas para caracterização de solos.

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.

Estratigrafia observada nos poços:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 10 e os 25 cm, constituída por sedimentos
de coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos
pétreos (xisto-grauvaques), de pequena dimensão.

UE [02] – Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque, com alteração a variar entre o pouco alterado e
muito alterado, de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

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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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da área onde foi realizada a desmatação na escombreira 13b, vista de norte.

Foto 2 | Trabalhos de remoção de lenha na escombreira 13b, vista de norte.
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Foto 3 | Trabalhos de escavação de poço de sondagens geológicas na escombreira 13b (Poço 3), vista de sul.

Foto 4 | Trabalhos de escavação de poço de sondagens geológicas na escombreira 13b (Poço 6), vista de oeste.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 997 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 03 a 07

Localização

Elemento do Projecto Pedreira de Gouvães

Frente de Obra Pedreira de Gouvães

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Acompanhamento dos trabalhos que tiveram como finalidade o aumento da bacia de decantação nº2.

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
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da área de afectação do aumento da bacia de decantação nº2.

Foto 2 | Vista geral sobre a área decapada.
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Ficha nº 998 Responsável (eis) Mário Dinis

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 27

Localização

Elemento do Projecto Pedreira de Gouvães

Frente de Obra Pedreira de Gouvães

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

• Acompanhamento dos trabalhos de desmatação, decapagem e alargamento do leito de uma linha de água
sazonal, subsidiária da margem esquerda do rio Torno, e contígua à bacia de retenção/decantação Nº2, e
posterior escavação de uma vala de ligação destinada ao escoamento das águas retidas na bacia em direção
ao rio.

• Acompanhamento dos trabalhos de escavação de uma vala com cerca de 0,80 metros de largura e 0,50
metros de profundidade, destinada à drenagem de águas pluviais para a área da bacia de retenção/decantação.

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

A realização de diferentes trabalhos de escavação levou à identificação de uma estratigrafia diferenciada:

• Vala de escoamento:
U.E [01] – Depósito sedimentar aluvional, bastante homogéneo, de natureza limosa e coloração castanha-
escura. Apresenta sedimentos de grão fino e alguma compacidade, com abundantes inclusões de raízes.

• Vala de águas pluviais:
U.E [01] – Camada sedimentar superficial, de natureza areno-argilosa e coloração castanha-escura. Apresenta
sedimentos de grão médio a fino e baixa compacidade, com abundantes inclusões de raízes e alguns elementos
pétreos, em granito, de pequena e média dimensão. Correspondente à camada vegetal.
Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP_278 (Abrigo).

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva dos trabalhos de alargamento do leito da linha de água adjacente à bacia de retenção, vistos

de noroeste.

Foto 2 | Aspeto da vala de conexão entre a bacia de retenção e a linha de água, vista de noroeste.
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Foto 3 | Vista dos trabalhos de escavação da vala de drenagem, a partir de sudeste.

Foto 4 | Perspetiva da vala após conclusão dos trabalhos de escavação, vista de noroeste.
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Ficha nº 999 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 14

Localização

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

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

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de valas para melhoria de terras junto ao apoio 3.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria e compacidade média.
Contém bastantes raízes e alguns blocos pétreos de pequena dimensão provenientes da dessegregação do
substrato geológico xistoso. Sedimento corresponde 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)

Observações

Após a deslocação ao local de obra, foi possível constatar que os trabalhos de
abertura de valas no apoio 2 tinham sido já executados e pretensamente
concluídos sem o devido acompanhamento arqueológico devido ao
desconhecimento total da realização destes trabalhos por parte da equipa de
arqueologia. Posta esta situação, o acompanhamento arqueológico da abertura
de vala do apoio 3 foi de imediato interrompido para que o arqueólogo pudesse
avaliar o grau de impacto sobre eventuais vestígios arqueológicos que pudessem
ter sido destruídos e/ou afetados. Na prospeção efetuada ao local não se
verificou qualquer tipo de registo arqueológico evidente afetado. Não obstante,
não é de todo possível chegar a uma resposta conclusiva e lúcida sobre o
eventual impacte em vestígios arqueológicos, visto que a vala encontra-se já
soterrada.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral dos trabalhos de abertura de vala para melhoria de terras junto ao apoio 3.

Foto 2 | Vista dos trabalhos efetuados sem acompanhamento arqueológico junto ao apoio 2.
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Ficha nº 1000 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 17 a 19

Localização

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

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

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de valas para melhoria de terras junto aos apoios 2, 3, 4, 5 e 6.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

Apoio 2 e Apoio 3:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria e compacidade média.
Contém blocos pétreos de pequena dimensão provenientes da desagregação do substrato geológico xistoso.
Sedimento corresponde à camada vegetal.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Apoio 4 e Apoio 5:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a grosseira,
compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão provenientes da desagregação
do substrato geológico xistoso.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Apoio 6:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha - escura, de textura areno – argilosa, granulometria e compacidade
média. Contém blocos pétreos de pequena dimensão e bastantes raízes. Sedimento corresponde à camada
vegetal.

U.E.2: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria média a grosseira,
compacidade média. Contém elementos pétreos de média a pequena dimensão provenientes da desagregação
do substrato geológico xistoso.

U.E. 3: 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 301 – Mancha de socalcos; OP 450 – Mancha de socalcos; OP 504 – Mancha de socalcos

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de abertura de vala para melhoria de terras junto ao apoio 2.

Foto 2 | Trabalhos de abertura de vala para melhoria de terras junto ao apoio 3.
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Foto 3 | Trabalhos de abertura de vala junto ao apoio 5.

Foto 4 | Trabalhos de abertura de vala junto ao apoio 6



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 1001 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 20

Localização

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

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

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de reposição de acessos para o apoio 7 e apoio 11.

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

Em ambos os apoios a estratigrafia verificou-se idêntica:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, textura areno – argilosa, granulometria grosseira e compacidade
baixa. Contém elementos pétreos de dimensão variável e algumas raízes. Este sedimento corresponde ao
sedimento retirado aquando da construção dos acessos para os apoios.

U.E.2: Sedimento de coloração castanha textura areno – argilosa, granulometria e compacidade média. Contém
alguns elementos pétreos de pequena dimensão e raízes. Sedimento correspondente à camada vegetal.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de reposição de acesso para o apoio 7.

Foto 2 | Trabalhos de reposição do acesso para o apoio 11.
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Ficha nº 1002 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Julho Dia (s) 26

Localização

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

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

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de abertura de valas para melhoria de terras junto ao apoio 3.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha - escura, de textura areno – argilosa, granulometria e compacidade
média. Contém blocos pétreos de pequena dimensão provenientes da desagregação do substrato geológico
xistoso. Sedimento corresponde 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)

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de abertura de vala para melhoria de terras junto ao apoio 3.

Foto 2 | Trabalhos de abertura de vala para melhoria de terras junto ao apoio 3



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 22 (Julho de 2017) 23

4.4. ANEXO IV - FICHAS DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.7

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

621 Água Levada Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 30438,060 205460,030 735 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arqueológico Grafismos rupestres Pré-história
Recente? Inédito 03/07/2017

Descrição

Painel de granito com grafismos rupestres localizado em meia encosta, de inclinação acentuada, na vertente
este do monte da Choupica, encontrando-se encaixado no vale de uma linha de água tributária da margem
direita da ribeira de Antrime, um pouco acima da aldeia de Água Levada.

O bloco encontra-se sobranceiro a uma linha de água e voltado a poente, apresentando-se a face aplanada em
posição horizontalizada. A geologia envolvente ao local caracteriza-se pela presença de granitos de grão
médio/fino, apresentando-se ocasionalmente em forma de blocos errantes.

O suporte onde se encontram os grafismos apresenta uma forma subrectangular como dimensões gerais
aproximadas 260cm de comprimento e 200cm de largura. A técnica de gravação empregue é o picotado.

Os motivos observados prendem-se fundamentalmente, a olho nu, com representações de distribuição
aparentemente aleatória de figuras geométricas simples ou compostas, tais como covinhas/fossetes, meandros,
picotados, círculos segmentados, um reticulado concêntrico/labirinto e, fundamentalmente, motivos “reticulados”,
tipologias globalmente associadas à “arte atlântica” do norte de Portugal.

As dimensões observadas são variáveis, compreendendo-se, para as covinhas/fossetes entre os 4cm e os 6cm
de diâmetro e 2cm a 3cm de profundidade, nos sulcos/meandros entre 10cm e 84cm de comprimento e
aproximadamente 1cm de profundidade do sulco, e, nos motivos de reticulados e círculos segmentados, entre
10cm e 28cm de comprimento, entre 9cm e 28cm de largura e aproximadamente entre 1cm e 2cm de
profundidade do sulco. O reticulado concêntrico/labirinto apresenta cerca de 29cm de comprimento/largura e
entre 0.3cm e 0.7cm de profundidade do sulco

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Gouvães – Acesso B12

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

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

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

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

Rui Pedro Barbosa Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto do enquadramento do bloco com grafismos no espaço, vista de este.

Foto 2 | Aspecto do enquadramento do bloco com grafismos na encosta, vista de este.
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Foto 3 | Aspecto do enquadramento do bloco com grafismos em relação ao vale do Tâmega, vista de este.

Foto 4 | Aspecto do enquadramento do bloco com grafismos em relação a Ribeira de Pena (em frente) e aos

montes de Santa Eulália (à esquerda), onde se localiza a estação de arte rupestre de Lamelas, vista de este.
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Foto 5 | Aspecto geral, sob perspectiva superior, do painel gravado.

Foto 6 | Aspecto de motivos gravados de tipo reticulados segmentados, com arestas rectas e com arestas

arredondadas.
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Foto 7 | Aspecto de motivos gravados de tipo reticulados segmentados com arestas arredondadas, círculos

segmentados, círculo, meandro, covinhas e ainda o reticulado concêntrico/labirinto.

