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1.INTRODUÇÃO

O presente relatório visa proceder à apresentação dos resultados inerentes aos trabalhos desenvolvidos
durante o mês de Setembro de 2017, relativo às medidas de minimização referentes ao 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 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. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

O acompanhamento arqueológico no decurso do mês de Setembro desenvolveu-se em diferentes frentes
afetas ao Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD), Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG), e
Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega (AHAT).

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, desassoreamento de estruturas, para além dos trabalhos
realizados na envolvência e/ou proximidade de ocorrências patrimoniais.

No decorrer destes trabalhos foram identificadas cinco ocorrências, nomeadamente uma galeria – OP 645, um
elemento de divisão administrativa – OP 646, uma mina e represa – OP 647, um complexo hidráulico – OP 648,
e ainda um anexo agrícola – OP 649.

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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2.1.1. Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG)

2.1.1.1. Acesso B2/C2 (Anexo III – FRAA 1069, FRAA 1070, FRAA 1071)

a) Foram acompanhados trabalhos diversificados, que incidiram essencialmente na decapagem de terras
vegetais na envolvência da P.H.4, na decapagem e acerto de taludes entre o PK 0+700 e o PK 0+950, na
decapagem mecânica entre o PK 0+470 e 0+550, assim como a abertura de vala para instalação de cabos de
cablagem ao PK 0+000.

b) A escavação do acesso nos diferentes PK conduziu à identificação de uma estratigrafia variável, mormente
níveis que comportam basicamente duas unidades, correspondentes à camada vegetal superficial e uma
intermédia, sobrejacente ao afloramento rochoso. Nos trabalhos que incidiram na abertura de vala, a camada
observada era essencialmente de aterro em tout-venant, sobrejacente ao substrato geológico.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada uma galeria indeterminada, provavelmente relacionada com a
extração de minério (OP 645).

2.1.1.2. Acesso B12 (Anexo III – FRAA 1072, FRAA 1073, FRAA 1074, FRAA 1075)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação para abertura do Coletor de evacuação lateral (CEL) 11 -
junto ao PK 3+370, de escarificação superficial do acesso entre o PK 0+000 e 1+750, e o PK 1+750 e 3+485, para
além da limpeza de valetas ao PK 1+200 e 2+000, e o PK 0+750 e 1+200.

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

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

2.1.1.3. Acesso B14 (Anexo III – FRAA 1076)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura de vala para implantação de infraestruturas elétricas.

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

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

2.1.1.4. Acesso C15 (Anexo III – FRAA 1077)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura de vala para implantação de uma passagem hidráulica
(P.H.1).

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente a um
nível homogéneo de depósitos de aterro.
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c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.1.1.5. Estaleiro 26c (Anexo III – FRAA 1078)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de uma vala para implantação de rede elétrica.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal/superficial, que se encontrava sobre o substrato geológico xistoso.

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

2.1.1.6. Bifurcador Superior (Anexo III – FRAA 1079, FRAA 1080, FRAA 1081)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação para alargamento das fundações do apoio 2, assim como
para as fundações de um posto de transformação (PT).

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas três unidades estratigráficas, a primeira
correspondente a uma base de agregado britado (tout-venant), e subjacente a este um nível sedimentar
intermédio, de coloração castanha com raízes e elementos pétreos, sobrejacente ao substrato geológico de
base.

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

2.1.1.7. Ataque Intermédio (Anexo III – FRAA 1082)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação para as fundações do separador de hidrocarbonetos.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas três unidades estratigráficas, a primeira
correspondente a uma base de betão reforçada com fibras, e subjacente a esta, um nível sedimentar
homogéneo destinado ao assentamento do primeiro, e que antecede substrato geológico de base.

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

2.1.1.8. Plataforma de Acesso a Conduta Forçada em Túnel Inferior (Anexo III – FRAA 1083)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abate de árvores no apoio 2 da LN 20 KV SE Gouvães – Barragem
Gouvães para a Plataforma do Túnel da Forçada Inferior.

b) Os trabalhos acompanhados não implicaram ações intrusivas no subsolo.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.1.1.9. Plataforma Intermédia das Conduta Forçada em Vala (Anexo III – FRAA 1084)

a) Foram acompanhados os trabalhos de desmatação parcial do perímetro da plataforma, para posterior
colocação de uma vedação.

b) Os trabalhos acompanhados não implicaram ações intrusivas no subsolo.

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

2.1.1.10. Tomada de Daivões (Anexo III – FRAA 1085, FRAA 1086, FRAA 1087, FRAA 1088)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem superficial com vista à remoção da vegetação presente
nas margens do leito natural do rio Tâmega, para além da escavação mecânica de duas valas de drenagem no
tramo final do leito do rio. Paralelamente procedeu-se ao acompanhamento da decapagem mecânica em área
de implantação da ensecadeira da Tomada de Daivões, assim com da escavação de uma vala de corte de água
para posterior injeção de uma cortina de betão, do PK 0+035 ao PK 0+160.

b) No decorrer dos referidos trabalhos foram observadas distintas realidades estratigráficas. As ações levadas
a cabo nas margens do rio levaram à identificação genérica de uma camada vegetal superficial, sobrejacente a
um conjunto variável de depósitos aluvionares, que por sua vez antecedem o nível freático. A escavação
mecânica efetuada na área da tomada de Daivões permitiu identificar três unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada humosa, a segunda referente a um depósito sedimentar intermédio, sobrejacente
ao substrato geológico de base.

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

2.1.1.11. Escombreira 16b (Anexo III – FRAA 1089, FRAA 1090)

a) Foram acompanhados os trabalhos de desmatação e escavação e para o alargamento das fundações do
apoio 1, da Linha Aérea 20 kV: Apoio 6 da LN SE Gouvães – CH Gouvães para Ramal da Escombreira 16b.
Paralelamente foi efectuado o acompanhamento do abate de Quercus suber em área contígua à escombreira.

b) Os trabalhos de escavação levaram à identificação genérica de duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal/superficial, ou, por depósitos de aterro, que se encontravam sobre o
substrato geológico xistoso. Por sua vez as ações de abate de árvores não implicaram revolvimento do subsolo.

c) No decorrer das ações de desmatação foram identificadas três ocorrências de interesse patrimonial,
correspondentes a uma mina e represa (OP 647), um complexo hidráulico (OP 648), e um eventual anexo
agrícola (OP 649).
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Foto 1 | Aspecto da escavação no acesso B2/C2. Foto 2 | Aspecto dos trabalhos executados no Acesso B12.

Foto 3 | Aspecto dos trabalhos executados no Acesso B14. Foto 4 | Aspecto da abertura de vala no Acesso C15.

Foto 5 | Aspecto dos trabalhos no Ataque Intermédio. Foto 6 | Aspecto da decapagem na Conduta Forçada em Vala

Foto 7 | Aspecto geral dos trabalhos em curso na zona da
Tomada de Daivões.

Foto 8 | Aspecto dos trabalhos de alargamento das fundações
do apoio 4 da Linha Aérea 20 kV: Apoio 6 da LN SE Gouvães –

CH Gouvães para Ramal da Escombreira 16b.
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2.1.2. Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD)

2.1.2.1. Margem Direita – Acesso C20 (Anexo III – FRAA 1091 e FRAA 1092)

a) Foram acompanhados os trabalhos de regularização do talude do acesso do PK 0+500 e 0+600, assim como
a escavação mecânica de sedimentos e remoção de blocos pétreos no PK 0+400 e 0+500.

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

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

2.1.2.2. Margem Direita – Acesso C21 (Anexo III – FRAA 1093 e FRAA 1094)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação na berma norte do acesso, com vista ao alargamento da
plataforma destinada a um depósito de um reservatório de água.

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

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

2.1.2.3. Margem Direita – Barragem (Anexo III – FRAA 1095)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem/limpeza e de escavação de sedimentos existentes sobre
o afloramento rochoso, assim como remoção de blocos pétreos.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica constituída pela
camada vegetal/superficial que se encontrava sobrejacente ao afloramento rochoso granítico.

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

2.1.2.4. Margem Direita – Eixo5/Eixo 101 (Anexo III – FRAA 1096 e FRAA 1097)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação de sedimentos, assim como a remoção de
blocos pétreos ao PK 0+500.

1 Os eixos 5  e 10 são acessos internos provisórios necessários para execução de outros acessos/plataformas.
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b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal/superficial, que se encontrava sobre um nível resultante da desagregação
do substrato geológico, sobrejacente ao afloramento rochoso granítico.

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

2.1.2.5. Central (Anexo III – FRAA 1098 e FRAA 1099)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem/limpeza e de escavação de sedimentos existentes sobre
o afloramento rochoso, assim como remoção de blocos pétreos.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica constituída pela
camada vegetal/superficial que se encontrava sobrejacente ao afloramento rochoso granítico.

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

2.1.2.6. Margem Direita – Escombreira 22b (Anexo III – FRAA 1100, FRAA 1101, FRAA 1102 e FRAA 1103)

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 foram identificadas duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal/superficial, que se encontrava sobre um nível resultante da desagregação
do substrato geológico, sobrejacente ao afloramento rochoso granítico.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificado um elemento de divisão administrativa (OP 646).

2.1.2.7. Margem Esquerda – Estaleiro/Escombreira 31b (Anexo III – FRAA 1104 e FRAA 1105)

a) Foram acompanhadas os de remoção de terras vegetais para alargamento da área da escombreira, assim
como a escavação de uma vala para colocação de tubagens para o escoamento de águas pluviais.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica constituída pela
camada vegetal/superficial que se encontrava sobrejacente ao afloramento rochoso granítico. Por sua vez a
escavação da vala revelou uma camada de aterro.

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

2.1.2.8. Leito do rio – Jusante da Barragem de Daivões (Anexo III – FRAA 1106 e FRAA 1107)

a) Foram acompanhadas os trabalhos de escavação do leito do rio Tâmega, com vista à retificação do mesmo.
As referidas acções levaram à desconstrução parcial do açude integrado no Complexo Molinológico – OP 215.
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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.

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

Foto 9 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e
escavação em curso no Acesso C20.

Foto 10 | Aspecto dos trabalhos executados no Acesso
C21.

Foto 11 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e
escavação de sedimentos em curso na zona da Barragem.

Foto 12 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e
escavação de sedimentos no Eixo 5.

Foto 13 Aspecto dos trabalhos de decapagem e
escavação de sedimentos em curso na zona da Central.

Foto 14 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e
escavação em curso na Escombreira 22b.
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Foto 15 | Aspecto dos trabalhos em curso na área do
Estaleiro 31B.

Foto 16 | Aspecto dos trabalhos executados no leito do
rio.

2.1.3. Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega (AHAT)

2.1.3.1. Margem Direita – Acesso B25/C25 (Anexo III – FRAA 1108, FRAA 1109, FRAA 1110 e FRAA 1111)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura, alargamento, arranjos e limpeza de taludes no acesso C25,
em vários PK do traçado. Procedeu-se igualmente ao acompanhamento da abertura da P.H. 200, assim como
à criação de banquetas para colocação de meias-canas no PK 3+520 e 3+550, no PK 3+810 e 3+850, no PK 3+850
e 3+93, e no PK 3+930 e 4+010. Foi igualmente acompanhado a escavação de uma vala para retenção de
escombros, paralela ao PK 5+260 e 5+310.

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.

2.1.3.2. Margem Direita – Escombreira 14b (Anexo III – FRAA 1112)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem, escavação e remoção de depósitos sedimentares na área
da Escombreira 14b. Os referidos trabalhos levaram desconstrução parcial da OP 360 - conjunto formado por
uma levada e socalcos.

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

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

2.1.3.3. Margem Esquerda – Acesso B30 (Anexo III – FRAA 1113 e FRAA 1114)

a) Procedeu-se ao acompanhamento da remoção do pavimento e decapagem da camada sedimentar que lhe
está subjacente no centro da povoação de Cabanes, para criação de fundo de caixa destinado ao posterior
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calcetamento da via, ao PK 0+200. Paralelamente foi acompanhada a decapagem largo em frente ao cemitério
para criação de um fundo de caixa destinado ao posterior calcetamento da área, entre o PK 0+450 e o PK 0+500.
Foi ainda efectuado o acompanhamento dos trabalhos de decapagem e escavação de uma vala para ligação à
de rede de drenagem de águas pluviais, atravessando um caminho murado (OP 479), na zona de intersecção
deste com o Acesso B30, ao PK 0+560.

b) A remoção do pavimento revelou duas unidades estratigráficas, a primeira correspondente ao actual piso
de circulação, sobrejacente a um depósito sedimentar homogéneo, que constitui fundamentalmente a camada
de assentamento da primeira. A decapagem efectuada no largo levou à identificação de um nível muito
revolvido e heterogéneo. A escavação da vala revelou uma unidade estratigráfica, correspondente à camada
superficial.

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

2.1.3.4. Margem Esquerda – Acesso C30 (Anexo III – FRAA 1115)

a) Foram acompanhados os trabalhos de limpeza e arranjo da berma do lado direito do acesso, entre o PK
2+950 e 3+050, consistindo na decapagem e remoção de blocos pétreos de média e grande dimensão.