Foto 8 | Vista de aproximação do motivo reticulado concêntrico/labirinto e circulo segmentado.
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Foto 9 | Vista de aproximação do motivo de círculo segmentado, de covinha e de picotado.

Foto 10 | Vista de aproximação do motivo de círculo segmentado, reticulado segmentado e de meandro.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

622 Cerca do casulo Cavêz Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

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

Datum 73 30438,060 205460,030 735 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura de
comunicações e

transportes
Calçada lajeada Moderno/contemporâneo Inédito 05/07/2017

Descrição

Troço de caminho lajeado que atravessa a cerca de gado (OP 234 – Cerca do casulo) no sentido este-oeste,
fazendo ligação entre a Ponte de Cavez (OP 159), atravessando a aldeia de Raviçais, junto à capela de S.
Caetano, e seguindo no sentido da aldeia de Cunhas.

O caminho é constituído por lajes de granito de grande dimensões, dispostas horizontalmente, sendo possível
observar marcas de desgaste profundas.

Alguns troços da calçada encontram-se delimitados nas extremidades por alinhamentos de blocos graníticos,
dispostos de maneira irregular, e propositadamente talhados para o efeito.

Na aldeia de Raviçais, a Casa do Carvalho está situada no limite do caminho, e apresenta a data de 1767
gravada no lintel da porta voltada para o caminho, indicando que pelo menos a esta data o caminho seria já
existente.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Daivões – Acesso C21

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização

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

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência indireta (zona de distância igual ou inferior a 50m).

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

Luís Pereira 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 | Aspecto geral de caminho na envolvência da Cerca do Casulo (OP 234), vista de oeste.

Foto 2 | Aspecto geral de caminho junto à cerca de gado (OP 234), vista de este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Aspecto geral de caminho em Raviçais, junto à Casa do Carvalho. Vista de Norte.

Foto 4 | Aspecto do lintel de porta da casa do Carvalho com destaque para datação gravada.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Implantação Cartográfica



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

623 Tapadas Novas Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

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

Datum 73 022357,62 206956,84 422 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arqueológico Achado Isolado Moderno Inédito 12/07/2017

Descrição

Implantada em encosta de vertente relativamente suave, voltada a sul, em zona de blocos graníticos dispersos,
detectou-se, descontextualizado de qualquer outra realidade, um achado isolado constituído por um numisma.

A moeda, de cobre, apresenta como dimensões 17mm de diâmetro e 1mm de espessura.

Não obstante de difícil leitura, a moeda apresenta uma das faces com um relativo bom estado de preservação.
Uma das faces apresenta uma circunferência lisa onde se inscreve um escudo “português” ou boleado - escudo
com a ponta redonda, no interior do qual se identificam 5 escudos em forma de cruz, cada um dos quais com 5
arruelas em forma de x.

A outra face apresenta uma circunferência lisa onde se inscreve um castelo com muralha baixa e torres junto à
muralha, com porta, sob o qual se representa o mar com ondas soltas irregulares.

Considerando a tipologia observada propomos tratar-se de um Ceitil do reinado de D. João III (1521-1557),
sendo poderá ter sido cunhada entre os anos de 1522 e 1535.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Daivões – Escombreira 22B

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Recolha e inventariação

Observações Nada a assinalar.

Luís Pereira e Rui Pedro Barbosa 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 | Aspecto geral da área de achado na escombreira 22B. Vista de Este.

Foto 2 | Aspecto de uma das faces da moeda onde é possível identificar o escudo onde se inserem outros cinco

escudos em forma de cruz.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Aspecto da outra face da moeda, quase ilegível, onde se inscreve um castelo sob o mar com ondas
soltas irregulares.

Foto 4 | Aspecto de um ceitil de D. João III, de tipologia igual à identificada.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Implantação Cartográfica



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

624 Bouça/Gouvães da
Serra Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34444,235 201952,823 875 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicação e

transportes
Pontão Contemporâneo Inédito 20/07/2017

Descrição

Pontão que permite a travessia de um ribeiro murado, edificado artificialmente a partir de uma derivação do
ribeiro de Valadas, linha de água tributária da margem esquerda do rio Torno, e que teria como finalidade a
condução de água destinada à irrigação dos lameiros e campos adjacentes.

O tabuleiro, relativamente plano, está formado por três lajes graníticas faceadas, de configuração sub-retangular,
dispostas paralelamente e estruturadas transversalmente em relação ao curso do ribeiro, não apresentando
qualquer base de assentamento ou sustentáculo. Os interstícios estão colmatados com pedra miúda e seixos
rolados.

Observou-se na extremidade voltada a sudeste, um conjunto de lajes de menor dimensão e blocos graníticos
distribuídos de modo desordenado, e que atuariam como um provável suporte/apoio da estrutura de travessia, de
modo a atenuar e/ou colmatar o eventual desnível existente entre margens.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do pontão, visto de noroeste.

Foto 2 | Vista parcial do pontão, a partir de sudeste.



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 Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

625 Bouça/Gouvães da
Serra Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34356,65 201616,59 883 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicação e

transportes
Pontão Contemporâneo Inédito 20/07/2017

Descrição

Pontão que permite a travessia sobre o ribeiro de Valadas, linha de água tributária da margem esquerda do rio
Torno, possibilitando o acesso a um conjunto de lameiros cerrados por muro.

Com uma orientação de sudeste para noroeste, encontra-se sensivelmente no término de um pequeno carreiro
que principia/deriva, de modo mais ou menos perpendicular, e em sentido descendente, a partir de um caminho
vicinal parcialmente estruturado (OP631).

O tabuleiro é formado por três lajes graníticas faceadas de morfologia sub-retangular, embora de dimensões
diferenciadas, dispostas paralelamente e estruturadas transversalmente em relação ao curso do ribeiro, não se
observando qualquer base de assentamento ou sustentáculo do mesmo. De referir que o pontão se encontra
presentemente coberto por vegetação rasteira, o que dificulta a sua observação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do pontão na paisagem, visto de sudeste.

Foto 2 | Vista parcial do pontão, a partir de sudeste.



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 Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

626 Bouça/Gouvães da
Serra Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34293,131 201597,293 884 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Represa e levada Contemporâneo Inédito 20/07/2017

Descrição

Conjunto constituído por uma estrutura de represamento de água, implantada no ribeiro de Valadas, linha de
água tributária da margem esquerda do rio Torno, e uma levada que lhe está associada, essencialmente
destinada a irrigar os campos e lameiros adjacentes.

Do que foi possível observar, ação limitada pelo caudal do curso de água e a abundante vegetação arbustiva
presente nas margens do mesmo, a represa apresenta um paredão formado por um conjunto de lajes graníticas,
de disposição mais ou menos paralela, encontrando-se aparentemente fincadas no leito do ribeiro, em “cutelo”,
com os interstícios colmatados com blocos imbricados de pequena dimensão e argamassa/terra compactada.

Atua fundamentalmente como barreira ao avanço da água, que é encaminhada na direção de uma estrutura de
transporte de águas, vulgo levada, com cerca de 160 metros de extensão, de pendente suave e um percurso de
configuração remotamente sub-retangular, na medida em que aparenta confinar em área um lameiro
parcialmente circunscrito por muros de aparelho irregular, acabando por afluir novamente no ribeiro supracitado.
A levada, formada por um simples sulco no terreno natural, apresenta-se estruturada em alguns troços, com as
margens delimitadas por muros de dupla face, com recurso a blocos graníticos de dimensão diversificada e
alguns seixos rolados, dispostos de modo desordenado.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto parcial dos blocos que formam o paredão da represa, vistos de nordeste

Foto 2 | Vista aproximada do paredão da represa, presentemente coberto de vegetação.



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 Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

627 Bouça/Gouvães da
Serra Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34228,044 201502,715 887 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Ponte/Pontão Indeterminado Inédito 20/07/2017

Descrição

Pontão que permite a travessia sobre o ribeiro de Valadas, linha de água tributária da margem esquerda do rio
Torno, possibilitando o acesso a um conjunto de lameiros e campos cerrados por muro.

Está localizado sensivelmente no término de um carreiro que principia/deriva, de modo mais ou menos
perpendicular e em sentido descendente, a partir de um caminho vicinal estruturado (OP631), encontrando-se
parcialmente delimitado por muro de dupla face de aparelho irregular, erigido em alvenaria de granito, com
recurso a blocos angulosos que oscilam nas dimensões, e dispostos de modo desordenado, observando-se,
contudo, a utilização de alguns blocos/lajes isoladas, aparentemente fincadas na vertical.

O troço final do caminho apresenta alguma pendente, e conserva vestígios de um lajeado/calçada, formado por
um conjunto de blocos graníticos de dimensão variável, alguns dos quais apresentam marcas de desgaste, e
dispostos de modo aleatório, constatando-se um assinalável desnível altimétrico ao nível do assentamento dos
mesmos, e que precede o tabuleiro de passagem.

O tabuleiro, relativamente plano, está formado por cinco grandes lajes graníticas faceadas de morfologia sub-
retangular, algumas fragmentadas, dispostas paralelamente e estruturadas transversalmente em relação ao
curso do ribeiro. Aparentemente não revelam qualquer base de sustentação ou sustentáculo, realidade que não
foi possível aferir devido ao coberto vegetal presente nas margens.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do pontão, e em primeiro plano, do lajeado que o precede, visto de sudeste.

Foto 2 | Perspetiva parcial do pontão e do lajeado, vistos de noroeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Aspeto das lajes que formam o pontão, visto de sudeste.

Foto 4 | Perspetiva do lajeado, visto de noroeste, constatando-se o declive do mesmo.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Implantação Cartográfica



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

628 Bouça/Gouvães da
Serra Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34264,600 201576,622 884 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicação e

transportes
Pontão Contemporâneo Inédito 20/07/2017

Descrição

Pontão que permite a travessia sobre o ribeiro de Valadas, linha de água tributária da margem esquerda do rio
Torno, possibilitando o acesso a um conjunto de lameiros cerrados por muro.

Com uma orientação de sudeste para noroeste, o tabuleiro de passagem é formado por cinco lajes graníticas
faceadas de grandes dimensões, de configuração sub-retangular, dispostas paralelamente e estruturadas
transversalmente em relação ao curso do ribeiro, observando-se uma laje/bloco de menor proporção, localizada
na extremidade a montante, e que aparentemente atua como sustentáculo de uma das lajes previamente
aludidas. A mesma encontra-se na sequência de um conjunto de blocos, mormente dispostos na vertical, que
estruturam parcialmente uma das margens da linha de água.

A cerca de 20 metros para jusante do pontão foi detetada outra estrutura de travessia, formada por uma única
laje granítica de dimensões e caraterísticas semelhantes às supracitadas, presentemente tombada, e cuja
localização é próxima de uma estrutura de represamento (OP626).

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do pontão, visto de noroeste.

Foto 2 | Vista parcial da estrutura de passagem localizada a jusante, a partir de noroeste.



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 Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

629 Bouça/Gouvães da
Serra Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34344,306 201555,654 883 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicação e

transportes
Pontão Contemporâneo Inédito 20/07/2017

Descrição

Pontão que permite a travessia de uma linha de água subsidiária da margem direita do ribeiro de Valadas,
tributário da margem esquerda do rio Torno, possibilitando o acesso a um conjunto de lameiros cerrados por
muro.

Do que foi possível observar, ação limitada pelo denso coberto vegetal, a estrutura é formada por duas lajes
graníticas faceadas de configuração sub-retangular, dispostas transversalmente em relação ao curso do ribeiro, e
que delimitam/confinam as extremidades do tabuleiro de passagem, com o restante presentemente entubado por
meio de um tubo em P.V.C que acompanha paralelamente o curso de água, e sobrejacente a este, um nível de
circulação formado por terra compactada e vegetação, não sendo possível aferir se o interior do mesmo possui
lajes de capeamento/estruturação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Sem registo.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do pontão coberto por terra e vegetação, visto de sudeste.

Foto 2 | Vista parcial de uma das lajes que delimitam o pontão, vista de noroeste.



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 Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

630 Bouça/Gouvães da
Serra Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34411,33 201804,15 879 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicação e

transportes
Poldra Contemporâneo Inédito 20/07/2017

Descrição

Poldra que permite a travessia entre as duas margens do ribeiro de Valadas, linha de água tributária da margem
esquerda do rio Torno. Encontra-se aparentemente na continuidade de um carreiro que principia/deriva, de modo
mais ou menos perpendicular e em sentido descendente, a partir de um caminho vicinal parcialmente estruturado
(OP631), possibilitando o acesso a um conjunto de lameiros e campos cerrados por muro, localizados na
margem oposta do ribeiro previamente aludido.

Com uma orientação nordeste – sudoeste, está formada por quatro lajes em xisto de configuração irregular,
salientes em relação ao leito do rio, constatando-se o evidente abandono da estrutura, quer pela disposição atual
das lajes - bastante tombadas - aliado à vegetação arbustiva que se desenvolveu nos espaçamentos e
extremidades das mesmas.

As lajes apresentam dimensões variáveis e uma base desgastada pela sua utilização/travessia. A sua disposição
é bastante desordenada, observando-se uma grande discrepância ao nível do distanciamento entre blocos.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva parcial da poldra, vista de nordeste.

Foto 2 | Vista parcial da poldra, a partir de sudoeste.



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 Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

631 Bouça/Gouvães da
Serra Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34324,825 201493,232 885 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicação e

transportes
Caminho murado Contemporâneo Inédito 20/07/2017

Descrição

Caminho delimitado por dois muros pétreos em mau estado de conservação. Com uma orientação nordeste –
sudoeste, está localizado na margem direita do ribeiro do Valado, linha de água subsidiária da margem esquerda
do rio Torno.

O troço identificado é parte integrante de um caminho vicinal, de pé posto, que ladeia e permite o acesso aos
campos e lameiros circundantes. Apresenta pendente suave, num percurso quase retilíneo, tendo sido percorrida
uma extensão de cerca de 600 metros.

Alguns tramos encontram-se balizados por muros de divisão de propriedade, de aparelho irregular e sem grande
preocupação construtiva, tendo sido erigidos em alvenaria de granito, com recurso a blocos mais ou menos
faceados de dimensão variável, dispostos de modo desordenado, com os interstícios colmatados com terra e
pedra miúda, e presentemente cobertos por vegetação arbustiva.

O nível de circulação é essencialmente constituído por sedimentos compactados, intercalados com blocos
fraturados e alguma vegetação, observando-se pontualmente a integração do substrato rochoso granítico no
mesmo, tendo este sido intencionalmente talhado e afeiçoado, e apresentando diversas marcas de desgaste,
quer pela ação do escorrimento de águas, quer por marcas de rodados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva parcial do caminho murado, visto de sudoeste.

Foto 2 | Vista parcial do caminho murado, a partir de nordeste, observando-se a integração do substrato rochoso.



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

632 Bouça / Gouvães
da Serra Alvão Vila Pouca de

Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34448,637 201953,714 880 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Ribeiro murado Moderno/Contemporâneo Inédito 20/07/2017

Descrição

Implantada numa zona de planalto, junto de extensos lameiros localizados na margem esquerda do rio Torno,
nas proximidades do lugar de Gouvães da Serra, foi identificada uma linha de água - ribeira de Valadas-
delimitada por dois muros pétreos laterais, atualmente ainda em razoável estado de conservação.

Com uma orientação preferencial, de sudoeste para nordeste, apresenta, no troço observado e tendo em
consideração o seu perfil longitudinal, uma pendente pouco acentuada, num percurso algo irregular, marcado por
uma ténue sinuosidade, observada 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 alvenaria de pedra seca, é constituído por enormes blocos de
granito, dispostos longitudinalmente, sem qualquer tipo de aglutinantes ou de reboco.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. de Gouvães - Albufeira.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo Tipo I.

Observações Nada a assinalar.

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 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto da implantação da estrutura, atualmente sob densa vegetação, vista de sudoeste.

Foto 2 | Aspeto do aparelho observado no muro lateral norte, visto de sul.



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 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

633 Bouça / Gouvães
da Serra Alvão Vila Pouca de

Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34394,783 201945,963 880 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Levada Moderno/Contemporâneo Inédito 20/07/2017

Descrição

A ocorrência patrimonial nº 633 corresponde a uma levada (cerca de 200m de extensão) implantada numa área
de planalto, ao longo de um extenso lameiro, localizado na margem esquerda do rio Torno.

Com o ponto de captação de água no ribeiro de Valadas, a levada contorna um extenso lameiro, inicialmente no
sentido este – oeste, posteriormente norte – sul, para terminar novamente no ribeiro com a orientação noroeste –
sudeste.

Com a exceção de um troço ladeado por alguns blocos graníticos, dispostos longitudinalmente, a levada
corresponde, grosso modo, a um sulco escavado no solo. A largura e profundidade do sulco é algo irregular,
resultando em três tramos distintos: o primeiro muito mais largo e fundo (cerca de 1,5m largura por 1m de
profundidade), o segundo ladeado por blocos graníticos, e o último, de baixa profundidade e largura (0,10m por
0,50m respetivamente).

Sensivelmente a meio do percurso, foi colocado um esteio de granito sobre a levada, proporcionando a
passagem entre dois patamares agrícolas.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo Tipo I.

Observações Nada a assinalar.

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 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva da utilização de um esteio como passagem sobre a levada, visto de nordeste.

Foto 2 | Aspeto da levada ao longo do lameiro, visto de sudoeste.



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 Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

634 Tapadas Novas Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

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

Datum 73 022646,94 207112,01 421 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arqueológico/Etnográfico Abrigo natural Moderno Inédito 20/07/2017

Descrição

Abrigo sob rocha (natural) localizado num afloramento granítico situado a meia encosta de um pequeno esporão.

A área de achado é delimitada a sul por uma vertente suave que é cortada pela estrada 518, a este por uma
linha-de-água, a Oeste por uma depressão natural do terreno e a norte por um pequeno esporão granítico.

O abrigo é composto por uma grande laje de granito assente sobre uns grandes blocos pétreos, e no interior a
parte mais alta têm cerca de 2 m de altura e a parte mais baixa 80 cm de altura.

O abrigo sob rocha detém um bom domínio visual sobre uma cerca de gado existente a cerca de 200 m para sul
deste local.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Daivões – Escombreira 22b

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total X
Indireta X Parcial

Sem impacte 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.

Luís Pereira 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 | Aspecto geral da área do abrigo sob rocha. Vista de Sul.

Foto 2 | Aspecto do interior do abrigo sob rocha. Visto de Sul.



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 Registo de Prospecção Arqueológica 1.5

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

635 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 29171,064 207573,921 277 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa Moderna Inédito 24/07/2017

Descrição

Exemplo de arquitetura vernacular constituída por um casa residencial localizada na povoação de Balteiro,
encontrando-se situada numa zona de veiga relativamente ampla, delimitada a nascente pelo ribeiro do
Carvalhal, linha de água subsidiária da margem esquerda do rio Tâmega, e a poente pelo estradão asfaltado que
deriva da Nº 312.

O edifício apresenta planta em “L”, com dois pisos e pátio interior, e duas entradas, localizadas na ala voltada a
poente do mesmo. Os alçados, construídos em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos de xisto faceados,
de média e grande dimensão, apresentam um aparelho irregular, embora denotando algum cuidado na sua
organização, tendencialmente horizontal. Os blocos pétreos de maior dimensão estão sobretudo presentes nos
cunhais do edifício, e na base do mesmo, com o objetivo de reforçar o aparelho, para além das ombreiras e
padieiras dos vãos, de configuração retangular, com blocos bem aparelhados em granito.