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

2.1.3.5. Margem Esquerda – Acesso C33-2 (Anexo III – FRAA 1116, FRAA 1117 e FRAA 1118)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e saneamento de taludes entre o PK 0+000 e 0+320, PK
0+100 e 0+200, e o PK 0+100 e 0+300, assim como da escavação na boca do túnel de acesso à Central.

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.

2.1.3.6. Margem Esquerda – Descarregador de superfície (Anexo III – FRAA 1119)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e saneamento de taludes na zona de ligação entre os
Acessos C30 e C32 (Descarregador de superfície), assim como da remoção de depósitos e saneamento de
taludes na zona da encosta.

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, sobrejacente ao afloramento xistoso.
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c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.

2.1.3.9. Margem Esquerda – Escombreira 11c (Anexo III – FRAA 1120)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem parcial da área da Escombreira 11C.

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

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

2.1.3.10. Margem Esquerda – Estaleiro 13A (Anexo III – FRAA 1121, FRAA 1122, FRAA 1123, FRAA 1124, FRAA
1125 e FRAA 1126)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem na área de implantação do futuro Estaleiro 13A, assim
como da escavação de uma vala de retenção de escombros localizada a meia encosta, voltada para a ribeira do
Carvalhal. Os referidos trabalhos levaram ao aterro parcial de duas galerias enquadradas na OP 533 – Estruturas
ligadas ao antigo projecto de barragem, e da OP 604 – Caminho/via.

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, sobrejacente ao afloramento xistoso.

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

2.1.3.11. Margem Esquerda – Estaleiro 13D (Anexo III – FRAA 1127)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abate e corte de árvores, assim como a decapagem de uma parcela
referente à área de implantação do estaleiro 13d.

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, sobrejacente ao afloramento xistoso.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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Foto 17 | Aspecto dos trabalhos executados no Acesso
B25/C25.

Foto 18 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e
escavação em curso na área da Escombreira 14b.

Foto 19 | Aspecto dos trabalhos de escavação no Acesso
B30, nas proximidades da povoação de Cabanes.

Foto 20 | Aspecto dos trabalhos de decapagem realizados
no Acesso C30.

Foto 21 | Aspecto dos trabalhos da escavação de taludes
na área do Acesso C32.

Foto 22 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e em
curso na escombreira 11c.

Foto 23 | Aspecto dos trabalhos na área do Estaleiro 13a. Foto 24 | Aspecto dos trabalhos na área do Estaleiro 13c.
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2.2. REGISTOS GRÁFICOS E DOCUMENTAIS DO PATRIMÓNIO ETNOGRÁFICO E / OU VERNACULAR

Durante o mês de Setembro foram concluídos, um registo de tipo II, concernente à OP 215 - complexo
molinológico (Anexo V – FIP215), assim como dois registos de tipo I, nomeadamente da OP 643 - uma pesqueira
(Anexo V – FIP643) e da OP 644 - uma propriedade rural (Anexo V – FIP644).

2.3. 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.

2.4. TRABALHOS COM INCIDÊNCIA DIRECTA SOBRE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

No corrente mês realizou-se a afectação através de desmonte/demolição/aterro, integral ou parcialmente, de
quatro ocorrências patrimoniais, nomeadamente da OP 215 – Complexo Molinológico, da OP 360 – Levada e
socalcos, da OP 533 – estrutura ligada ao antigo projecto da barragem do Alto-Tâmega, e da OP 604 –
Caminho/via.

2.5. 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
V), 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 5 novas ocorrências, maioritariamente correspondentes a estruturas de carácter arquitetónico, vernacular
e etnográfico, designadamente uma galeria indeterminada, um elemento de divisão administrativa, uma mina
e represa, um complexo hidráulico e ainda um anexo agrícola, todos testemunhos da intensa antropização do
território do vale do Tâmega.

Procedeu-se à manutenção e substituição de algumas sinaléticas de protecção de ocorrências patrimoniais, de
modo a salvaguardar a integridade física das mesmas.
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A eficiente articulação entre as acções preconizadas pelo Plano de Salvaguarda do Património e a execução de
obra do projecto, em nossa opinião, surge como resultado de uma boa organização e articulação entre todas
entidades envolvidas no processo.

Ribeira de Pena, 13 de Outubro 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 ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO



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 1069 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês 08 Dia (s) 04 a 08 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Acesso B2/C2 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

O empreiteiro responsável pela execução da empreitada da frente de obra designada como B2/C2, efectou, na 

semana de 28 a 31 de agosto, trabalhos de decapagens e escavação nos seguintes lugares: 

 Decapagem de terras vegetais na PH 4 

 Decapagem entre o pk 0+700 a 0+950 na área ocupada anteriormente pela estrada municipal que dá 

acesso à Granja Velha. 

 Acerto dos taludes existentes entre o pk 0+700 e 0+950.  

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

Os trabalhos de decapagem revelaram um depósito de matriz arenosa, homogénea, de fraca compactação, de 

grão médio; apresenta uma cor castanha com uma tonalidade avermelhada e gradação média.  

Espessura variável entre os 0,30 cm e 2,50 m. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nos trabalhos desenvolvidos pelo empreiteiro - ao pk 0+050 -, na construção do aterro, as manobras inerentes a 

estes trabalhos expuseram o que provavelmente é uma mina de extracção de minério  (segundo as informações 

recolhidas a habitantes locais) registada como OP 645. 

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

Nas imediações e na área da OP 613. 

 

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 | Trabalhos de acerto dos taludes entre o pk 0+750 e 0+950. 

 

Foto 2 | Trabalhos de escavação para construção da PH 4.  



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 | Vista da provável mina de extracção de minério surgida durante os trabalhos de aterro. 

 

Foto 4 | Vista do interior da galeria. 



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 | Vista dos trabalhos de desmantelamento da provável mina. 

 

Foto 6 | Vista geral sobre os trabalhos de desmantelamento da mina. 



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 1070 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês 08 Dia (s) 11 a 15 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Acesso B2/C2 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

O empreiteiro responsável pela execução da empreitada da frente de obra designada com o B2/C2, efectou, na 

semana de 11 a 15 de agosto, trabalhos de decapagens e escavação nos seguintes lugares: 

 Decapagem de terras vegetais na PH 4 

 Decapagem entre o pk 0+470 a 0+550.  

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

Os trabalhos de decapagem revelaram um depósito de matriz arenosa, homogénea, de fraca compactação, de 

grão médio; apresenta uma cor castanha com uma tonalidade avermelhada e gradação média. 

Espessura variável entre os 0,30 cm e 2,50 m. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

 

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

Nas imediações e na área da OP 613. 

 

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 do troço a beneficiar com o acerto do talude. 

 

Foto 2 | Perspectiva geral do andamento do trabalho 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3 
 

 

Foto 3 | Vista geral da área a decapar entre o pk 0+440 e 0+550 

 

Foto 4 | Início dos trabalhos de decapagem 

 

 

 

 

 



Ficha de Registo de Acompanhamento 

Arqueológico 

Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 

 

 

 

 Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje  

    

SET/ FRAA 1.2 

 

Ficha nº 1071 Responsável (eis) João Madureira 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 29 

 

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 uma vala para instalação de cablagem telefónica no PK 0+000 do acesso B2/C2 .  

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

Acesso B2/C2 

A escavação mecânica consistiu na abertura de uma vala no passeio que ladeia a estrada N312 a Sul do início 

do acesso B2/C2, com a finalidade de soterrar a cablagem telefónica. A vala possui aproximadamente 20 m de 

comprimento. Para proceder à escavação foram levantados os blocos de cimento que compunham o passeio.  

Foi identificada uma camada estratigráfica: 

 A camada 1 é correspondente a uma camada de aterro de tout-venant. Está sobrejacente ao substrato 

geológico xistoso. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

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

sedimentares. 

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

OP 614 – Caminho. 

 

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de Acompanhamento 

Arqueológico 

Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 

 

 

 

 Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje  

    

SET/ FRAA 2.2 

 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Aspecto das acções de escavação da vala no passeio que ladeia a estrada N312, vista de S. 

 

Foto 2 | Pormenor da estratigrafia observada na vala, vista superior. 

 



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 1072 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 04 a 08 

 

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) 11 

junto ao Pk 3+380 e dos trabalhos de escarificação superficial do acesso B12, entre os Pk 0+000 e 1+750.  

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

Durante os trabalhos de escavação foi identificada a seguinte estratigrafia: 

Coletor de Evacuação Lateral (CEL) 10: 

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. Sed imento 

correspondente a aterro. 

U.E.3: Afloramento rochoso granítico. 

Acesso: 

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

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) 

OP534 – Caminho/via; OP535 – Propriedade rural; OP536 – Caminho/via; OP537 – Caminho/via; OP538 – 

Mancha murária; OP539 – Propriedade rural; OP540 – Caminho/via; OP541 – Mancha murária; OP542 – 

Propriedade rural; OP621 – Grafismos rupestres.  

 

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 | Trabalhos de abertura do CEL 11. Vista de oeste. 

 

Foto 2 | Estratigrafia identificada na abertura do CEL 11. 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 3.3 
 

 

Foto 3 | Trabalhos de escarificação do Acesso B12. Vista de sudoeste. 

 

Foto 4 | Vista geral do Acesso B12 após trabalhos de escarificação. Vista de nordeste. 

 

 

 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2 
 

Ficha nº 1073 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 12 a 14 

 

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 escarificação superficial do acesso B12, entre os Pk 1+750 e 3+485.  

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

Durante os trabalhos de escarificação foi identificada a seguinte estratigrafia: 

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

U.E.1A: Sedimento de tonalidade negra, homogénea, de textura areno - argilosa, granulometria média e 

compacidade média. Contém elementos pétreos graníticos de dimensão variável e raízes.  

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) 

OP291 – Casa/anexo agrícola; OP292 – Mancha murária; OP543 – Represa; OP544 – Propriedade rural; 

OP545 – Exploração mineira; OP546 – Casa guarda-florestal; OP547 – Casa. 

 

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 escarificação do Acesso B12. Vista de sul . 

 

Foto 2 | Vista geral do Acesso B12. Trabalhos de escarificação. 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 1074 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 22 

 

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 limpeza de valetas  do acesso B12, entre os Pk 1+200 e 2+000.  

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

Durante os trabalhos de escarificação foi identificada a seguinte estratigrafia: 

U.E.1A: Sedimento de tonalidade negra, homogénea, de textura areno - argilosa, granulometria média e 

compacidade média. Contém elementos pétreos graníticos de dimensão variável e raízes.  

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) 

OP540 – Caminho/via; OP541 – Mancha murária; OP542 – Propriedade ruralOP543 – Represa; OP621 – 

Grafismos rupestres. 

 

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 limpeza de valetas do Acesso B12. Vista de este. 

 

Foto 2 | Vista geral do Acesso B12. Trabalhos de limpeza de valetas. 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 1075 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 25 

 

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 limpeza de valetas  do acesso B12, entre os Pk 0+750 e 1+200.  

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

Durante os trabalhos de escarificação foi identificada a seguinte estratigrafia: 

U.E.1A: Sedimento de tonalidade negra, homogénea, de textura areno - argilosa, granulometria média e 

compacidade média. Contém elementos pétreos graníticos de dimensão variável e raízes.  

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) 

OP536 – Caminho/via; OP537 – Caminho/via; OP538 – Mancha murária; OP539 – Propriedade rural. 

 

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 limpeza de valetas do Acesso B12. Vista de este. 

 

Foto 2 | Vista geral do Acesso B12. Trabalhos de limpeza de valetas. 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 1076 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês 09 Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Acesso B14 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Os trabalhos desenvolvidos na semana de 25 a 29 de setembro incidiram na abertura de vala para implantação 

de infraestruturas elétricas (media tensão) no B14.  

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

Observou-se, durante os trabalhos de abertura de vala (prof: 1,60 m larg: 1,00 m) deu-se na sua totalidade em 

aterro; constituído aquando dos trabalhos de construção do B14.   

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

 

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

 

 

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2 
 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Vista da área a intervencionar. 

 

Foto 2 | Pormenor do perfil do corte N da vala. 

 

 

 

 

 



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 1077 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês 09 Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de  Gouvães 

Frente de Obra Acesso C15 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Os trabalhos desenvolvidos na semana de 25 a 29 de setembro incidiram na abertura de vala para implantação 

da PH 1. 

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

Observou-se, durante os trabalhos de abertura de vala (prof: 2,2 m larg: 1,20 m) deu-se na sua totalidade em 

aterro; constituído aquando dos trabalhos de construção do C15.   

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

 

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

 

 

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2 
 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Vista dos inícios dos trabalhos  

 

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de abertura de vala. 

 

 

 

 

 



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 1078 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês 09 Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Estaleiro 26 C 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Os trabalhos desenvolvidos na semana de 25 a 29 de setembro incidiram na abertura de vala para implantação 

de rede elétrica para suporte ao funcionamento dos trabalhos executados na plataforma/estaleiro 26 C.  