As entradas são compostas por uma Porta Carral, que permite o acesso ao pátio interior, com uma edificação no
qual se destaca uma cornija de secção ligeiramente esvasada, assente sobre um lintel de grandes proporções, e
outra, transversal à primeira, com uma inscrição onde se observam um conjunto de iniciais e uma data,
eventualmente alusiva à edificação da habitação ou referente a uma remodelação posterior, tendo sido gravada
sobre uma padieira granítica com os seguintes caracteres: “T.D.ERA.D.I7I4 A:”.

Conserva um telhado de duas águas, com telha de meia cana.

O interior da habitação encontra-se segmentado em vários compartimentos, conservando um lagar em cimento e
uma adega, localizados na extremidade noroeste do edifício, com o piso de circulação rebaixado em cerca de 1
metro relativamente à altimetria externa da casa. No exterior identificaram-se alguns elementos alusivos ao
antigo lagar, mormente o “Peso”, ou “Pouso”, de configuração troncocónica em granito.

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 Sem registo.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis 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 2.5

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva das duas entradas da habitação, presentes na ala poente do edifício.

Foto 2 | Aspeto da porta carral da habitação, vista de oeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.5

Foto 3 | Perspetiva da inscrição com data, presente em uma das entradas do edifício.

Foto 4 | Vista parcial do exterior do compartimento que conserva o lagar, visto de noroeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.5

Foto 5 | Vista parcial do peso em granito, elemento alusivo do antigo lagar da habitação.

Foto 6 | Aspeto geral do compartimento que alberga o atual lagar, visto de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 5.5

Implantação Cartográfica



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

636 Penouças/Carrazedo
do Alvão Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 33718,909 202773,314 871 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro-
silvo-pecuária Abrigo Contemporâneo Inédito 26/07/2017

Descrição

Abrigo construído sob substrato rochoso granítico, com evidentes sinais de abandono e degradação. Está
implantado numa extensa mole granítica, sobranceira à margem direita do troço médio do rio Torno, em pleno
planalto montanhoso do Alvão.

Do que foi possível observar, aproveita uma pequena plataforma criada por um conjunto de afloramentos e
monólitos graníticos sobrepostos, com inúmeras fraturas provocadas por diaclases e marcas decorrentes do
processo de debitagem, o que lhe confere um certo resguardo contra os ventos e intempéries.

O desnível altimétrico que se verifica no terreno, devido à implantação em vertente, foi atenuado/colmatado pela
construção de um pequeno murete de aparelho irregular - e do qual apenas restam evidências - embutido entre
blocos, e que atua parcialmente como base de apoio/sustentáculo da estrutura.

A entrada, voltada a sudeste, aparenta estar circunscrita por um alinhamento semi - ovalado, formado por um
conjunto de blocos graníticos faceados, presentemente derrubados, e que se encontram parcialmente adossados
aos monólitos previamente aludidos.

O interior, bastante exíguo, apresenta-se relativamente regularizado, e aparentemente com pouca potência
estratigráfica, observando-se alguns blocos graníticos e quartzíticos dispersos.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Proposta de estaleiro 3b

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Sem registo.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva dos monólitos que atuam como suporte de construção do abrigo, vistos de sudeste.

Foto 2 | Perspetiva do abrigo, visto de sudeste, com evidentes sinais de abandono.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Aspeto do alinhamento, presentemente derrubado, que constituía o abrigo, visto de nordeste.

Foto 4 | Perspetiva do murete edificado entre blocos, visto de sudoeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Implantação Cartográfica



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

637
Rio Torno/Carrazedo
do Alvão - Gouvães

da Serra
Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 33753,848 202710,003 863 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Passagem a vau Indeterminado Inédito 26/07/2017

Descrição

Ponto de passagem a vau localizado no troço médio do rio Torno. Com cerca de 10 metros de extensão, situa-se
imediatamente a jusante de um meandro da linha de água previamente aludida, cuja pouca profundidade e o
relativo estreitamento entre margens possibilitam a travessia a pé, por meio de uma sequência de afloramentos e
monólitos graníticos e quartzíticos com alguma fragmentação, encontrando-se relativamente alinhados, e
dispostos transversalmente em relação ao curso do rio.

Os blocos evidenciam um grande desgaste, com a superfície aplanada e patinada decorrente de processos
erosivos, e eventualmente proporcionada pela utilização histórica por parte das populações circundantes. Essa
hipótese é reforçada pela informação oral facultada pelo Sr. Avelino Guimarães, residente na povoação de
Carrazedo do Alvão e proprietário do café Guimarães, que refere a travessia supracitada como um dos lugares
de passagem regular por parte das populações entre as margens do rio, prévio à edificação da actual ponte
sobre o rio Torno, no ano de 1965, e localizada a montante do troço em questão.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Proposta de estaleiro 3b

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Sem registo.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da travessia na paisagem circundante, vista de sudoeste, a partir da margem esquerda

do rio Torno.

Foto 2 | Aspeto dos afloramentos fraturados que possibilitam a travessia do rio, vistos de sudoeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Perspetiva da travessia a vau a partir da margem esquerda do rio Torno.

Foto 4 | Perspetiva da passagem a vau a partir da margem direita do rio Torno.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Implantação Cartográfica



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

638
Alto das

Sainças/Gouvães da
Serra

Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 33762,983 202564,806 897 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro-
silvo-pecuária Bancos de Pastor Contemporâneo Inédito 26/07/2017

Descrição

Conjunto de estruturas de caráter vernacular intimamente ligadas às atividades de pastorícia, constituídas por um
conjunto de blocos pétreos intencionalmente utilizados, com uma disposição em semi-círculo, que
desempenhariam a função de bancos ou assentos destinados ao pastor. Estão implantados sensivelmente a
meia encosta, numa pequena plataforma relativamente regularizada e inserida em extensa mole granítica
sobranceira à margem esquerda do troço médio do rio Torno, possibilitando uma ampla visualização sobre a
encosta do rio e áreas adjacentes.

Embora de solução construtiva aparentemente simples, os mesmos denotam distintas tipologias, sendo formados
por blocos graníticos faceados, de configuração alongada/sub-retangular e disposição longitudinal, observando-
se em alguns casos uma sobreposição entre blocos, servindo o inferior - habitualmente de maior dimensão -
como base de assentamento, ou adossados transversalmente, atuando como paramento para garantir uma
maior estabilidade ao mesmo. Alguns encontram-se adossados/contíguos a afloramentos e monólitos graníticos
verticalizados, de paredes alisadas, que serviriam eventualmente como “encosto”.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Acesso C16

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Sem registo.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva parcial dos bancos de pastor, vistos a partir de nordeste.

Foto 2 | Aspeto parcial dos blocos pétreos, a partir de norte, alinhados em semi-círculo.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

639
Alto das

Sainças/Gouvães da
Serra

Alvão Vila Pouca de Aguiar Vila Real

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

Datum 73 33757,519 202554,117 902 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes

Caminho
estruturante Indeterminado Inédito 26/07/2017

Descrição

Caminho estruturante que ladeia a margem esquerda do rio Torno. O troço observado, de pendente suave e
percurso de traçado essencialmente irregular, desenvolve-se sensivelmente a meia encosta no sentido sudeste –
noroeste, sendo parte integrante de um carreiro que principia em trajeto perpendicular, a partir de uma bifurcação
existente no caminho parcialmente estruturado que efetua a ligação entre as povoações de Carrazedo do Alvão,
localizada na margem direita do rio supracitado, e Gouvães da Serra, situada na margem oposta (OP 560),
servindo primordialmente como via de ligação à aldeia de Vidoedo. Ao longo do itinerário observaram-se um
conjunto de derivações/ramificações, mormente orientadas a norte/nordeste, destacando-se o caminho
procedente da povoação de Santa Marta do Alvão.

O piso de circulação é essencialmente composto por sedimentos compactados e vegetação, com as margens
delimitadas por monólitos e blocos graníticos fragmentados, observando-se um assinalável desnível altimétrico
proporcionado pela frequente integração do substrato rochoso no mesmo, tendo este sido intencionalmente
talhado e afeiçoado, e evidenciando diversas marcas de desgaste, pela ação do escorrimento de águas e/ou
marcas de rodados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Acesso C16

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva de um troço do caminho estruturante, visto de noroeste.

Foto 2 | Aspeto parcial do percurso efetuado, visto de sudeste, sobressaindo o afloramento presente no piso.
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Foto 3 | Perspetiva parcial do caminho, visto de noroeste.

Foto 4 | Aspeto do afloramento presente no piso de circulação, evidenciando marcas de desgaste.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

640 Fragalinha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29681,850 208074,380 277 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Represa e levada Contemporâneo Inédito 27/07/2017

Descrição

Conjunto constituído por uma represa em relativo bom estado de conservação, e subsequente estrutura de
transporte de água, inserido em zona de vertente com alguma pendente, e circundada por uma mancha extensa
de muros de contenção de terras (OP 298), nas imediações da localidade de Fragalinha.

A represa, de configuração alongada, encontra-se na confluência de uma linha de água sem designação na
Carta Militar nº73, atuando como reservatório para aproveitamento das águas da mesma, eventualmente
destinada ao regadio. Está parcialmente escavada no substrato rochoso xistoso, e delimitada na extremidade
voltada a noroeste por muro de uma só face e configuração semi-ovalada, que funciona como limite/paredão da
estrutura. De aparelho irregular, foi erigido em alvenaria de pedra seca com recurso a blocos pétreos angulosos
em xisto e grauvaque de dimensão variável, criando interstícios colmatados com terra.

Dela principia uma levada, de pendente suave e percurso irregular, marcado por alguma sinuosidade, com a
margem esquerda delimitada em grande parte do seu trajeto por um muro - talude, integrado na mancha de
socalcos previamente aludida.

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 Sem registo.

Observações Nada a assinalar.

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do muro que atua como limite da represa, visto de noroeste.