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

Observou-se, durante os trabalhos de abertura de vala (prof: 1,20 m larg: 0,60 m) deu-se na sua totalidade em 

aterro; constituído aquando dos trabalhos de construção da plataforma/estalei ro 26 C. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

 

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

 

 

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2 
 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Vista de um dos tramos a implantar a vala. 

 

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de abertura de vala. 
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Ficha nº 1079 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 07 e 08 

 

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 o alargamento das fundações do apoio 2.  

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia: 

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. 

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 | Abertura da fundação do apoio 2. Vista de oeste. 

 

Foto 2 | Estratigrafia identificada durante os alargamentos do apoio 2. Vista de este. 
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Ficha nº 1080 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 11 e 13 

 

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 as fundações de um  posto de transformação (PT). 

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia: 

PT: 

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

U.E.2: 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. 

U.E.3: Camada composta por xisto-grauvaques. Sedimento correspondente ao substrato geológico de base. 

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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Foto 1 | Abertura da fundação do posto de transformação. Vista de este. 

 

Foto 2 | Estratigrafia identificada durante os trabalhos de escavação do posto de transformação. Vista de este. 
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Ficha nº 1081 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 22 

 

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 as fundações de um  posto de transformação (PT). 

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia: 

PT: 

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

U.E.2: 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. 

U.E.3: Camada composta por xisto-grauvaques. Sedimento correspondente ao substrato geológico de base. 

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 | Abertura da fundação do posto de transformação. Vista de noroeste. 

 

Foto 2 | Estratigrafia identificada durante os trabalhos de escavação do posto de transformação. Vista de 

noroeste. 
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Ficha nº 1082 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 15 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Ataque intermédio. Separador de Hidrocarbonetos. 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de escavação para as fundações do separador de hidrocarbonetos. 

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia: 

Separador de Hidrocarbonetos : 

U.E.1: Betão reforçado com fibras .  

U.E.2: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria grosseira e compacidade 

baixa. Sedimento já remexido aquando dos trabalhos de montagem de estaleiro. 

U.E.3: Camada composta por xisto-grauvaques. Sedimento correspondente ao substrato geológico de base. 

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) 

OP548 – Represa/levada; OP549 – Levada. 

 

Observações Nada a assinalar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Abertura da fundação do separador de hidrocarbonetos . Vista de sul. 

 

Foto 2 | Estratigrafia identificada durante os trabalhos de escavação da fundação do separador de 

hidrocarbonetos. Vista de sul. 
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Ficha nº 1083 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 04 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra 
Ramal derivado do Apoio 2 da LN SE Gouvães – Barragem Gouvães para 
Plataforma Forçada Inferior 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Realizados trabalhos de abate de árvores no apoio 2 da linha 20KV SE Gouvães-Barragem Gouvães, postes 2, 

3 e 4. Corte de árvores da espécie pinheiro-bravo (Pinus pinaster), eucalipto (Eucalyptus), castanheiros 

(Castanea sativa Miller) e carrascos (Quercus coccifera L.).  

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

Nada a registar. 

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 381 – Complexo agrícola. 

 

Observações Nada a assinalar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1| Vista geral da faixa de limpeza de combustíveis. LN SE Gouvães – Barragem Gouvães. Vista de oeste. 

 

Foto 2 | Abate de pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Vista de oeste. 
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Foto 3 | Abate da espécie eucalipto (Eucalyptus). Vista de oeste. 

 

Foto 4 | Limpeza de combustíveis na linha SE Gouvães – Barragem Gouvães. Vista de oeste. 
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Ficha nº 1084 Responsável (eis) Domingos Borges 

 

Ano 2017 Mês 09 Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Conduta Forçada – Plataforma Intermédia 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Os trabalhos desenvolvidos na semana de 25 a 29 de setembro incidiram na  desmatação de parte do perímetro 

da plataforma de forma a proceder-se á sua vedação. 

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

A desmatação incidiu sobre o húmus existente. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

 

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

 

 

Observações  
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Vista da área a intervencionada. 

 

Foto 2 | Pormenor dos trabalhos realizados. 
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Ficha nº 1085 Responsável (eis) João Madureira 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 04 a 08 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Tomada de Daivões 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foi feito o acompanhamento: 

 da remoção da travessia provisória sobre o Rio Tâmega; 

 do desenraizamento e da decapagem superficial para remoção da vegetação nas margens do leito 

natural do Rio Tâmega; 

 da escavação mecânica de duas valas de drenagem no tramo final do leito do rio Tâmega; 

 da decapagem mecânica em área de implantação da ensecadeira da tomada de Daivões; 

 do aterro no leito natural do Rio Tâmega. 

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

Margens do leito natural do Rio Tâmega  

A decapagem mecânica foi elaborada na margem direita do Rio Tâmega, em zona que permanecia intacta 

entre o desvio provisório e o rio. A decapagem efectuada foi somente superficial pelo que não se pode aferir a 

estratigrafia total. 

Foram identificadas três camadas estratigráficas: 

 A camada 1 é correspondente à camada humosa, de coloração castanha escura, muito pouco 

compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com inclusões de alguns seixos 

de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Possui reduzida potência estratigráfica. 

 A camada 2 é correspondente a uma camada de aluvião de areias , de coloração castanha clara 

amarelada, muito pouco compacta, de composição arenosa, granulometria média a fina, com 

inclusões de alguns seixos rolados e muito rolados de xisto, grauvaque, quartzo, quartzito e granito de 

pequena e média dimensão. Está subjacente à camada 1 e sobrejacente à camada 3. 

 A camada 3 é correspondente a uma camada de aluvião de areão, de leito de rio , de coloração 

castanha acizentada escura, muito pouco compacta, de composição areno-limosa, granulometria 

grosseira a fina e inclusões de muitos seixos rolados e muito rolados de xisto, grauvaque, quartzo, 

quartzito e granito de pequena e média dimensão. Está subjacente à camada 2. 

Leito natural do Rio Tâmega  

A escavação mecânica foi elaborada no fundo do leito do Rio Tâmega com a finalidade de drenar as águas 

provindas da encosta e de ressurgências do rio. Foram escavadas duas valas, uma paralela e contígua ao 

cordão de big bags de jusante e outra paralela e contígua à margem esquerda do rio. 

Foi identificada uma camada estratigráfica: 
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 A camada 1 é correspondente a uma camada de aluvião de areias  e limos, de coloração castanha 

escura acizentada, muito pouco compacta, de composição areno-limosa, granulometria grosseira a 

fina, com inclusões de muitos seixos rolados e muito rolados de xisto, grauvaque, quartzo, quartzito e 

granito de pequena, média e grande dimensão. 

Ensecadeira da tomada de Daivões 

A decapagem mecânica ocorreu na área de implantação da ensecadeira da tomada de Daivões, na margem 

esquerda, no seu extremo Este, numa plataforma contígua e paralela ao rio Tâmega. Reporta-se à estratigrafia 

identificada na semana anterior. 

Foram identificadas três camadas estratigráficas: 

 A camada 1 é correspondente à camada humosa, de coloração castanha escura, muito pouco 

compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com inclusões de alguns blocos 

pétreos sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Possui reduzida potência 

estratigráfica. 

 A camada 2 é correspondente a uma camada de enchimento de plataforma aplanada sobranceira ao 

rio Tâmega, presumivelmente de contenção do rio, de coloração castanha escura (mais clara que a 

camada 1), algo compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com inclusões 

de alguns blocos pétreos sub-angulosos de xisto de pequena e média dimensão. Está subjacente à 

camada 1 e sobrejacente à camada 3 e tem aproximadamente 1,00m a 2,00m de potência. 

 A camada 3 é correspondente a uma camada de aluvião de limos e areias, com presumível o rigem de 

leito de cheia, de coloração castanha acizentada, pouco compacta, de composição limo-arenosa, 

granulometria média a fina, onde se manifesta a ausência de blocos pétreos . Está subjacente à 

camada 2 e sobrejacente à camada 4 e tem aproximadamente 1,00m a 1,50m de potência. 

 A camada 4 é correspondente à camada de nível freático, de coloração castanha muito escura 

enegrecida, média compacidade, de composição limosa, granulometria fina, com inclusões de alguns 

blocos pétreos angulosos de xisto de média e grande dimensão. Está subjacente à camada 4. 

 O local decapado apresenta potência estratigráfica algo significativa, caracterizando -se por uma zona 

de sopé de encosta com declive bastante acentuado. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

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

depósitos sedimentares . 

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

OP 176 (Linha de água murada); OP 179, 186 e 190 (Muros de sustentação); OP 432 (Represa); OP 433 

(Represa); OP 616 (Propriedade rural); OP 617 (Mina de água); OP 619 (Mancha murária). 

 

Observações De salientar que durante o desenraizamento na margem esquerda do Rio 

Tâmega foi somente escavada e removida a camada humosa. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Aspecto da remoção da travessia provisória do Rio Tâmega, vista de E. 

 

Foto 2 | Vista geral sobre o leito drenado do Rio Tâmega, vista de NE. 
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Foto 3 | Aspecto da decapagem na margem direita do Rio Tâmega, vista de NE. 

 

Foto 4 | Aspecto da vala de drenagem de águas no leito do rio, vista de NE. 
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Foto 5 | Vista sobre a área decapada na área de implantação da ensecadeira da tomada de Daivões , vista de 

NO. 

 

Foto 6 | Vista do aterro no leito natural do Rio Tâmega, vista de SO. 
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Ficha nº 1086 Responsável (eis) João Madureira 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 11 a 15 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Tomada de Daivões 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foi feito o acompanhamento: 

 da continuação do aterro do leito natural do Rio Tâmega; 

 do rebaixamento e escavação mecânica em área de implantação da base da tomada de Daivões 

 do rebaixamento e escavação mecânica em área de implantação da ensecadeira; 

 da escavação de uma vala de corte de água para injecção de uma cortina de betão em zona de 

implantação da ensecadeira.;  

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

Base da tomada de Daivões e ensecadeira 

A escavação mecânica ocorreu na área de implantação da base da tomada de Daivões, na margem esquerda, 

numa plataforma contígua e paralela ao rio Tâmega, a qual já tinha sido previamente afectada na semana de 

28 de Agosto a 01 de Setembro de 2017. 

A escavação mecânica ocorreu também na área de implantação da ensecadeira, no s seus extremos Este e 

Oeste, na margem esquerda, numa plataforma contígua e paralela ao rio Tâmega, a qual já tinha sido 

previamente afectada na semana de 04 a 08 de Setembro de 2017. Esta acção serviu o propósito da abertura 

de uma vala de corte de água fazendo uso de uma cortina de betão. 

Reporta-se à estratigrafia identificada então, contudo com algumas adições pois a escavação integral da 

margem permitiu uma melhor visualização da sequência estratigráfica  

Foram identificadas seis camadas estratigráficas: 

 A camada 1 é correspondente à camada humosa, de coloração castanha escura, muito pouco 

compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com inclusões de alguns blocos 

pétreos sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Está sobrejacente às 

camadas 3 e 6 e possui reduzida potência estratigráfica. 

 A camada 2 é correspondente a uma camada de enchimento de plataforma aplanada sobranceira ao 

rio Tâmega, presumivelmente de contenção do rio, de coloração castanha escura (mais clara que a 

camada 1), algo compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com inclusões 

de alguns blocos pétreos sub-angulosos de xisto de pequena e média dimensão. Está subjacente à 

camada 1 e sobrejacente às camadas 3 e 6 e tem aproximadamente 1,00m a 2,00m de potência. 

 A camada 3 é correspondente a uma camada de aluvião de limos e areias, com presumível origem de 

leito de cheia, de coloração castanha acizentada, pouco compacta, de composição limo-arenosa, 

granulometria média a fina, onde se manifesta a ausência de blocos pétreos . Está subjacente à 
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camada 2 e sobrejacente às camadas 4 e 6 e tem aproximadamente 1,00m a 1,50m de potência. 

 A camada 4 é correspondente à camada de nível freático, de coloração castanha muito escura 

enegrecida, média compacidade, de composição limosa, granulometria fina, com inclusões de alguns 

blocos pétreos angulosos de xisto de média e grande dimensão . Está subjacente à camada 4 e 

sobrejacente às camadas 5 e 6. 

 A camada 5 é correspondente a um depósito aluvionar, presumivelmente de leito de rio antigo , de 

coloração cinzenta escura amarelada, pouco compacta, de composição areno-limosa, granulometria 

grosseira a fina, com inclusões de seixos rolados de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. 

Está subjacente às camadas 4 e 6 e sobrejacente ao substrato geológico xistoso e tem 

aproximadamente 1,00m a 1,50m de potência. Encontra-se em posição próxima o rio, diminuindo a 

potência à medida que dele se afasta. 

 A camada 6 é correspondente a um depósito de vertente, de coloração castanha alaranjada escura, 

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

anguloso de xisto e blocos pétreos angulosos de xisto de grande dimensão. Está subjacente às 

camadas 1, 2, 3 e 4 e sobrejacente à camada 5 e ao substrato geológico xistoso.  Encontra-se na 

vertente e no sopé da encosta. 

O local decapado apresenta potência estratigráfica algo significativa, caracterizando -se por uma zona de sopé 

de encosta com declive bastante acentuado. 

Vala de corte de água 

A escavação mecânica consistiu na abertura de uma vala no aterro depositado no tramo do leito do rio 

afectado. A vala, de aproximadamente 1,5m de largura e atingindo os 3,5m de profundidade, vai ser preenchida 

por uma cortina de betão para servir o propósito da contenção de águas infiltrantes. De referir que a escavação 

quase só afectou o aterro, tendo sido removida uma potência pouco significativa dos depósitos de aluvião 

pertencentes ao fundo do leito do rio Tâmega. 

Foi identificada uma camada estratigráfica: 

 A camada 1 é correspondente a uma camada de aluvião de seixos e areão, de coloração castanha 

escura enegrecida, muito pouco compacta, de composição areno-limosa, granulometria grosseira a 

fina, com inclusões de muitos seixos muito rolados e rolados de xisto, grauvaques, quartzo, quartzito e 

granito de pequena, média e grande dimensão.  

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

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

sedimentares. 

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

OP 176 (Linha de água murada); OP 179, 186 e 190 (Muros de sustentação); OP 432 (Represa); OP 433 

(Represa); OP 616 (Propriedade rural); OP 617 (Mina de água); OP 619 (Mancha murária). 

 

Observações  
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Enquadramento das acções de aterro no tramo do leito do Rio Tâmega, vista de SO. 

 

Foto 2 | Aspecto da escavação na base da tomada de Daivões , vista de N. 
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Foto 3 | Aspecto da escavação na base da tomada de Daivões , vista de SO. 

 

Foto 4 | Aspecto da escavação no extremo Este da ensecadeira, vista de NE. 
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Foto 5 | Aspecto da escavação da vala de corte de águas infiltrantes, no extremo Este da ensecadeira , vista de 

NO. 

 

Foto 6 | Pormenor da estratigrafia identificada na escavação da vala de corte de águas infiltrantes, no leito 

natural do Rio Tâmega, vista superior. 
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Ficha nº 1087 Responsável (eis) João Madureira 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 11 a 15 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Tomada de Daivões 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foi feito o acompanhamento: 

 da continuação do aterro do leito natural do Rio Tâmega para estruturação da ensecadeira e 

reperfilamento dos seus taludes ; 

 da escavação de uma vala de corte de água para injecção de uma cortina de betão em zona  de 

implantação da ensecadeira entre os PK 0+035 e PK 0+160.  

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

Vala de corte de água 

A escavação mecânica consistiu na abertura de uma vala no aterro depositado no tramo d o leito do rio 

afectado. A vala, de aproximadamente 1,5m de largura e atingindo os 3,5m de profundidade, vai ser preenchida 

por uma cortina de betão para servir o propósito da contenção de águas infiltrantes. Entre os PK 0+100 e PK 

0+135, a escavação mecânica afectou parcialmente o que seria a margem direita do Rio Tâmega, antes de ter 

sofrido aterro a fim de elevar o talude Sul do desvio provisório do rio. 

Foram identificadas três camadas estratigráficas: 

 A camada 1 é correspondente a uma camada de aluvião de seixos e areão, do leito do Rio Tâmega, 

de coloração castanha escura enegrecida, muito pouco compacta, de composição areno -limosa, 

granulometria grosseira a fina, com inclusões de muitos seixos muito rolados e rolados de xisto, 

grauvaques, quartzo, quartzito e granito de pequena, média e grande dimensão . Encontra-se 

subjacente ao aterro e à camada 3 onde anteriormente seria a margem do rio Tâmega e sobrejacente 

ao substrato geológico xistoso. Apresenta uma potência estratigráfica entre os 1m e 2m. 

 A camada 2 é correspondente a uma camada humosa, da margem direita do Rio Tâmega, de 

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

fina, com inclusões de alguns seixos muito rolados e rolados de xisto, quartzo, quartzito e granito de 

pequena dimensão. Encontra-se subjacente ao aterro e sobrejacente à camada 3. Foi identificada 

somente onde seria a margem direita do Rio Tâmega. Apresenta uma potência estratigráfica pouco 

significativa. 

 A camada 3 é correspondente a uma camada de aluvião de areão, da margem direita do Rio Tâmega, 

de coloração castanha clara amarelada, muito pouco compacta, de composição arenosa, 

granulometria grosseira a média, com inclusões de raros seixos muito rolados e rolados de xisto, 

grauvaques, quartzo, quartzito e granito de média dimensão. Encontra-se subjacente à camada 2 

sobrejacente à camada 1. Foi identificada somente onde seria a margem dire ita do Rio Tâmega. 

Apresenta uma potência estratigráfica de aproximadamente 1m. 
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O local escavado caracteriza-se por uma zona de margem e de leito do Rio Tâmega. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

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

sedimentares. 

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

OP 176 (Linha de água murada); OP 179, 186 e 190 (Muros de sustentação); OP 432 (Represa); OP 433 

(Represa); OP 616 (Propriedade rural); OP 617 (Mina de água); OP 619 (Mancha murária). 

 

Observações  
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Enquadramento das acções de escavação de vala e aterro para ensecadeira, vista de SO. 

 

Foto 2 | Vista geral do aterro da ensecadeira na tomada de Daivões, vista de S. 
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Foto 3 | Aspecto da escavação da vala de corte de água em volta da ensecadeira, vista de E. 

 

Foto 4 | Pormenor da estratigrafia na vala de corte de água onde se revela a  antiga margem direita do leito do 

rio Tâmega, vista de NE. 
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Ficha nº 1088 Responsável (eis) João Madureira 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 25 a 27 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Tomada de Daivões 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foi feito o acompanhamento: 

 da continuação do aterro do leito natural do Rio Tâmega para estruturação da ensecadeira; 

 da escavação e rebaixamento em área de implantação da tomada de Daivões.  

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

Tomada de Daivões 

A escavação mecânica ocorreu na encosta da margem esquerda em local já afectado e aterrado pela 

escavação anterior no topo da tomada de Daivões. A maior parte da escavação foi elaborada no substrato 

geológico xistoso.  

Foram identificadas duas camadas estratigráficas: 

 A camada 1 é correspondente à camada humosa, de coloração castanha escura, muito pouco 

compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com inclusões de alguns blocos 

pétreos sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Está sobrejacente à camada 

2 e possui reduzida potência estratigráfica. 

 A camada 2 é correspondente a um depósito de vertente, de coloração castanha alaranjada escura, 

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

muito anguloso de xisto e blocos pétreos angulosos de xisto de grande dimensão. Está subjacente às 

camadas 1 e sobrejacente ao substrato geológico xistoso.  

O local escavado caracteriza-se por uma encosta de declive bastante acentuado, pelo qual possui  reduzida 

potência estratigráfica. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

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

sedimentares. 

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

OP 176 (Linha de água murada); OP 179, 186 e 190 (Muros de sustentação); OP 432 (Represa); OP 433 

(Represa); OP 616 (Propriedade rural); OP 617 (Mina de água); OP 619 (Mancha murária). 

 

Observações  
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Aspecto das acções de escavação na tomada de Daivões, vista de SO. 

 

Foto 2 | Aspecto dos depósitos sedimentares na tomada de Daivões, vista de S. 
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Ficha nº 1089 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 05 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra 
Linha Aérea 20 kV: Apoio 6 da LN SE Gouvães – CH Gouvães para Ramal da 
Escombreira 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados os trabalhos de escavação para o alargamento das fundações do apoio 1.  

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: Sedimento de coloração castanha – heterogéneo, textura argilosa, granulometria fina e compacidade 

elevada. Sedimento correspondente ao substrato geológico de base. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 alargamento da fundação do apoio 1. Vista de noroeste. 

 

Foto 2 | Estratigrafia identificada durante os alargamentos  do apoio 1. Vista de noroeste. 
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Ficha nº 1090 Responsável (eis) João Madureira 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 28 

 

Localização 

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães 

Frente de Obra Escombreira 16B 

 

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foi feito o acompanhamento: 

 da desmatação e do abate de sobreiros numa área contígua à escombreira 16B. 

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

Não foram realizadas acções de decapagem ou de escavação que permitissem a observação da estratigrafia 

do local. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

No decorrer das acções de desmatação foram identificadas três ocorrências patrimoniais: 

 OP 647 – Mina e represa; 

 OP 648 – Complexo hidráulico; 

 OP 649 – Anexo agrícola. 

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

OP 303 (Tanque). 

 

Observações A área sujeita a desmatação é localizada no extremo Sudoeste da escombreira 

16B, correspondendo a uma faixa a ela paralela e contígua com as dimensões 

aproximadas de 130m de comprimento e 30 m de largura. 
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Foto 1 | Enquadramento da área desmatada, vista de NO. 

 

Foto 2 | Aspecto do abate de sobreiros na área desmatada, vista de E. 
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Ficha nº 1091 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 28 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões 

Frente de Obra Acesso C20 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

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

revolvidos depositados no talude de acesso, e os trabalhos de escavação de sedimentos saibrosos. Estes 

trabalhos desenvolveram-se entre o Pk 0+500 e 0+600.  

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

A estratigrafia observada durante a execução dos trabalhos foram as seguintes unidades estratigráficas:  

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, muito revolvida, e de cor castanho. Contém muitos blocos pétreos de 

grande calibre. Camada de aterro, presente no talude de acesso. 

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

desagregação do substrato 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 a registar. 
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Foto 1 | Aspecto geral de trabalhos de escavação de sedimentos saibrosos. Vista de Nordeste.  

 

Foto 2 | Trabalhos de escavação e regularização do talude de acesso. Visto de Noroeste. 
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Ficha nº 1092 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 4 a 8 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões 

Frente de Obra Acesso C20 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

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

blocos pétreos entre o Pk’s 0+400 e 0+500. 

Procederam à remoção de escombros resultantes da detonação do substrato rochoso entre o Pk 0+300 e 

0+400. 

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

A estratigrafia observada compreende as seguintes unidades estratigráficas: 

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

algumas raízes concentradas, pedras de calibre pequeno a grande e blocos pétreos dispersos. 

UE 02 – Camada sedimentar arenosa, compacto, granulometria mediana e cor amarelo. Camada de 

desagregação do substrato rochoso (saibro). 

UE 03 – Afloramento rochoso (granito). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP 131 – Anexo agrícola (ruína); OP 235 – Abrigo sob rocha; OP 514 – Exploração mineira. 

 

Observações Nada a registar. 
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Foto 1 | Trabalhos de escavação e remoção de sedimentos entre Pk’s 0+400 e 0+500. Vista de Oeste.  

 

Foto 2 | Escavação e remoção de escombros resultantes da detonação do afloramento rochoso. Vista de Este. 

 

 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2 
 

Ficha nº 1093 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 15 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões 

Frente de Obra Acesso C21A 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação na berma Norte do acesso C21A, 

para o alargamento de 2 m da plataforma destinada ao depósito de um silo/reservatório de água.  

Os trabalhos compreenderam a escavação de terras vegetais e do substrato geológico. 

Dada a proximidade da OP 550 – Mancha de dispersão de vestígios arqueológicos é possível observar e 

recolher fragmentos de cerâmicas que provêm de escorrências pela encosta. 

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

A estratigrafia observada contempla as seguintes unidades estratigráficas: 

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

algumas raízes concentradas e blocos pétreos dispersos. 

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

desagregação do substrato rochoso (saibro). 

UE 03 – Afloramento rochoso (granito). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP 550 – Mancha de dispersão de materiais arqueológicos. 

 

Observações 
Procedeu-se à recolha de alguns fragmentos de cerâmica de fabrico manual que 

estavam dispersos ao longo da encosta do monte, e perto da área de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Trabalhos de escavação para alargamento da plataforma para silo. Vista de Este. 

 

Foto 2 | Aspecto geral de área prospectada na envolvência da plataforma. Vista de Nordeste. 

 

 

 

 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3 
 

Ficha nº 1094 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 4 a 8 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões 

Frente de Obra Acesso C21A 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Efectuaram-se prospecções arqueológicas ao longo da berma do acesso C21A, entre o Pk 0+100 e 0+120, para 

a instalação e depósito de um reservatório de água. Não foi detectado qualquer vestígio arqueológico. 

Procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos  de escavação de sedimentos e afloramento rochoso para a 

construção (em aterro) de uma plataforma para albergar um reservatório de água. Os trabalhos efectuados 

compreenderam a escavação de uma plataforma com 8 m de largura por cerca de 10 m de comprime nto, e com 

mais de 2 m de profundidade. 

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

As unidades estratigráficas registadas contemplam as seguintes UE's: 

UE 01 - Camada sedimentar arenosa, pouco compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro. Contém 

algumas concentrações de raízes e blocos pétreos dispersos.  

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

desagregação do substrato rochoso (saibro). 

UE 03 – Afloramento rochoso (granito). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP 550 – Mancha de dispersão de materialidades arqueológicas. 

 

Observações Nada a registar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3 
 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Aspecto geral da área de implantação do reservatório de água. Vista de Sudeste. 

 

Foto 2 | Aspecto geral de área prospectada. Vista de Este. 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 
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Foto 3 | Trabalhos de escavação de sedimentos. Vista de Sudeste. 