Foto 2 | Perspetiva da represa e levada associada, vistos de noroeste.
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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 Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura agrícola
Edifícios

construídos
agrícolas

Propriedade rural Uso agrícola Uso agrícola

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Moderno/Contemporâneo António Joaquim Valadares Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Razoável/bom Abandono, condições
climatéricas

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/Granito Agrícola

Hidrologia Cobertura Vegetal

Ocorrência parcialmente delimitada por 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,
designadamente do Sr. António Joaquim Valadares, de 71 anos, proprietário do prédio onde
se inserem os elementos da presente propriedade rural, morador no supramencionado local.

Segundo o mesmo, a microtoponímia local do terreno é designado por “Cortinha de Cima”.

A informação oral facultada pelo Sr. Valadares permitiu-nos igualmente tomar conhecimento
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que o edifício, agora um anexo agrícola, observado na propriedade, albergou outrora um
alambique. Dado o grau de interesse da estrutura, seu funcionamento e práticas a si
associadas, foi realizada uma entrevista esporádica, à data de 30 de Junho de 2017, tendo-se
considerando este como um método de pesquisa complementar, aplicado in situ procurando
obter respostas específicas a perguntas concretas, sem considerar o contexto social e cultural
inerente.

As suas informações proporcionaram-nos um importante testemunho sobre o modo de
funcionamento do engenho de destilação tradicional, mormente os elementos que a
compunham, assim como do sistema de lavagem posterior, sublinhando o seu abandono
precoce, motivo pelo qual praticamente não restam evidências do mesmo, com excepção de
uma pia em xisto, localmente designada por “dorna”.

Segundo o sr. Valadares, os elementos que compunham o alambique eram:

 Lareira, dentro da fornalha, com base de piçarra (termo popular para designar xisto,
ou, uma certa qualidade de xisto);

 Local onde assentava o pote (interface entre fornalha e pote);

 Pote;

 Capacete;

 Bicha (termo popular para designar a serpentina);

 Dorna (termo popular para tanque de formatos mais pequenos; onde se refrigerava a
bicha com água que vem da mina, por tubo, sendo que a água se encontra sempre a
cair, mantendo a temperatura da mesma mais fresca, refrigerando assim a bicha
para gerar condensação gerada pela amplitude de calor/frio, de modo a criar gotas
de água, por vezes escorrendo em fio para o cântaro);

No que concerne ao funcionamento do alambique, sehundo o mesmo, a mina fornecia água,
conduzida através de um cano para o interior da dorna, no sentido de arrefecer a bicha, em
cobre, que se encontrava parcialmente dentro da dorna.

O alambique era constituído por fornalha, pote (do alambique) e capacete, este último que
ligava à bicha. Todos estes elementos eram em cobre.

O pote era barrado com barro e/ou bosta do gado de modo a não permitir a saída de vapor.

Do aquecimento do pote, saía a troça por um cano existente na base da dorna, localizado na
extremidade da bicha, para um cântaro ou bilha. Aí, deitava-se um bocadinho numa tijela e
daí na fornalha. Se a troça ardia, era sinal que tinha grau. Quando deixava de arder, parava-
se o processo e descarregava-se o pote - tirava-se o capacete e descarregava-se do porte o
engaço de madeira, que se atirava pela janela fora, assim como o bagaço que já estava
cozido e já não dava para mais nada. Assim, (através de o postigo/janela de grandes
dimensões, era fundamentalmente utilizado como local onde era arremessado o mosto do
bagaço, decorrente do processo de destilação, e posteriormente encaminhado para os
campos agrícolas, onde era utilizado como fertilizante (aludiu também o postigo presente na
face interna do alçado noroeste, destinado a arrumações, designado localmente por
“Pilheira”). Depois, bastava só recarregar o pote e repetir o processo, e assim
sucessivamente.
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Com a troça (termo usado para o líquido resultante do destilar do bagaço), depois sair
sucessivamente e encher os cântaros, ia-se enchendo o pote, voltando-se a destilar
novamente até sair aguardente – que por vezes saía com 13º, sendo que era aproveitada até
aos 5º/5,5º.

A serpentina estava mergulhada em água. A serpentina, na sua superfície emersa, era
também barrada com barro ou bosta de gado, ou mesmo, em certas ocasiões, com farinha
(triga ou centeia) para que não saísse qualquer vapor pelas fugas.

A dorna estava sempre cheia com água que, vinda directamente da mina, caía
constantemente através do tubo, mantendo-se sempre mais fresca.

No processamento da destilação, “primeiro saía a troça, chamamos-lhe nós a troça, e depois
de ter os cântaros que dê para o pote, bota-se para dentro do pote a troça e com um
bocadinho de bagaço também.”

Assim, quanto ao processo, a primeira destilação é efectuada com água e bagaço de uva, a
qual resulta na troça. Depois, no fim de ter troça suficiente, deita-se no pote a troça com ou
pouco de bagaço para sair aguardente.

No que concerne às vezes necessárias para realizar o processo de destilação até obter
aguardente, a quantidade de destilações “era conforme o pote ser maior ou mais pequeno,
dependia da quantidade”, mas raramente era à segunda destilação. Tinham de ser feitas
algumas troças até sair a aguardente.

No processo de destilação, “se se queria que botasse muito, apertava-se com o lume. Se se
queria que botasse menos, tirava-se calor.” Quanto às vantagens/desvantagens da
temperatura da fornalha sobre o pote, “se fosse na troça não tinha problema nenhum pois
depois ia para lá [para o pote], mas se fosse na aguardente tem que ser numa coisa muito
certinha, que é por causa de depois não ganhar gosto ao esturro, que se apertasse muito
[com o fogo], podia queimar a aguardente e depois sabia ao esturro, sabia ao queimado. Nem
brando nem forte, o calor “tinha de ser certinho”.

Segundo o mesmo, “quando vai a sair aguardente, tem de sair mais certinha e faz assim uma
trancinha a cair. Ela própria diz que o que quer”, sendo sinal que “está boa e que não há
problemas de criar gosto na aguardente”.

Quando a questões directamente colocadas:

A aguardente fazia-se só de bagaço de uva?

“Lembro-me mal, mas era no tempo do meu avô, o meu avô materno, portanto o pai da minha
mãe, o Ti Zé Leite, também destilavam medronhos, chamamos-lhe aqui meródios, […] mas
como havia muito bagaço de uvas, depois como tinham de andar pelo monte a apanhar
meródios, deixaram de fazer isso. Chegava e sobrava o bagaço.”

A este respeito o senhor Valadares já não se lembra de ele mesmo ter feito aguardente de
medronho, mas tão-somente de bagaço de uvas. Fez igualmente referência que antigamente
não haviam tantos pinheiros como há agora. Lembrava-se de não haver quase pinhal algum.
Com a mudança da florestação é que se começaram a semear. Referiu ainda que ainda há
medronhos no meio dos pinheiros, mas são poucos, e as pessoas já não andam atrás deles.

Quantas vezes faziam aguardente e quando é que faziam?
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“Quando as pessoas faziam várias lagaradas, tiravam o bagaço e metiam-no dentro de sacos
ou dornas, de abafado para não ganhar bolor e tudo mais. Ao fim de vindimar, das vindimas, é
que ele se começava a destilar.”

A produção – destinava-se a consumo ou era para venda?

“Depende.(…) Quem tivesse muito vendia. Quem tivesse pouco era para gasto. Antigamente
os “mata-bicho” das pessoas era aguardente com um bocado de broa. Vinham as pessoas
trabalhar, as pessoas vinham ajudar-se umas às outras, havia a entreajuda. Á vezes
juntavam-se 15, 20, 30 pessoas, conforme a vindima, e nas podas, etc., porque havia
entreajuda, e de maneira que o “mata-bicho” era logo aguardente com broa. E gastava-se
muita!

Segundo o mesmo, “toda a gente, sabia. Havia um ou outro que não sabia, mas a maior parte
destes agricultores destilavam. O meu avô, o meu pai e eu. Não vai à grandes anos que eu
deixei de destilar lá me baixo”.

O Sr. Valadares fazia igualmente aguardente para outras pessoas no seu alambique?

“As pessoas também colhiam e não tinham alambique, vinham e pediam para destilar.” O
senhor Valadares não fazia para outras pessoas. Eles próprios, cada um, é que destilavam. O
senhor Valadares somente cedia o espaço, o alambique, para que os vizinhos destilassem.
Segundo o mesmo, havia “um individuo que destilava para quase toda a gente, sobretudo
para nós, chamava-se Ti Salvador, que era o destilador cá da zona.” “Não haviam
profissionais, qualquer pessoa fazia. Mas como ele [ti Salvador] não tinha grande ocupação,
vinha até por comer. Não se lhe pagava, era tudo por comer, vinha comia (…) e fazia esse
trabalho. Depois o meu pai, e outros, autorizavam-no a ele porque tinham outras coisas para
fazer, tratar do gado, tratar disto, tratar daquilo. (…) Isto era uma prisão! Tinha de se estar
aqui todo o dia e até às tantas da noite conforme acabasse a potada.” - a expressão “quando
acabasse a potada” significava quando já se estava no fim da “colheita”, entenda-se, no fim
do processo de destilação.

No topo da zona da lareira há um pequeno rebordo (canelura), onde assentava o pote (local
entre os dois elementos). Aí era aplicado barro?

Era comum a aplicação de um barro vermelho, mas também um branco, de modo a evitar a
sair de calor pelas frestas. Ao mesmo tempo segurava as pedras, colava-as. Entre as pedras
que foram removidas (por nós aquando da limpeza realizada), haviam duas com um entalhe –
era onde assentavam as asas do pote e o pote ficava assim suspenso. Então, o pote era
barrado a toda a volta com pedra e barro.

Segundo o senhor Valadares a pedra da lareira não possuía qualquer nome específico. Era
somente a lareira e a fornalha.

Ainda segundo o mesmo, era comum as pessoas juntarem-se no momento da destilação,
fazendo-se boas merendas, onde se juntavam por vezes os amigos todos, assando bacalhau
e presunto, pois as mesmas já decorriam em época de matança do porco, em época
subsequente às vindimas.