 

Foto 4 | Aspecto geral de frente de obra. Vista de Sudeste. 

 

 

 

 

 



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 1095 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões 

Frente de Obra Barragem 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

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

decapagem (limpeza) de sedimentos para expor o afloramento granítico. 

Continuação dos trabalhos de escavação do substrato rochoso e remoção de escombros resultantes da 

detonação do substrato geológico.  

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

No âmbito do acompanhamento arqueológico, identificou-se uma bolsa de terras vegetais existente entre dois 

grandes afloramentos graníticos: 

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

Apresenta algumas raízes. 

UE 02 – Afloramento geológico (granito). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

Nada a registar. 

 

Observações Nada a assinalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Trabalhos de remoção de escombros após detonação do substrato rochoso. Vista de Este. 

 

Foto 2 | Trabalhos de decapagem (limpeza) de sedimentos. Vista de Nordeste. 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 
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Foto 3 | Aspecto geral de trabalhos de escavação e remoção de sedimentos. Vista de Este. 

 

Foto 4 | Aspecto geral de corte para implantação do corpo da barragem. 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 1096 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 13 e 14 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico 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 remoção de 

blocos pétreos na área envolvente ao Pk 0+500. 

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

A estratigrafia desta área regista as seguintes unidades estratigráficas: 

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

algumas raízes concentradas e blocos pétreos dispersos. 

UE 02 – Afloramento rochoso (granito). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP 227 – Levada; OP 312 – Abrigo; OP 317 – Abrigo; OP 318 – Mancha de socalcos. 

 

Observações Nada a assinalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 
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Registo fotográfico 

 

 

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

 

Foto 2 | Aspecto geral da área intervencionada. 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 1097 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 27 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões 

Frente de Obra Eixo 10 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

No dia 27 de Setembro, a equipa de acompanhamento arqueológico deslocou -se ao local para dar parecer 

arqueológico sobre uma área destinada à implantação de um depósito de material de construção e de um 

reservatório/tanque de água.  

A zona em questão localiza-se na berma Norte do Eixo 10, sensivelmente ao Pk 0+100, e localiza-se em pleno 

afloramento granítico. A área necessária para a implantação das plataformas de apoio à obra terá cerca de 3 m 

de largura (que implica a escavação do afloramento rochoso) por cerca de 40 m de largura.  

Foi dado o Parecer Favorável visto não existir qualquer condicionante patrimonial na área em questão.   

Início dos trabalhos de escavação do afloramento rochoso na área destinada ao estaleiro e reservatório de 

água. 

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

Os trabalhos decorrem no afloramento geológico (granito). 

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 área de implantação das plataformas de apoio à obra. Vista de Sudeste.  

 

Foto 2 | Aspecto geral dos trabalhos de escavação do afloramento rochoso. Vista de Sudeste. 

 

 

 

 



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 1098 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 11 a 15 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões 

Frente de Obra Central 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Os trabalhos executados compreenderam a escavação e remoção de sedimentos revolvidos e de blocos 

pétreos, e a escavação do substrato rochoso. 

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

Os trabalhos decorrem ao nível do substrato rochoso (granito). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP 248 – Socalcos; OP 319 – Aproveitamento hidráulico agrícola. 

 

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 trabalhos de escavação e remoção de sedimentos revolvidos e de blocos pétreos. Vista 

de Oeste. 

 

Foto 2 | Trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos. Vista de Nordeste. 

 

 

 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3 
 

Ficha nº 1099 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões 

Frente de Obra Central 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Os trabalhos efectuados consistiram na perfuração do substrato rochoso para implantação de cargas 

explosivas, trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos e do substrato geológico, e a remoção de 

escombros resultantes das detonações. 

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

Registaram-se as seguintes camadas estratigráficas: 

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, muito revolvida e de cor castanho-escuro. Camada de revolvimento 

resultante das escavações dos taludes superiores. 

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

desagregação do substrato rochoso (saibro). 

UE 03 – Afloramento rochoso (granito). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

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 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Aspecto geral de trabalhos de escavação do substrato rochoso. Vista de Este. 

 

Foto 2 | Trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos e do substrato rochoso. Vista de Oeste. 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 
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Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3 
 

 

Foto 3 | Trabalhos de perfuração do substrato rochoso. Vista de Oeste. 

 

Foto 4 | Aspecto geral de área após  detonações do substrato rochoso. 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 1100 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 4 a 8 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões 

Frente de Obra Escombreira 22B 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram executados trabalhos de aterro do talude da escombreira. 

No âmbito do acompanhamento arqueológico efectuaram -se prospecções arqueológicas  na área da 

escombreira tendo sido detectado um elemento patrimonial, correspondente a uma cruz gravada num penedo 

granítico (OP 646 do dia 06.09.17). 

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

Nada a registar. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Identificou-se uma Cruz gravada num penedo granítico localizado na berma norte do caminho de acesso à 

escombreira e de cronologia Contemporânea (?). Junto à gravura existe um marco de propriedade (de granito) 

com as letras «SF» gravadas (Serviços Florestais (?) – OP 646. 

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

OP 314 – Mancha de socalcos; OP 315 – Mancha de socalcos; OP 352 – Calçada; OP 562 – Mancha dispersão 

de materialidades arqueológicas; OP 623 – Achado Isolado; OP 634 – Abrigo sob rocha. 

 

Observações 
Procedeu-se ao registo cartográfico da ocorrência Patrimonial e sinalização com 

fita sinalizadora. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Aspecto geral de plataforma de aterro junto à OP 634 – Abrigo sob rocha. Vista de Oes te. 

 

Foto 2 | Aspecto geral de penedo com Cruz gravada. 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 1.3 
 

Ficha nº 1101 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 11 a 15 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico 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 e decapagem de sedimentos para 

alargamento da área de aterro. Os trabalhos decorrem junto ao limite Este da escombreira, delimitado pelo 

ribeiro existente. 

Dada a proximidade entre esta frente de obra e a OP 562 (mancha de dispersão de materiais arqueológicos), 

realizaram-se novas propecções arqueológicas em toda a área envolvente, tendo sido identificados e recolhidos 

fragmentos de cerâmica de fabrico manual e de cronologia inserível na pré-história recente. 

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

Registaram-se as seguintes unidades estratigráficas: 

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

algumas raízes concentradas e blocos pétreos dispersos. 

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

desagregação do substrato rochoso (saibro). 

UE 03 – Afloramento rochoso (granito). 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP 316 – Mancha de socalcos; OP 562 – Mancha de dispersão de materiais arqueológicos; OP 634 – Abrigo 

sob rocha. 

 

Observações 
Foram identificados e recolhidos fragmentos de cerâmica de cronologia pré -

histórica, que estarão, eventualmente, associados à OP 562. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Trabalhos de escavação para alargamento da área do aterro. Vista de Oeste. 

 

Foto 2 | Aspecto geral de frente de obra. Vista de Sul. 
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Foto 3 | Pormenor de fragmento de cerâmica de cronologia pré-histórica. 

 

Foto 4 | Aspecto geral de área prospectada na envolvência da frente de obra. 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 1102 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 18 e 19 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões 

Frente de Obra Escombreira 22b 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da remoção de sedimentos em parte da área referente à 

escombreira 22b. Esta remoção de sedimentos realizou-se junto a uma linha de água já no limite nascente da 

escombreira, bem como também, na sua extremidade mais a poente. 

Os socalcos denominados como OP 316 continuaram a ser afetados. 

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

A estratigrafia observada era composta por uma camada única de coloração castanho-escuro, composição 

orgânica, medianamente compacta e granulometria média a grosseira. Revelou a inclusão de raízes de pinheiro 

e muitos nódulos de quartzo bem como também calhaus e blocos de granito. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

 

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

OP 316 e OP 562. 

 

Observações  
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Trabalhos de remoção de sedimentos na escombreira 22b. 

 

Foto 2| Trabalhos de remoção de sedimentos na escombreira 22b. 

 

 

 

 

 



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 1103 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 25 a 29 

 

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 aterro do talude da escombreira e dos 

trabalhos de escavação de sedimentos e remoção de grandes blocos pétreos. 

Regista-se a demolição parcial do Abrigo sob rocha (OP 634). 

Efectuaram-se prospecções arqueológicas na área envolvente à mancha de dispersão de materiais 

arqueológicos (OP 562). 

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

A estratigrafia observada contempla as seguintes unidades estratigráficas: 

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

algumas raízes concentradas e blocos pétreos dispersos. Camada vegetal. 

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

desagregação do afloramento rochoso (saibro). 

UE 03 – Afloramento granítico. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

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

 

Observações  
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Sistema Electroprodutor do Tâmega 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Trabalhos de escavação de terras vegetais. Vista de Este. 

 

Foto 2 | Aspecto geral de trabalhos de aterro e talude da escombreira na envolvência à OP 634. Vista de Oeste.  
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Foto 3 | Trabalhos de demolição parcial da OP 634 (Abrigo sob rocha). Vista de Este. 

 

Foto 4 | Aspecto geral de área prospectada na envolvência à OP 562 (mancha de dispersão de materiais 

arqueológicos). Vista de Sul. 
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Ficha nº 1104 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 19 a 22 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões 

Frente de Obra Estaleiro/Escombreira 31b. 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Na área destinada ao alargamento da escombreira 31b foram acompanhados os seguintes trabalhos: 

 Remoção de terras vegetais , anteriormente depositadas no local; 

 Trabalhos de saneamento, após remoção das terras vegetais . 

A OP407 foi parcialmente demolida. 

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia: 

U.E.1: Camada de solo vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina 

e baixa compacidade. Contém blocos pétreos de pequena dimensão, bem como algumas raízes. Sedimento 

correspondente à camada vegetal depositada. 

U.E.2: Camada de solo vegetal constituída por sedimentos de coloração castanho-escura, de granulometria fina 

e baixa compacidade. Contém blocos pétreos de pequena dimensão. 

U.E.3: Camada de solo residual resultante da alteração do maciço granítico, de matriz fina, com predominância 

de minerais félsicos, de cor clara, apresentando-se pouco alterado a alterado. Contém blocos pétreos de média 

a grande dimensão. 

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) 

OP406 – Mancha murária; OP407 – Ribeiro murado e OP644 – Propriedade rural. 

 

Observações  
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Trabalhos de remoção e saneamento de terras na escombreira 31b. Vista de noroeste. 

 

Foto 2 | Estratigrafia identificada durante os trabalhos de remoção e saneamento de terras na escombreira 31b. 

Vista de noroeste. 
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Foto 3 | Vista geral dos trabalhos de remoção e saneamento de terras na escombreira 31b. Vista de noroeste. 

 

Foto 4 | OP407 (ribeiro murado) parcialmente demolida. Vista de sudeste. 
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Ficha nº 1105 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões 

Frente de Obra Escombreira 31B 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico da criação de uma plataforma, bem como também da abertura 

de uma vala para colocação de tubagens de escoamento de águas pluviais na escombreira 31b. A abertura da 

vala para colocação de tubagens deu-se na extremidade poente da escombreira. 

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

A estratigrafia observada era composta por uma camada única de aterro, de coloração amarelada e composta 

por saibro. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

 

 

Observações  
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Trabalhos de criação de plataforma na escombreira 31b. 

 

Foto 2 | Trabalhos de abertura de vala para colocação de tubagens na escombreira 31b. 
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Ficha nº 1106 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 4 e 5 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões 

Frente de Obra Pré-Ensecadeira Saída Túnel 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de depósito de blocos pétreos e aterro do leito do 

rio para a construção de uma pré-ensecadeira (filtro) a montante da saída do túnel de desvio de águas. Os 

trabalhos compreenderam no depósito de blocos pétreos utilizados nos taludes do acesso existente e a 

escavação de sedimentos para remoção de blocos pétreos para o aterro da estrutura. 

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, composição, compacidade, litologia, inclus ões) 

A estratigrafia observada contemplam a seguinte unidade estratigráfica: 

UE 01 – Camada areno-limosa, pouco compacta, granulometria fina e cor castanha. Depósito de aluviã o 

existente nas margens do rio. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

Nada a registar. 

 

Observações 

No dia 5 de Setembro a pré-ensecadeira foi demolida uma vez que o efeito de 

represa que fez no leito do rio provocou inundação da saída do túnel de desvio 

da água. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Aspecto geral da área de implantação da pré-ensecadeira. Vista de Este. 

 

Foto 2 | Escavação de sedimentos para remoção de blocos pétreos na margem  direita do rio. Vista de Sul. 
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Foto 3 | Depósito de blocos pétreos no leito do rio. Vista de Sudeste. 

 

Foto 4 | Aspecto final da pré-ensecadeira. Vista de Sudoeste. 
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Ficha nº 1108 Responsável (eis) Luís Pereira 

 

Ano 2017 Mês 9 Dia (s) 12 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões 

Frente de Obra Rectificação do leito do rio/ OP 215 – Moinho/Açude 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de rectificação do leito do rio, acção esta que 

implicou a escavação do leito do rio e o desmonte parcial do Açude pertencente ao Moinho existente na 

margem esquerda (OP 215). 