No que concerne à existência de estruturas similares, informou-nos que ainda há alambiques
na aldeia, mas mais modernos. Alambiques assim, tal como o seu, já não há, que conheça,
algum. Os outros que conhecia eram semelhantes. Em Balteiro era o único. “Na Venda Nova
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há um mas é industrial, já destilava para vender. (…) já era mesmo industrial, aquilo foi já
mesmo contruído para isso. É daquelas colunas, de umas colunas altas, ainda lá existe. (…)
Enquanto o proprietário era vivo ainda produzia, agora acho que não, está tudo a monte. Já
venderam várias coisas.” Os actuais proprietários estão, segundo crê, para os lados de
Penafiel – os filhos e netos do proprietário.

No que concerne ao período da construção da estrutura, o inquirido e actual proprietário foi
taxativo: “Eu sei lá bem. Isto já tem para ai 3 gerações, ainda é do tempo dos Amaros. Eu
digo até que deve 300 anos ou deve andar perto disso.” Relativamente a obras mais recentes,
informou-nos que o tecto se encontra negro por causa do fumo da lareira, tendo sido foram
feitas umas obras nos tectos, tal como a colocação de uns caibros, e, quanto ao telhado,
mandou entelhar, pois já chovia porque as telhas já estavam corridas, mas a armadura é
original.

Não obstante de ser somente propriedade do senhor Valadares à cerca de 20/25 anos, este
ainda se lembra de vir cá (ao alambique) desde os seus tempos de rapaz. Lembra-se da
estrutura, desde criança, ser sempre tal como se apresenta actualmente. As únicas alterações
prenderam-se com umas obras no canto noroeste, e o portão e o postigo  que, outrora de
madeira, passaram a ser de chapa de ferro. Recorda-se igualmente que o chão era de terra e
piçarra e que os cântaros eram colocados no chão onde se fazia, por vezes, um pequeno
buraquinho (um encaixe em negativo) para os encaixar.

Descrição

Propriedade formada por um conjunto de plataformas sustentadas e regularizadas por muros-talude, com cerca de
0,95 hectares de área, cuja localização é contígua à margem esquerda do ribeiro da Fonte do Mouro, numa zona
de vale relativamente ampla, com declives pouco pronunciados, voltada para a extensa veiga do rio Tâmega.

Com uma configuração remotamente sub-retangular encontra-se circundada a este pela E.M 312 e um caminho
em terra batida - parcialmente paralelo à primeira – que lhe dá acesso, a norte pela estrada local que deriva da
estrada municipal supradita, e a sul por uma propriedade rural que lhe está contígua (OP 612). 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, de dimensões
avantajadas e extensão diversificada, que se distribuem de modo escalonado, embora algo irregular, ao longo da
encosta de pendente moderada. De aparelho irregular, os mesmos denotam pouca preocupação construtiva, 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 e pedra miúda. 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.

O edifício/anexo, de planta sub-quadrangular, apresenta uma considerável diferença altimétrica entre os alçados
nordeste e sudoeste, fruto da implantação em encosta, razão pela qual a face orientada a sudoeste se encontra
encaixada diretamente no terreno natural, assim como os paramentos voltados a noroeste e sudeste, que
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acompanham parcialmente o declive natural da vertente, encontrando-se circunscrevidos por um dos muros de
contenção previamente aludido.

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. Os blocos pétreos de grande dimensão
estão sobretudo presentes nos cunhais do edifício, e na base do mesmo, com o objetivo de reforçar o aparelho,
para além das ombreiras e padieiras dos vãos, presentes nos alçados noroeste e sudeste respetivamente,
formadas por lajes graníticas faceadas de configuração quadrangular e retangular, com blocos bem aparelhados,
uma das quais possuí um rebaixamento/depressão semi-ovalado, concernente a um sistema de abertura manual
da porta pré-existente.

Conserva um telhado de uma água, com cobertura original em telha de meia cana, sustentada por um
travejamento em madeira, assente diretamente sobre um conjunto de vigas, distribuídas paralelamente e
embutidas no aparelho, observando-se contudo, mormente nas extremidades do mesmo, uma reformulação
porventura mais recente com telha do tipo Marselha, fixadas por um conjunto de blocos pétreos em xisto,
distribuídos uniformemente ao longo das extremidades do mesmo.

O interior revela um espaço destinado a arrumações de alfaias agrícolas e armazenamento de feno, constatando-
se a presença de um sistema de destilamento tradicional de bagaço, vulgo alambique, presentemente desativado,
encontrando-se adossado ao afloramento rochoso xistoso que constitui igualmente a base de assentamento do
alçado sudoeste do edifício, tendo o mesmo sido intencionalmente talhado e afeiçoado para o efeito.

Este é constituído por uma pia de configuração quadrangular, formada a partir de quatro lajes graníticas, dispostas
verticalmente, e fixadas por “gatos” de ferro, assentes numa base do mesmo material pétreo. A laje frontal possui
ao nível da base dois orifícios de secção circular, destinadas à saída do líquido. No interior da mesma foram
encontrados fragmentos da Serpentina em cobre, localmente designada por “Bicha”. Sobrejacente à pia,
localmente designada por “Dorna”, identificou-se um sistema de tubagem, em cobre, e proveniente do exterior da
edificação, destinado à entrada de água com vista ao arrefecimento da serpentina, durante o processo de
destilação.

Contígua à pia, identificou-se a fornalha, constituída por lajes verticalizadas de disposição semi-ovalada, assentes
numa laje horizontalizada e rebaixada em relação ao piso de circulação. Esta possui frontalmente um vão definido
por duas ombreiras bem afeiçoadas, para introdução do combustível a utilizar na estrutura. Superiormente as lajes
da fornalha possuem um entalhe destinado ao assentamento da caldeira em cobre, que por sua vez estava
revestida por uma capa de argila, para maior concentração de calor. Deste conjunto, ficou como evidência
resquícios da argila de revestimento, tendo no interior os negativos dos rebites, horizontais e verticais, que a peça
de cobre continha.

Adjacente ao anexo, identificou-se uma estrutura de represamento constituída por um tanque de configuração sub-
quadrangular, erigida em blocos de betão alinhados, e revestidos em cimento tipo Portland, com um rebordo de
secção retangular no parapeito. Encontra-se parcialmente adossado a um muro-talude de pequenas dimensões,
que se desenvolve no sentido transversal face ao mesmo, circunscrevendo uma pequena plataforma que lhes está
sobrejacente, e subjacente ao carreiro que permite o acesso à propriedade. A sua edificação prende-se
essencialmente com a função de represar e controlar o fluxo de água proveniente de uma mina que lhe está
sobrejacente, a qual, segundo informação oral, subsidiava o alambique, com a finalidade de transportar água para
posterior lavagem dos componentes de destilação.

A admissão de água é então 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. A boca de saída, de secção em “U”,
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possui no troço final uma laje granítica de disposição vertical, que atua aparentemente como paramento/parede
destinada à retenção da água, de modo a controlar a defluxão.

Importa mencionar a observação de um eventual marco de divisão (administrativa ou propriedade), sob a forma de
um bloco granítico de configuração sub-retangular, fincado no solo e presentemente com a superfície bastante
desgastada, localizada na margem do estradão em terra batida que permite o acesso à propriedade aludida, e que
segundo testemunhos locais, servia até à contemporaneidade como sustentáculo de uma trave em madeira,
designada localmente por “tranqueiro”, destinada a impedir o avanço do gado.

Apresenta as seguintes dimensões:

¤ Edifício/Alambique

Alçado nordeste com 5,40 metros de comprimento e 2,15 metros de altura; Alçado sudoeste com 4,83 metros de
comprimento e altura variável entre 0,80 – 1,45 metros; Alçado noroeste com 5,82 metros de comprimento e 2,10
metros de altura máxima; Vão da entrada, presente no alçado com 1,72 metros de altura e 0,98 metros de largura,
lintel com 1,50 metros de comprimento e 0,28 metros de altura; Alçado sudeste com 5,80 metros de comprimento
e 2,12 metros de altura; Vão da entrada com 1,06 metros de altura e 0,88 metros de largura, lintel com 1,45 metros
de comprimento e 0,28 metros de altura;

¤ Tanque e Mina

Parede voltada a oeste com 3,07 metros de comprimento; Parede voltada a norte com 2,91 metros de
comprimento; A estrutura apresenta uma altura máxima de 0,98 metros e uma espessura entre 0,18 – 0,20 metros;
Boca de saída da mina com 0,90 metros de altura máxima, e largura de 0,65 metros;

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 50 metros do cruzamento aludido.

Observações A propriedade aludida congrega igualmente uma estrutura de represamento subsidiada por duas
minas, e articuladas com um conjunto de levadas destinadas a irrigar campos agrícolas externos
à mesma (OP 611), utilizada por consortes, motivo pelo qual foi individualizada e descrita como
ocorrência patrimonial específica.
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Perspetiva parcial da propriedade, vista sensivelmente de este.

Foto 2 | Aspeto de um tramo de muro de contenção de terras que integra a propriedade, visto de sudeste.
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Foto 3 | Perspetiva de tramo de muro de socalo, visto de este, no qual sobressai o aparelho irregular do mesmo.

Foto 4 | Aspeto da fachada nordeste do edifício/anexo que integra o alambique.
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Foto 5 | Perspetiva da fachada voltada a noroeste do edifício/anexo.

Foto 6 | Perspetiva da fachada voltada a sudeste do edifício/anexo.
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Foto 7 | Perspetiva da fachada voltada a sudoeste do edifício/anexo.

Foto 8 | Aspecto da cobertura do edificio, onde se observam blocos de granito em apoio, enquanto peso, à

sustentação das telhas, visto de sul.
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Foto 9 | Aspecto do aparelho interior da parede sudoeste da estrutura, encaixada no substrato xistoso.

Foto 10 | Aspecto do aparelho interior da parede sudeste da estrutura, onde se observa o postigo.
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Foto 11 | Aspecto do aparelho interior da parede noroeste da estrutura, onde se observa o pilheiro.