Os trabalhos executados desenvolveram -se a partir da margem direita do rio Tâmega e os sedimentos e  o 

material pétreo retirado do rio foram depositados ao longo da margem direita. 

Estratigrafia observada (formação, contexto, coloração, com posição, 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. 

 

Observações Nada a registar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3 
 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Aspecto geral da área de intervenção. Vista de Este. 

 

Foto 2 | Escavação do leito do rio. Vista de Sul. 
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Foto 3 | Aspecto geral dos trabalhos de desmonte do Açude. Vista de Oeste. 

 

Foto 4 | Aspecto final da intervenção no leito do rio e no Açude. Vista de Norte. 
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Ficha nº 1108 Responsável (eis) Elisabete Pereira  

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 4 a 8 

 

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 

Deram-se continuidade aos trabalhos de acompanhamento de abertura, alargamentos, arranjos e limpeza de 

taludes no acesso C25, as ações foram decorrendo em diferentes Pk´s. 

Os trabalhos decorreram ainda na Ph 1.77, abertura e na Ph 2.00, verificando-se os arranjos e limpeza da 

entrada e saída de água. 

Decorreram ainda os trabalhos de criação de banquetas para abertura de valas, para colocaçã o de meias 

canas, entre os PK´s 3+520 a 3+550. 

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  e de 

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

Entre os 4+000 ao Pk 4+800, esta camada apresenta-se uma coloração cinzenta, correspondendo a uma área 

de incêndio, ocorrido a alguns anos.  

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

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

[03] – Substrato rochoso de base, xisto. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

Nada a registar. 

 

Observações Registo Geral. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Remoção das unidades estratigráficas [01] e [02], no Pk 0+000. 

 

Foto 2 | Enquadramento dos trabalhos de criação e limpeza de taludes no Pk 1+350. 
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Ficha nº 1109 Responsável (eis) Elisabete Pereira  

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 11 a 15 

 

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 

Deram-se continuidade aos trabalhos de acompanhamento de abertura, alargamentos, arranjos e limpeza de 

taludes no acesso C25, as ações foram decorrendo em diferentes Pk´s. 

Os trabalhos decorreram ainda na Ph 4.70 e Ph 4.93, verificando-se os arranjos e limpeza das entradas e 

saídas de água. 

Decorrerem ainda os trabalhos de criação de banquetas para abertura de valas, para colocação de meias 

canas, entre os PK´s 3+930 a 4+010. 

Foi ainda acompanhado o arranjo e alargamento de um acesso externo, já existente, para apoio á obra cuja  

ligação vai dar ao Pk 5+310. 

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  e de 

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

Entre os 4+000 ao Pk 4+800, esta camada apresenta-se uma coloração cinzenta, correspondendo a uma área 

de incêndio, ocorrido a alguns anos.  

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

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

[03] – Substrato rochoso de base, xisto. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

Nada a registar. 

 

Observações Registo Geral. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Remoção da terra vegetal no Pk 0+000 

 

Foto 2 | Aspecto geral de limpeza da camada [01], no Pk 1+200. 
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Foto 3 | Trabalhos no acesso C25 no Pk 4+820. 

 

Foto 4 | Aspecto geral dos trabalhos de melhoria do acesso já existente que  vai ligar ao Pk 5+310. 
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Ficha nº 1110 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 18 a 22 

 

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 

Efetuou-se a continuação do acompanhamento dos trabalhos de abertura, alargamento, arranjo e limpeza de 

taludes nos diferentes pk’s do acesso C25, bem como a continuidade do acompanhamento do alargamento de 

um acesso externo já existente, para apoio à obra cuja ligação vai dar ao pk final do acesso C25; 

Decorrerem trabalhos de criação de banquetas para abertura de valas, para colocação de meias canas, entre os 

PK´s 3+850 a 3+930; 

Foram acompanhados os trabalhos de execução de um acesso para possibilitar a entrada a terrenos privados 

junto ao pk 4+720; 

Por fim foi ainda acompanhado a criação de uma espécie de cordão de segurança de modo a não permitir a 

queda de blocos pétreos pela encosta, localizado paralelamente aos pk’s 5+260 e 5.310. 

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

Verificou-se que a estratigrafia apresentada nos diferentes trabalhos foi praticamente semelhante: 

U.E.1: Sedimento de coloração castanho-escura, heterogénea, de textura areno argilosa, granulometria e 

compacidade média. Contém raízes  e material pétreo de médias dimensões . Sedimento correspondente à 

camada vegetal. 

U.E.2: Sedimento de coloração castanha, textura areno - argilosa, heterogénea, granulometria e compacidade 

média, com inclusões de material pétreo de médias dimensões. Camada correspondente à degradação do 

afloramento rochoso 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 618 – Abrigo semi - natural 

 

Observações Nada a assinalar. 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Limpeza de taludes junto ao pk 3+360 

 

Foto 2 | Abertura de vala para colocação de meias canas entre os pk’s 3+850 a 3+930  
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Foto 3 | Execução de acesso para propriedades privadas junto ao pk 4+720 

 

Foto 4 | Execução de cordão de segurança, paralelo aos pk’s 5+260 a 5+310 
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Ficha nº 1111 Responsável (eis) Rafaela Silva 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 25 a 29 

 

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 

Efetuou-se a continuação do acompanhamento dos trabalhos de abertura, alargamento, arranjo e limpeza de 

taludes nos diferentes pk’s do acesso C25. 

Decorrerem trabalhos de criação de banquetas para abertura de valas, para colocação de meias canas, entre os 

PK´s 3+810 a 3+850; 

Foram acompanhados os trabalhos de execução de acessos para possibilitar a entrada a terrenos privados 

junto ao pk 1+450, pk 2+710 e pk 3+300. No âmbito destes trabalhos efetuou-se a demolição parcial da OP 360 

– Levada e socalcos. 

Por fim foi ainda acompanhado o alargamento do vazadouro existente paralelo aos pk’s 0+500 e 0+850.  

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

Verificou-se que a estratigrafia apresentada nos diferentes trabalhos foi praticamente semelhante: 

U.E.1: Sedimento de coloração castanho-escura, heterogénea, de textura areno argilosa, granulometria e 

compacidade média. Contém raízes  e material pétreo de médias dimensões . Sedimento correspondente à 

camada vegetal. 

U.E.2: Sedimento de coloração castanha, textura areno - argilosa, heterogénea, granulometria e compacidade 

média, com inclusões de material pétreo de médias dimensões. Camada correspondente à degradação do 

afloramento rochoso 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 309 – Abrigo natural; OP 618 – Abrigo semi - natural 

 

Observações Nada a assinalar. 
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Foto 1 | Escavação do acesso C25 junto ao pk 5+250 

 

Foto 2 | Abertura de vala para colocação de meias canas entre os pk’s 3+810 a pk 3+850  
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Foto 3 | Execução de acesso para propriedades privadas junto ao pk 1+450 

 

Foto 4 | Execução de acesso para propriedades privadas junto ao pk 2+710 
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Foto 5 | Demolição parcial da OP 360 para colocação de tubo para entrada de uma propriedade privada 

 

Foto 6 | Alargamento do vazadouro 
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Ficha nº 1112 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 25

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 14b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de alargamento da Escombreira 14b. Foi igualmente acompanhada a
desconstrução da OP 630 – levada e socalcos.

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

Foi identificada a seguinte sequência estratigráfica:

U.E.1: Sedimento de coloração castanho-escura, heterogénea, de textura areno argilosa, granulometria e
compacidade média. Contém raízes e material pétreo de médias dimensões. Sedimento correspondente à
camada vegetal.

U.E.2: Sedimento de coloração castanha, textura areno - argilosa, heterogénea, granulometria e compacidade
média, com inclusões de material pétreo de médias dimensões. Camada correspondente à degradação do
afloramento rochoso 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)

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Alargamento da Escombreira 14B

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de alargamento da escombreira 14B
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Ficha nº 1113 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 21 e 22 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso B30 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

 Remoção do pavimento e decapagem da camada sedimentar que lhe está subjacente entre o Largo da 

Capela e a Rua da Bajoca, no centro de Cabanes, para criação de fundo de caixa destinado ao 

posterior calcetamento da via – ao Pk 0+200;  

 Decapagem superficial no largo em frente ao cemitério para criação de fundo de caixa destinado ao 

posterior calcetamento da área – entre o Pk 0+450 e o Pk 0+500. 

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

Entre o Largo da Capela e a Rua da Bajoca: 

UE [01] Unidade estratigráfica correspondente ao atual piso de circulação. Consiste numa calçada formada por 

paralelepípedos graníticos, regulares, de média dimensão.  

UE [02] Camada de coloração heterogénea, prevalecendo o castanho-acinzentado com algumas bolsas de 

coloração amarelada. De matriz arenosa, granulometria média / fina e compacidade baixa / média, apresenta 

inclusão de blocos pétreos, graníticos, de pequena e média dimensão. Camada que nivela o solo para 

assentamento da calçada atual, localizada apenas na extremidade norte da rua de Santo António e no Largo da 

Capela, prolongando-se pela Rua da Bajoca. 

No largo em frente ao cemitério: 

UE [01] Camada muito revolvida e pouco compacta, constituída por terras arenosas / saib rosas, de grão muito 

grosseiro e coloração mista, dominando o castanho-claro, com manchas brancas e alaranjadas. Apresenta 

inclusão de alguns blocos pétreos, graníticos, de pequena e média dimensão. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_269 – capela; OP_273 – calçada; OP_296 – conduta; OP_448 – mina, represas, levada; OP_464 – 

nascente estruturada; OP_479 – caminho murado. 

 

Observações  
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Pormenor da decapagem na Rua da Bajoca; vista de este. 

 

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos entre a Rua da Bajoca e o Largo da Capela; vista de oeste. 
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Foto 3 | Pormenor da decapagem no largo em frente ao cemitério; vista de este. 

 

Foto 4 | Aspeto geral dos trabalhos no largo em frente ao cemitério; vista de norte. 
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Ficha nº 1114 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 25 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso B30 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagem e escavação de uma vala para ligação à de rede 

de drenagem de águas pluviais, atravessando um caminho murado (OP_479), na zona de intersecção deste 

com o Acesso B30, ao Pk 0+560.  

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

Foi identificada uma única Unidade Estratigráfica: 

UE [01] – Camada constituída por sedimentos de coloração castanha escura, matriz areno -limosa, 

granulometria fina e baixa compacidade.  

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_269 – capela; OP_273 – calçada; OP_296 – conduta; OP_448 – mina, represas, levada; OP_464 – 

nascente estruturada; OP_479 – caminho murado. 

 

Observações  
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Desenvolvimento dos trabalhos de escavação de vala na interseção do Acesso B30 com o caminho 

murado, designado como OP_479; vista de este. 

 

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos ; vista de norte. 
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Ficha nº 1115 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso C30 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Limpeza e arranjo da berma do lado direito do Acesso, entre o Pk 2+950 e o Pk 3+050, consistindo na 

decapagem e remoção de blocos pétreos de média e grande dimensão. 

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

A estratigrafia observada consistiu nas seguintes camadas: 

UE [01] – Camada vegetal constituída por sedimentos de coloração castanha escura, matriz areno -limosa, 

granulometria fina e baixa compacidade. Apresenta inclusão abundante de raízes e alguns blocos pétreos, em 

xisto, de pequena e média dimensão. 

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

alaranjada, média compacidade e granulometria média a fina, com inclusão abundante d e blocos pétreos, 

sobretudo granitos, mas também alguns xistos, de pequena e média dimensão.  

UE [03] – Substrato geológico de base. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_254 – socalcos; OP_255 – moinho; OP_271 – socalcos; OP_434 – complexo de estruturas ribeirinhas; 

OP_435 – levada. 

 

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2 
 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Aspeto geral dos trabalhos de decapagem e remoção de blocos pétreos na berma direita do Acesso C30; 

Vista Ñordeste. 

 

Foto 2 | Pormenor dos trabalhos de decapagem a decorrer na berma direita do Acesso C30; vista Sul.  
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Ficha nº 1116 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 11 a 15 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso C32 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Escavação e saneamento de taludes no Acesso C32, entre o Pk 0+000 e o Pk 0+320.  

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

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

De coloração castanha-escura ou negra, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão de raízes 

e alguns blocos pétreos, em xisto, de pequena dimensão e uma potência que varia entre 5 cm e 20 cm. Trata-se 

de uma zona com um declive muito acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.  

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

natureza areno-argilosa, baixa compacidade e granulometria média a fina. Apresenta inclusão abundante de 

blocos pétreos de dimensões variadas, em xisto, correspondendo à desagregação do substrato geológico de 

base. 

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_457 – Anexo agrícola, OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem, OP_604 – 

Caminho; OP_532 – Ponte Pênsil; 

 

Observações  
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Foto 1 | Acesso C32 ao Pk 0+020; vista de oeste. 

 

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos no Acesso C32, ao Pk 0+180; vista de nordeste. 
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Foto 3 | Aspeto geral dos trabalhos no Pk 0+300; vista de sudeste. 

 

Foto 4 | Desenvolvimento dos trabalhos no Pk 0+320, vista de norte. 
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Ficha nº 1117 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 18 a 22 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso C32 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

 Escavação e saneamento de taludes no Acesso C32, entre o Pk 0+100 e o Pk 0+330. 

 Escavação na boca do túnel de acesso à central. 

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

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

De coloração castanha-escura ou negra, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão de raízes 

e alguns blocos pétreos, em xisto, de pequena dimensão e uma potência que varia entre 5 cm e 20 cm. Trata -se 

de uma zona com um declive muito acentuado, onde abundam grandes escarpas rochosas. 

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

natureza areno-argilosa, baixa compacidade e granulometria média a fina. Apresenta inclusão abundante de 

blocos pétreos de dimensões variadas, em xisto, correspondendo à desagregação do substrato geológico de 

base. 

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem, OP_604 – Caminho; OP_532 – Ponte 

Pênsil; 

 

Observações  
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Foto 1 | Acesso C32 ao Pk 0+100; vista de este. 

 

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos na boca do túnel de acesso à central. 
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Ficha nº 1118 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Acesso C32 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Escavação e saneamento de taludes entre o Pk 0+100 e o Pk 0+200 e na boca do túnel de acesso à central (Pk 

1+350). 

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

UE [01] – Camada constituída por sedimentos de coloração castanha alaranjada, de natureza areno-argilosa, 

baixa compacidade e granulometria média a fina. A camada apresenta inclusão de blocos pétreos de dimensões 

variadas, em xisto, correspondendo esta à desagregação do substrato geológico de base. 

UE [02] – Substrato rochoso de base (xisto).  

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem, OP_604 – Caminho; OP_532 – Ponte 

Pênsil; 

 

Observações  
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Foto 1 | Aspeto geral dos trabalhos de escavação e saneamento de taludes no Acesso C32, no Pk 0+150; viste 

Este. 

 

Foto 2 | Pormenor dos trabalhos de escavação na boca do túnel de acesso à central; vista Sudoeste. 
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Ficha nº 1119 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 4 a 8 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Descarregador de superfície 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Escavação e saneamento de taludes na zona de interseção do C30 com o C32 (Descarregador de Superfície). 

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

UE [01] – Camada constituída por sedimentos de coloração castanha alaranjada, de natureza areno-argilosa, 

baixa compacidade e granulometria média a fina. A camada apresenta inclusão de blocos pétreos de dimensões 

variadas, em xisto, correspondendo esta à desagregação do substrato geológico de base. 

UE [02] – Substrato rochoso de base (xisto).  

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_457 – Anexo agrícola, OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem, OP_604 – 

Caminho; OP_532 – Ponte Pênsil; 

 

Observações  
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Foto 1 | Trabalhos de escavação na zona do Descarregador de Superfície, vista de noroeste. 

 

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos na zona do Descarregador de Superfície, vista de nordeste. 
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Ficha nº 1120 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 12, 13, 14 e 15 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Escombreira 11C 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagem de uma parte da área da 

escombreira 11C. Os trabalhos foram realizados com o recurso a uma bulldozer, que durante o processo de 

decapagem atingiu o substrato rochoso.  

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

Camada homogénea quanto à sua coloração que se manifestava por s er castanho escuro, composição 

orgânica, granulometria média e medianamente compacta. Revelou inclusões de raízes de pinheiros e calhaus 

e blocos de quartzo. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Não foram detetados elementos de cariz arqueológico. 

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

OP 369 

 

Observações  
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Foto 1 | Pormenor do início da decapagem na escombreira 11C. 

 

Foto 2 | Vista parcial da decapagem na escombreira 11C. 
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Foto 3 | Vista parcial da remoção de sedimentos na zona inferior da escombreira 11C. 

 

Foto 4 | Vista parcial da remoção de sedimentos da zona inferior da escombreira 11C. 
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Ficha nº 1121 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 4 a 8 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Estaleiro 13a 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram iniciados os trabalhos de decapagem na área de implantação do futuro Estaleiro 13a.  

Foram igualmente acompanhados os trabalhos que implicaram, no dia 4 de Setembro, à demolição parcial do 

caminho, designado como OP 604.  

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

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

De coloração castanha-escura ou negra, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão 

abundante de raízes e alguns blocos pétreos , em xisto, de pequena dimensão e uma potência estratigráfica 

bastante reduzida, variando entre 5 cm e 20 cm.  

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

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

blocos pétreos de dimensões variadas, em xisto, correspondendo esta à desagregação do substrato geológico 

de base. 

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem, OP_603 – Fossetes, OP_604 – 

Caminho.  

 

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 na área de implantação do estaleiro 13a; vista de sul. 

 

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos; 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 3.4 
 

 

Foto 3 | Decapagem na área de implantação do estaleiro 13a; vista de sudeste. 

 

Foto 4 | Pormenor da estratigrafia observada. 

 

 



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 | Desconstrução parcial do caminho (OP_604); vista de sul. 

 

Foto 6 | Aspeto geral dos trabalhos de decapagem na área de implantação do estaleiro 13a; 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 1122 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 9 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Estaleiro 13a 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Desmatação, decapagem e escavação de vala com cerca de 2m de largura e 15m comprimento, a meia encosta 

(voltada para o Ribeiro do Carvalhal), para contenção de escombros resultantes da escavação a realizar no topo 

do cabeço para implantação do futuro Estaleiro 13a.  

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

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

De coloração castanha-escura ou negra, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão 

abundante de raízes e alguns blocos pétreos , em xisto, de pequena dimensão e uma potência estratigráfica 

bastante reduzida, variando entre 5 cm e 20 cm. Trata-se de uma zona com um declive muito acentuado, 

constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas. 

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

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

blocos pétreos de dimensões variadas, em xisto, correspondendo esta à desagregação do substrato geológico 

de base. 

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem, OP_603 – Fossetes, OP_604 – 

Caminho.  

 

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 | Desenvolvimento dos trabalhos de escavação da vala; vista de sudoeste. 

 

Foto 2 | Aspeto da vala, vista de sul, após conclusão dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 



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 1123 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 11 a 15 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Estaleiro 13a 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

 Continuação dos trabalhos de decapagem na área de implantação do futuro Estaleiro 13a;  

 Dos trabalhos acima descritos decorreram, no dia 12 de Setembro, as seguintes ações: a) 

desconstrução parcial da OP_533 (conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto de construção da 

barragem); b) remoção e consequente reposicionamento da OP_603 (fossetes). 

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

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

De coloração castanha-escura ou negra, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão 

abundante de raízes e alguns blocos pétreos, em xisto, de pequena dimensão e uma potência estratigráfica 

bastante reduzida, variando entre 5 cm e 20 cm.  

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

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

blocos pétreos de dimensões variadas, em xisto, correspondendo esta à desagregação do substrato geológico 

de base. 

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem, OP_603 – Fossetes, OP_604 – 

Caminho.  

 

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 na área de implantação do estaleiro 13a; vista de oeste. 

 

Foto 2 | Ações de desconstrução parcial da OP_533 (conjunto  de estruturas ligadas ao antigo projeto de 

construção da barragem); 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 | Remoção da OP_603 (fossetes); vista de nordeste. 

 

Foto 4 | Pormenor da OP_603 (fossetes) após remoção, tendo sido depositada a cerca 20m para norte da sua 

posição original. 

 

 

 

 

 

 

 



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 1124 Responsável (eis) Mário Dinis 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 16 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Estaleiro 13a 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

 Finalização dos trabalhos de decapagem e escavação de vala localizada a  meia encosta, voltada para 

o Ribeiro do Carvalhal, destinada à contenção de escombros resultantes da escavação a realizar no 

topo do cabeço para implantação do futuro Estaleiro 13a. 

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

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

De coloração castanha-escura ou negra, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão 

abundante de raízes e alguns blocos pétreos , em xisto, de pequena dimensão e uma potência estratigráfica 

bastante reduzida, variando entre 5 cm e 20 cm. Trata-se de uma zona com um declive muito acentuado, 

constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas. 

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

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

blocos pétreos de dimensões variadas, em xisto, correspondendo esta à desagregação do substrato geológico 

de base. 

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem. 

 

Observações Nada a assinalar. 
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Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Trabalhos de desmatação e início da decapagem da camada [01], vistos de sudoeste . 

 

Foto 2 | Perspetiva da escavação da camada [01], 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 3.4 
 

 

Foto 3 | Trabalhos de remoção da camada [02], vista de sul. 

 

Foto 4 | Perspetiva parcial da vala, vista sensivelmente de noroeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 
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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 1125 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 18 a 22 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Estaleiro 13a 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Continuação dos trabalhos de decapagem na área de implantação do futuro Estaleiro 13a;  

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

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

De coloração castanha-escura ou negra, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão 

abundante de raízes e alguns blocos pétreos , em xisto, de pequena dimensão e uma potência estratigráfica 

bastante reduzida, variando entre 5 cm e 20 cm.  

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

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

blocos pétreos de dimensões variadas, em xisto, correspondendo esta à desagregação do substrato geológico 

de base. 

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem; OP_603 – Fossetes; OP_604 – 

Caminho.  

 

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 na área de implantação do estaleiro 13a; vista de noroeste. 

 

Foto 2 | Aspeto geral do desenvolvimento dos trabalhos na área de implantação do Estaleiro 13a; 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 1126 Responsável (eis) Helena Barbosa 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega 

Frente de Obra Estaleiro 13a (posto de corte) 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos  

Decapagem na área de implantação do futuro Estaleiro 13a, no topo da encosta voltada à Ribeira do Carvalhal.  

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas: 

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

De coloração castanha-escura ou negra, grão fino e baixa compacidade, a camada apresenta inclusão 

abundante de raízes e alguns blocos pétreos , em xisto, de pequena dimensão e uma potência estratigráfica 

reduzida, variando entre 5 cm e 20 cm.  

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

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

blocos pétreos de dimensões variadas, em xisto, correspondendo esta à desagregação do substrato geológico 

de base. 

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Nada a registar. 

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem; OP_604 – Caminho.  

 

Observações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 

 

    

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2 
 

Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Aspeto geral da decapagem a decorrer no Estaleiro 13a, na encosta voltada à Ribeira do Carvalhal; vista 

Sudoeste. 

 

Foto 2 | Pormenor dos trabalhos; vista 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 1.5 
 

Ficha nº 1127 Responsável (eis) Ida Neves 

 

Ano 2017 Mês Setembro Dia (s) 25 a 29 

 

Localização 

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega 

Frente de Obra Estaleiro 13d 

 

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas 

Descrição dos trabalhos 

Foram acompanhados trabalhos de decapagem numa parcela da área correspondente ao estaleiro  13d. 

Foram acompanhados os trabalhos de corte de árvores (Pinus pinaster e Quercus faginea) na área do estaleiro 

13d. 

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

Durante os trabalhos de decapagem foi identificada a seguinte estratigrafia: 

U.E.1: 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 acentuado, 

constituída sobretudo por escarpas rochosas. 

U.E.2: 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).  

Desmatação: 

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

estratigráfica da área intervencionada. 

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio) 

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial. 

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

OP483 – Abrigo construído; OP484 – Ponto topográfico gravado; OP485 – Indeterminada; OP489 – Abrigo 

construído. 

 

Observações Nada a assinalar. 
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 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 
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Registo fotográfico 

 

 

Foto 1 | Trabalhos de decapagem do estaleiro 13d. Vista de noroeste. 

 

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de decapagem da área do estaleiro 3d. Vista de nordeste. 
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Foto 3 | Trabalhos de escavação da área do estaleiro 13d. Vista de noroeste. 

 

Foto 4 | Vista geral dos trabalhos de escavação da área do estaleiro 13d. Vista de este. 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 
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Foto 5 | Trabalhos de desmatação da área do estaleiro 13d. Vista de norte. 

 

Foto 6 | Vista geral dos trabalhos de desmatação da área do estaleiro 13d. Vista de  nordeste. 



Ficha de Registo de 

Acompanhamento Arqueológico 

 

 Plano de Salvaguarda do Património 

Sistema Electroprodutor do Tâmega 
              Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje 
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Foto 7 | Ocorrência patrimonial 484 (ponto topográfico gravado). Vista de sul. 

 

Foto 8 | Ocorrência patrimonial 483 (abrigo construído). Vista de norte. 
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4.3. ANEXO III - FICHAS DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patriomnial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

645 Granja Velha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29176,003 207506,165 277,37 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Industrial

Exploração
Mineira Indeterminado Inédito 04/09/2017

Descrição

Sob zona agrícola de socalcos estruturados, identificou-se uma galeria totalmente escavada no substrato
geológico.

A estrutura apresenta uma orientação genérica, até onde conseguimos visualizar, de oeste – este, ao longo de
uma extensão aproximada de 7m de comprimento.

O seu perfil, em forma abobadada em U invertido, tem, como altura cerca de 1,30 metros por 1 metro de largura.

Em virtude da dificuldade de caracterização quanto à sua funcionalidade, podendo tratar-se de uma galeria de
condução de água, tipo mina, ou de uma galeria de exploração de minério, procedemos à tentativa de obtenção
de informações orais junto das populações.