Foto 12 | Aspecto do interior da estrutura, com perpectiva frontal da fornalha, do local de localização do pote, tal

como da dorna e dos canos de fornecimento de água e de terminal da bicha, vista de nordeste.
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Foto 13 | Aspecto do interior da estrutura, onde se observa a fornalha e o local de localização do pote, tal como o

substracto rochoso “talhado” para a implantação da estrutura, vista de norte.

Foto 14 | Aspecto do interior da estrutura, com perpectiva da dorna e dos canos de fornecimento de água e de

terminal da bicha, assim como do pilheiro, vista de este.
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Foto 15 | Aspecto do interior da estrutura, onde se observa o substracto rochoso “talhado” para a implantação da

estrutura, assim como a fornalha e o local de localização do pote, vista de norte.

Foto 16 | Pormenor do local de localização do pote, onde se obsevam ainda o negativo dos cravos/rebites que

juntavam as partes do pote, vista de norte.
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Foto 17 | Aspecto do interior da dorna, onde no seu interior ainda se observa o remanescente da bicha.

Foto 18 | Aspecto tubo que, da mina, alimentava a dorna com água constantemente fresca, vista de nordeste.
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Foto 19 | Aspecto do cano existente na base da dorna, localizado na extremidade da bicha, que drenava a troça ou

aguardente para o cântaro ou bilha, vista de nordeste.

Foto 20 | Aspeto da estrutura de represamento de água presente na propriedade, vista de sudoeste.
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Foto 21 | Perspetiva da mina que abastece a estrutura de represamento, vista de este.

Foto 22 | Aspeto das lajes emparelhadas, que compõem uma das paredes que delimitam a mina.
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Foto 23 | Vista sobrejacente da boca de saída da mina.

Foto 24 | Perspetiva do eventual marco de divisão, adjacente à propriedade, visto de noroeste.
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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.

Retangulares Dt 73 29943,630 208681,450 215 73

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitectura agrícola
Estruturas

construídos
agrícolas

Propriedade rural Uso agrícola Uso agrícola/Abandono

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 - desvio

do rio para ensecadeira
na tomada de Daivões

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantada em zona de várzea aplanada, na planície de
inundação do Tâmega, no sopé do monte sobranceiro a Viela,

na sua vertente sudeste.
Xisto Agrícola

Hidrologia Cobertura Vegetal

Situada a cerca de 75m da margem direita do rio Tâmega.

Área caracterizada essencialmente por campos
agrícolas, com cultivos diversificados, existindo na

proximidade plantações de Quercus suber e
Eucalyptus globulus.

Fontes de Informação

Bibliografia Inédito

Informação Oral

Foram realizadas deslocações à aldeia de Viela 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. Manuel Silva, de 78 anos, morador da povoação, o referido prédio
tem como nome Barbeito, sendo que foi cultivado até recentemente. As culturas predominantes
no local eram fundamentalmente o milho e a batata.
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Descrição

Implantada em zona baixa, de vale, junto do curso do rio Tâmega, foi identificada uma Propriedade rural, com uma
área de formato subtriangular com aproximadamente 0,55ha e de serviço a habitantes de Viela, constituída por uma
mancha de socalcos e uma mina de água com represamento, ao qual se associava um sistema de irrigação
constituído por duas levadas.

A mancha de socalcos é composta por seis plataformas observáveis, de orientação maioritariamente SO-NE, com
muros de comprimentos entre 40m a 50m e apresentam três configurações distintas: as três plataformas situadas a
cota superior na encosta completam uma área de cultivo/pastagem, de larguras compreendidas entre os 10m e os
25m, acompanhando o declive da vertente; a plataforma seguinte, no sentido descendente da encosta, suporta um
caminho antigo de terra batida e de acesso a campos agrícolas situados a montante do aqui descrito, de largura
aproximada de 3m, sendo relativamente aplanada; as duas plataformas a cotas mais baixas, de larguras não
superiores a 2m, acompanhando também elas o declive da encosta, serviriam o cultivo de vinha em ramada. Nas
bordaduras da quase totalidade dos muros se identificou o cultivo de vinha em ramada. Encontram-se em
bom/razoável estado de conservação.

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, com os interstícios
colmatados com terra, de altura máxima de 1,50m, encontrando-se assentes sobre o solo.

Na base do muro foram utilizados blocos pétreos de xisto de grandes dimensões, presumivelmente para aumentar a
sustentabilidade do muro. O muro a cota inferior, que se encontra a bordear a planície de inundação e,
subsequentemente, o campo agrícola a NE, apresenta a mesma configuração e aspectos construtivos embora, na
sua constituição, sobressaiam os seixos rolados de xisto, grauvaque, quartzo e quartzito de dimensões várias, em
alguns tramos de muro. Este muro de contenção de terras é também erigido com a finalidade de servir de suporte
do talude natural e conter a transposição das margens por parte do rio Tâmega. Aparentemente, denota-se o facto
de ter sido submetido a algumas reconfigurações, nomeadamente no tramo do muro a cota inferior sujeito a limpeza,
sugeridas ora pela proximidade ao rio Tâmega como pela utilização de seixos do rio.

A mina de água, escavada no substrato geológico xistoso, completa-se com sistema de represamento erigido em
pedra e cimento, e da qual partem duas levadas em direcções opostas.

A estrutura assegura a irrigação do campo agrícola subjacente e está inserida num talude presumivelmente natural
embora, a montante e a jusante da mina, este esteja seguro por um muro de socalco (OP 617).

A mina possui uma configuração rectangular vertical abobadada, com aproximadamente 1,70m de altura e 0,60m de
largura. Não foi possível aferir o comprimento total da sua galeria, por se encontrar ainda com água represada e um
espesso manto vegetal, embora seja possível afirmar que terá, no mínimo, 3m.

A estrutura possui uma pequena área vestibular de configuração rectangular e a céu aberto, com aproximadamente
1,85m de comprimento, 1,00m de largura máxima e 1,30 de altura máxima, também ela escavada no substrato
geológico xistoso.

Na boca de saída da mina erige-se um pequeno muro de represamento, erigido em alvenaria de pedra seca, com
blocos pétreos de xisto, irregulares na sua forma e dimensão, dispostos em posição tendencialmente horizontalizada,
sendo os interstícios colmatados com terra.
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O interior e o topo do muro de retenção, bem como a sua ligação com a área vestibular da mina se encontram
cimentados, a fim de fornecer uma maior estanquidade à estrutura.

A saída de água da mina com represamento dá-se por um orifício no interior da estrutura que, no momento do registo,
se encontrava selado por um tampão em suporte de madeira, e que perfaz ligação com um canal de escoamento
subjacente formado por lajes de xisto, algo afeiçoadas e fincadas no solo, de modo a conduzir a água para as levadas
que daí partem. Efectuaram-se algumas medições enumeradas seguidamente: altura da represa no interior – 1,00m;
altura do tampão – 1,40m; largura exterior da represa – 1,30m; espessura da represa – 0,45m; altura da represa no
exterior – 0,75m; altura do canal de escoamento – 0,25m; comprimento do canal de escoamento – 0,50m; largura do
canal de escoamento – 0,15m.

Do represamento iniciam duas levadas escavadas no solo, que delimitam o campo agrícola que irrigam a Noroeste,
uma seguindo a orientação SO-NE (A) e a outra NE-SO (B).

A levada A, de comprimento aproximado de 20m, percorre a maior parte do seu trajecto adossada a um murete de
contenção de terras. O murete 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. É assente sobre o solo e o capeamento recorre a blocos de
maiores dimensões.

A levada B, de comprimento aproximado de 30m, percorre adossado ao talude natural.

Acessos O acesso faz-se através da N312, sentido Ribeira de Pena – Santo Aleixo de Além-Tâmega,
seguindo na primeira saída à direita a seguir à ponte sobre o rio Tâmega, por uma estrada que liga
ao CM1128 que se dirige à localidade de Viela. Ao chegar à localidade de Viela, segue-se pela
direita numa estrada de acesso aos campos agrícolas contíguos ao rio Tâmega. A cerca de 350m,
a ocorrência encontra-se à esquerda.

Observações Propriedade que se encontra próxima de um conjunto de ocorrências, nomeadamente a OP 615
(Propriedade rural), OP 617 (Mina de água) e OP 619 (Propriedade rural).
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Registo Fotográfico

Foto 1| Enquadramento da propriedade rural, vista de SE.

Foto 2| Enquadramento do muro de socalco, visto de SO.
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Foto 3| Pormenor do muro de socalco (muro a cota inferior), visto de S.

Foto 4| Enquadramento dos muros de socalco, vista de S.
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Foto 5| Enquadramento da mina e represa, vista de O.

Foto 6| Enquadramento da mina, represa e murete de levada, vistos de SE.
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Foto 7| Pormenor da estrutura, vista de SE.

Foto 8| Pormenor da mina do muro Sul, vista de E.
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Foto 9| Pormenor do capeamento do muro da represa, vista superior.

Foto 10| Pormenor do tampão, visto de SE.
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Foto 11| Pormenor do canal de escoamento, vista superior.

Foto 12| Pormenor do murete sob a levada A, visto de SE.
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Foto 13| Pormenor da levada A, vista de SO.

Foto 14| Pormenor da levada B, visto de NE.
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Implantação Cartográfica
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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.

Retangulares Dt 73 29988,97 208745,44 215 73

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura infraestrutural Estruturas
contenção Mina e represa Uso agrícola Uso agrícola/Abandono

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor
Época

Moderna/Contemporânea Não aplicável Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Razoável

Vegetação; agentes
climatéricos; Albufeira

A.H. Daivões / Desvio do
rio da ensecadeira da
Tomada de Água da
Central de Gouvães

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantada no sopé da vertente sudeste do monte do Bezerral
(encosta de declive acentuado). Trata-se de uma área em que
o vale do rio Tâmega é bastante aberto.

Xisto Agrícola / Baldio

Hidrologia Cobertura Vegetal

Situada a cerca de 50m da margem direita do rio Tâmega.

Coberto arbóreo presente na encosta,
maioritariamente constituído por carvalhos,
sobreiros, eucaliptos e pinheiros. Coberto
arbustivo composto por fetos, tojos e giestas (área
de encosta). Coberto herbáceo na área agricultada
do vale, composto por diversas ervas (gramíneas),
provavelmente utilizadas como ferragens (depois
de secas).
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Fontes de Informação

Bibliografia Inédito

Informação Oral

Foram realizadas deslocações à aldeia de Viela visando a obtenção de informações orais
relativas à ocorrência em causa, não se tendo qualquer recolha associada à OP em estudo.

Refira-se, no entanto, que segundo informações facultadas pelo Sr. Manuel Silva, de 78 anos,
residente em Viela, a área em estudo é denominada de Barbeito. O inquérito oral incidiu,
sobretudo, sobre o modo de vida da população local, particularmente sobre a atividade agrícola.
Cultivava-se sobretudo milho e batata nos lameiros junto ao rio.

Descrição

Implantada em zona baixa, de vale, junto do curso do rio Tâmega, foi identificada uma mina, escavada no substrato
geológico, com represamento e respetiva levada.

A estrutura está implantada no sopé de uma encosta de acentuado declive, mais concretamente na vertente sudeste
do monte do Bezerral, elevação sobranceira ao lugar de Viela. Nas imediações da ocorrência patrimonial,
desenvolvem-se extensos lameiros ao longo do vale aberto do rio Tâmega, sobretudo na margem direita do mesmo.

Tendo em conta que na área, até há relativamente pouco tempo, se cultivava milho e batata, esta estrutura era mais
uma, das muitas, que faziam parte do sistema de irrigação.

O local de captação da água, genericamente designado por mina de água, é constituído por uma extensa galeria,
aberta no substrato rochoso, de configuração retangular vertical abobadada,

Tendo em conta que a galeria está parcialmente submersa, não foi possível determinar o comprimento total. A boca
da galeria tem cerca de 2m de altura, e 1,40m de largura.

No que diz respeito à represa, de planta subrectangular, e totalmente escavada no substrato geológico, apresenta
apenas um único elemento construído, um muro que sela a estrutura a jusante, e que funciona como paredão, isto
se excetuarmos uma pequena levada, aberta no solo, que encaminha a água da mina para o exterior (em alturas de
menor caudal).

O espaço útil de armazenamento de água compreende as seguintes medidas: 3,5m de comprimento, 1,40m de
largura máxima (0,90m de largura mínima) e 1,10m de altura.

O referido muro de contenção (paredão) foi erigido em alvenaria de pedra ordinária, sendo constituído por blocos e
lajes de xisto, revestidas com argamassa de cimento. Esta argamassa encontra-se visível em alguns pontos das
paredes laterais da represa, garantindo a estanquidade da estrutura. A parte interior do paredão encontra-se
totalmente revestida por argamassa, contrastando com a exterior.

Embutido na face exterior da estrutura, e apoiando-se nos “encontros” do paredão, encontra-se uma espécie de viga
em cimento, que por sua vez suporta o peso do restante pano murário. O muro de contenção, no seu todo, tem cerca
de 1,10m de altura (interior), 1,30m altura (exterior), 1,5m de largura e 0,40m de espessura. O vão exterior, resultante
da utilização da viga de cimento, tem cerca de 0,74m de altura e 0,60m de largura.

Embora não tenhamos identificado o mecanismo de escoamento da água, dado o assoreamento do espaço interior,
é muito provável que a represa esteja dotada de um bueiro, tal como acontece com a mina de água presente na
propriedade rural correspondente à OP 616.
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Para além da água proveniente da mina, a represa é ainda abastecida ainda por uma levada que corre de oeste
para este, provavelmente oriunda de alguma linha de água sazonal.

A levada que parte da represa, em direção ao lameiro (sentido oeste – este), foi aberta no solo, não dispondo de
qualquer estrutura lateral de contenção/ encaminhamento da água, apresentado 0,30m de largura mínima e 0,50m
de largura máxima, e desenvolvendo-se ao longo de 11,60m (troço conservado).

Acessos O acesso faz-se através da N312, sentido Ribeira de Pena – Santo Aleixo de Além-Tâmega. Logo
após efetuarmos a travessia sobre o rio Tâmega é necessário seguir pela estrada CM1128 que dá
acesso ao lugar de Viela. Após o término da estrada asfaltada, segue-se por um caminho em terra
batida em direção ao rio Tâmega.

Observações Nada a assinalar.

Registo Fotográfico

Foto 1 | Aspecto do enquadramento da mina e represa na encosta voltada ao Tâmega (desde 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 5.10

Foto 2 | Vista geral do enquadramento da mina e represa (desde sudeste).

Foto 3 | Vista geral da mina e represa (a partir de este).
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Foto 4 | Perspetiva do interior da galeria (desde sudeste).

Foto 5 | Perspetiva geral da represa (a partir de este).
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Foto 6 | Pormenor do paredão (desde oeste).

Foto 7 | Alçado exterior e respetiva boca de descarga (a partir de este).
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Foto 8 | Pormenor da alvenaria de pedra ordinária aplicada na represa (desde este).

Foto 9 | Face exterior do paredão (a partir de este).
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Foto 10 | Pormenor da levada que abastece a represa (desde este).

Foto 11 | Perspetiva da levada com origem na represa (a partir de oeste).
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Implantação Cartográfica
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Identificação

Nº registo Topónimo/
Lugar Freguesia Concelho Distrito

619 Barbeito - 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 Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura agrícola
Estruturas

construídas
agro-florestais

Mancha de
socalcos

Sustentação de
terreno Sustentação de terreno

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Moderno/Contemporâneo Não aplicável Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Razoável

Vegetação; agentes
climatéricos; obra -
desvio do rio para

ensecadeira na tomada
de Daivões

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantados paralelamente a uma mancha de sobreiros e
oliveira de grande imponência, numa encosta de declive pouco
acentuado, sobranceiro à margem direita do rio Tâmega.

Xisto Agrícola/Florestal

Hidrologia Cobertura Vegetal

A mancha de socalcos situa-se paralelamente ao Rio Tâmega,
a cerca de 80 metros.

Vegetação rasteira essencialmente composta por
gramínea, paralelamente a um bosque Quercus
sober (sobreiros), com a presença de outras
espécies como a oliveira e os carvalhos.

Fontes de Informação

Bibliografia Nada a assinalar.

Informação Oral

Foram realizadas deslocações à aldeia de Viela visando a obtenção de informações orais
relativas à ocorrência em causa, não se tendo qualquer recolha associada à OP em estudo.

Refira-se, no entanto, que a respeito de informações obtidas relativamente à OP 616 –
propriedade rural, o Sr. Manuel Silva, de 78 anos, morador da povoação, referiu que as culturas
predominantes naqueles prédios eram fundamentalmente o milho e a batata.
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Descrição

Implantada em zona baixa, de vale, junto do curso do rio Tâmega, foi identificada uma mancha de socalcos.

A mancha de muros de suporte de socalco que dispõe-se de modo sequencial e com uma orientação
tendencialmente oeste - este, variando em função da morfologia do terreno. A sua distribuição apresenta-se de forma
paralela ao longo de uma encosta de pendente um pouco acentuada, sobranceira à margem direita do rio Tâmega,
ao qual são igualmente paralelos. Os limites inferiores dos muros perfazem ainda o limite de propriedade.

Identificaram-se três tramos que revelaram muros, de um modo genérico, de médias dimensões, com uma altura
variável entre 1.50m e 1.80m. Os patamares apresentam aproximadamente 60m de comprimento, sendo que a
largura dos geios é compreendida entre cerca de 10m a 15m.

Os muros, de uma só face, encontram-se em alguns casos ligeiramente tombados, verificando-se que lhes foi
conferindo pouco cuidado na sua construção.

O aparelho construtivo apresenta um aparelho irregular, sendo construído em alvenaria de pedra seca, com recurso
a blocos pétreos de xisto e grauvaques, de formas irregulares, angulosos e de pequena e média dimensão. Na sua
constituição integra ainda seixos de rio em quartzo e quartzito de dimensões variáveis, não apresentando sinais de
reboco interno ou externo, nem aglutinantes.

A base, assente directamente sobre a superfície ora de terra ora constituída pelo substrato rochoso, apresenta-se
por vezes constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar um maior vigor às estruturas.

O remate dos muros (coroamento) está na maioria coberta pelo solo, sendo assim impercetível.

As plataformas, escalonadas e quase sem qualquer declive, abarcam campos agrícolas com cultivos actualmente
indeterminados, sendo bordejados por vinha de enforcado.

O acesso à propriedade e aos socalcos é realizado por um caminho de terra batida, limitado pelos muros de
propriedade dos terrenos aí presentes, localizado a norte, e que segue desde a aldeia até às margens do Tâmega
fazendo serventia aos diferentes campos de cultivo, tal como a propriedade rural designada de Barbeito (OP 616).

Acessos A partir do centro da vila de Ribeira de Pena, seguir a N312 em direção a Boticas. Sensivelmente
a 2 km tomar a CM1128 em direção a Viela. Entrando na povoação, a cerca de 260 metros virar à
direita. A ocorrência situa-se a 150 metros do lado direito.

Observações Nada a assinalar.
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Aspecto da mancha de socalcos na encosta, vista de és-sudeste.

Foto 2 | Aspecto da mancha de socalcos sob a aldeia de Viela, vista de sul.
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Foto 3 | Vista geral dos muros de socalco a partir da propriedade abaixo, vista de sul.

Foto 4 | Perspetiva parcial do aparelho construtivo da mancha de socalcos, vista de sul.
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Foto 5 | Pormenor dos elementos integrantes na construção do muro, vista de sudoeste.

Foto 6 | Aspecto parcial do caminho de serventia às propriedades, vista de sul.
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4.6. ANEXO VI – CARTA DE CONDICIONANTES
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