Segundo moradores locais, trata-se de uma antiga mina de extracção de minério na medida em que o antigo
proprietário daquela parcela teria explorado um filão de minério aí existente.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – B2/C2

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I

Observações Nada a assinalar.

Domingos Borges Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patriomnial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista da face superior exterior da mina.

Foto 2 | Aspecto da face interior da galeria.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patriomnial 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

646 Tapadas Novas Cavez Cabeceiras de
Basto Braga

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

Datum 73 022144,47 206912,99 414 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arqueológico/Etnográfico Gravura rupestre Contemporâneo (?) Inédito 06/09/2017

Descrição
No acesso à escombreira 22B, na berma Norte do caminho identificou-se uma cruz gravada num penedo que
está junto a um marco de propriedade.

O penedo onde se encontra a gravura têm de dimensões 1,5 m de comprimento, por 11 m de largura, está
fracturado e localiza-se na berma do caminho de acesso à escombreira.

A Cruz foi gravada através do processo de picotagem e abrasão, apresenta um desenho simples e têm por
dimensões: eixo transversal 15 cm e eixo longitudinal 10 cm.

O marco de propriedade trata-se de um bloco de granito, de forma subrectangular, polido, com cerca de 40 cm
de comprimento (a partir do solo) por cerca de 30 cm de largura. Na face voltada a Norte contém gravado as
letras «S F» (Serviços Florestais?). Atribuímos uma cronologia Contemporânea para este marco.

De difícil atribuição cronológica, a Cruz gravada no penedo terá servido como um marco de propriedade (?) em
tempos antigos, sendo anterior ao marco de propriedade trabalhado (bloco de granito) e que, na qual terá sido
colocado junto ao penedo como reforço visual do limite de propriedade.

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 Registo I

Observações Procedeu-se ao registo da ocorrência e da sua sinalização com fita
sinalizadora.

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 do penedo que contém Cruz gravada. Vista de Sul.

Foto 2 | Aspecto geral do penedo que contém Cruz gravada. Vista 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 3.4

Foto 3 | Pormenor da Cruz gravada.

Foto 4 | Aspecto geral de marco de propriedade (bloco de granito). Vista de Norte.



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

647 Cortinha/Fragalinha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29469,180 208159,520 230 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Mina e represa Contemporâneo Inédito 28/09/2017

Descrição

Conjunto formado por uma provável mina de água e subsequente estrutura de represamento em mau estado de
conservação. Encontra-se implantado no sopé da vertente noroeste do monte da Choupica, voltado a norte a
uma extensa veiga adjacente à margem esquerda do rio Tâmega, e delimitado por um acesso em terra batida
que ladeia a falda da encosta onde este se encontra implantado, servindo aparentemente como eixo de ligação
entre um aglomerado de habitações localizadas nas proximidades da localidade de Fragalinha e a povoação de
Balteiro.

A mina encontra-se escavada no substrato rochoso xistoso, na base de um talude vertical com considerável
elevação, observando-se uma boca de entrada/saída de secção aparentemente sub-retangular/quadrangular,
parcialmente aterrada por um amontoado de sedimentos e blocos pétreos decorrentes do gradual desabamento
da parede do talude. Este desmoronamento foi eventualmente proporcionado pelo excesso de caudal presente
em linhas de água sazonais adjacentes - frequentemente observadas ao longo de toda a encosta - motivo pelo
qual se afigura difícil aferir com rigor a sua configuração e reais dimensões.

No prolongamento da mina observa-se uma represa destinada a presar a água proveniente da mesma,
delimitada pelo acesso previamente aludido. De planta sub-retangular e integralmente escavada no substrato
rochoso de base, revela uma acentuada amplitude altimétrica entre as margens voltadas a norte e sul
respetivamente, face à sua implantação em encosta. O interior encontra-se repleto de sedimentos acumulados,
vegetação arbustiva e arbórea, resultantes das ações de desmatação levadas a cabo nas imediações, não sendo
possível aferir a existência de um canal de escoamento de água.

Pressupõe-se no entanto que este possa estar localizado na extremidade sudoeste da mesma, com base na
deteção de uma linha de água que principia a partir deste ponto específico, não obstante o espesso manto
vegetal no local, admitindo-se igualmente a eventual articulação deste conjunto com o Tanque (OP_303),
localizado num talude subjacente ao estradão em terra batida, a cerca de 20 metros para poente.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Escombreira 16b

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 parcial da estrutura de retenção de água, vista de sudeste.

Foto 2 | Perspetiva parcial do conjunto, 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 3.4

Foto 3 | Perspetiva do interior da represa e boca da mina em segundo plano, visto de norte.

Foto 4 | Aspeto parcial da boca de entrada da mina, parcialmente aterrada, vista de norte.



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 1.6

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

648 Cortinha/Fragalinha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29348,580 208131,640 220 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Complexo hidráulico Contemporâneo Inédito 28/09/2017

Descrição

Complexo hidráulico que integra um tanque articulado com duas levadas, eventualmente destinado ao regadio
de campos agrícolas. Encontra-se implantado no sopé da vertente noroeste do monte da Choupica, voltado a
norte a uma extensa veiga adjacente à margem esquerda do rio Tâmega, e parcialmente delimitado por um
acesso em terra batida que ladeia a falda da encosta onde este se encontra implantado, nas proximidades de
uma mina de água e subsequente represa associada (OP_647).

As levadas estão formadas por dois troços distintos com orientação assíncrona, preferencialmente
nordeste/sudeste e sudeste/nordeste, cuja reunião conflui na direção da estrutura de retenção de água
previamente aludida, subjacente às mesmas. Desenvolvem-se paralelamente ao caminho em terra batida
supracitado, revelando pendente suave e percurso relativamente retilíneo, beneficiando das linhas de água
sazonais que existem ao longo da encosta como ponto de captação primordial. São basicamente formadas por
um sulco escavado no solo com largura e profundidade variável, sem evidências de estruturamento associado,
com as margens fundamentalmente delimitadas pelo terreno natural e vegetação arbustiva.

No local de convergência entre levadas observa-se um sulco intencionalmente escavado no solo, perpendicular a
ambas, com declive acentuado e traçado sinuoso que desemboca na estrutura de represamento. No troço inicial
detetou-se uma laje faceada em xisto, disposta transversalmente em relação ao canal, com o aparente propósito
de facilitar a travessia do mesmo, não descurando a hipótese de se tratar igualmente de um suporte destinado a
um eventual sistema de travamento para impedir o avanço da água. Por sua vez o troço final está delimitado por
duas lajes irregulares em xisto, dispostas paralelamente e distribuídas de modo longitudinal, que atuam como
canal de condução/escoamento da água em direção ao tanque, inviabilizando deste modo o vazamento para o
exterior.

A estrutura de represamento é formada por um tanque de configuração retangular com cerca de 6 metros de
comprimento e 3,5 metros de largura, com os alçados voltados a norte, poente e nascente erigidos em
argamassa de cimento, areia e seixos de rio, sustentados por meio de uma cofragem metálica, em ferro. A
extremidade sul encontra-se adossada ao talude natural, assim como os paramentos laterais, parcialmente
embutidos no mesmo.

Apresenta um parapeito de segmento retangular, sem resguardos, observando-se um aparente motivo
cruciforme gravado na extremidade superior do alçado voltado a norte, e adjacente a este, um rebaixamento
intencional de secção côncava, eventualmente referente a um canal de escoamento. O interior apresenta uma
profundidade variável entre 1,60 e 1,80 metros, presentemente preenchido por detritos, sedimentos e vegetação
arbustiva.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Escombreira 16b

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.6

Medidas de
Minimização Sem registo.

Observações Estrutura contígua a uma mina e represa (OP_647), localizadas a cerca de 50
metros para nordeste.

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 3.6

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do tanque, visto nordeste, implantado no sopé da encosta.

Foto 2 | Aspeto da estrutura de retenção de água, vista de norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.6

Foto 3 | Perspetiva do aparente motivo cruciforme presente no parapeito, visto de norte.

Foto 4 | Aspeto do rebaixamento existente no alçado norte do tanque.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 5.6

Foto 5 | Perspetiva da confluência das duas levadas, vista de poente.

Foto 6 | Vista superior do troço final da estrutura de transporte de água, a partir de norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 6.6

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

649 Cortinha/Fragalinha Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29480,210 208183,390 220 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Anexo agrícola? Contemporâneo Inédito 28/09/2017

Descrição

Edifício em mau estado de conservação, eventualmente destinado ao apoio a actividades agrícolas. Encontra-se
implantado no sopé da vertente noroeste do monte da Choupica, voltado a norte a uma extensa veiga adjacente
à margem esquerda do rio Tâmega, e subjacente a um acesso em terra batida que ladeia a falda da encosta
onde este se encontra implantado, servindo aparentemente como eixo de ligação entre um aglomerado de
habitações localizadas nas proximidades da localidade de Fragalinha e a povoação de Balteiro.

A estrutura, de planta sub-retangular com cerca de 5,50 metros de comprimento e uma largura a rondar os 3,50
metros, encontra-se presentemente abandonada e com abundante coberto vegetal nos alçados, tendo sido
primordialmente erigida em fiadas de blocos de cimento. Os alçados sudeste, e parcialmente os paramentos
voltados a nordeste/sudeste encontram-se aparentemente encaixados no talude natural, acompanhando o
declive da vertente.

A entrada está localizada no alçado nordeste, com o vão de secção rectangular, observando-se uma moldura
interna destinada à colocação de uma portada, porventura em madeira, na medida em que conserva sobre uma
das extremidades, sustentada por uma dobradiça em metal, um barrote eventualmente alusivo a um fragmento
do batente da porta original, ou a um sistema de travamento transversal da mesma. Detetou-se igualmente um
pequeno postigo de morfologia quadrangular, localizado no alçado sudeste.

A disposição dos alçados voltados a nordeste e sudoeste, em “V” invertido, sugerem que o telhado, atualmente
inexistente, seria de duas águas, não se verificando nenhuma estrutura/travejamento de assentamento das
telhas. O interior encontra-se presentemente preenchido com telhas, escombros e vegetação arbustiva, tendo
sido identificada uma pia de configuração retangular, edificada em tijolo cerâmico com revestimento em cimento.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Escombreira 16b

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Sem registo.

Observações Ocorrência adjacente a uma estrutura de retenção de água (OP_303).

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 | Vista parcial do local de implantação do edifício, a partir de noroeste.

Foto 2 | Aspeto do alçado nordeste/noroeste do edifício.



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 parcial do alçado nordeste do edifício, onde se situa a entrada.

Foto 4 | Perspetiva da pia em cimento presente no interior, 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 4.4

Implantação Cartográfica
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Ficha de Inventário do Património

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FIP 2.44

Identificação
Nº registo Topónimo/ Lugar Freguesia Concelho Distrito

215 Pisqueiro/Arosa Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

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

Datum 73 22086,8 205932,64 172 73

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura
agrícola/infraestrutural

Edifícios construídos de
transformação/estruturas
de retenção e condução

Conjunto
Molinológico Moagem de cereal Desactivado

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Contemporâneo Ana Lopes Magalhães Manuel Teixeira Branco (construção)

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Bom (moinho);
razoável/mau

(estruturas associadas)

Abandono, condições
climatéricas,
vegetação

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantado no sopé de uma encosta de pendente acentuada,
na vertente norte de um outeiro granítico designado “Alto dos
Cabeços”.

Granito Baldio/florestal

Hidrologia Cobertura Vegetal

Estrutura adjacente à margem esquerda do rio Tâmega. Situada
sensivelmente no entremeio de duas linhas de água de menor
expressão, subsidiárias do primeiro, sem designação na Carta
Militar Nº73.

Coberto arbóreo essencialmente constituído por
espécies de folha caduca, mormente carvalho
alvarinho, castanheiro e sobreiro, com abundante
coberto arbustivo associado, nomeadamente
pilriteiro, medronheiro, loureiro, giesta, silvados,
entre outros. Vegetação ripícola nas margens do
rio Tâmega e ao longo das linhas de água
sazonais, sobretudo salgueiros, freixos e amieiros.

Fontes de Informação

Bibliografia Inédito

Informação Oral

No intuito de obter informações alusivas à ocorrência em questão, foram efectuadas
deslocações à povoação de Arosa, sita na freguesia de Cavês, concelho de Cabeceiras de
Basto, e local de implantação do referido conjunto, tendo sido inquiridas, actual proprietária do
imóvel, Dona Ana Lopes Magalhães, assim como a Dona Maria Sofia Fernandes Barroso, cuja



Ficha de Inventário do Património

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FIP 3.44

família era senhoria dos terrenos onde o mesmo está implantado e ainda consorte durante a
pretérita utilização do moinho.

A atual proprietária do prédio, de 77 anos de idade, informou-nos que herdou o moinho de sua
mãe, Maria Lopes Magalhães, quem, por sua vez, o havia comprado ao Senhor Manuel Teixeira
Branco, de alcunha “Badanas”, cognome herdado de seu pai.

A inquirida não conseguiu precisar as datas de construção, assim como da posterior aquisição
do moinho, situando o primeiro por volta dos anos 50 do século passado, ficando igualmente
por esclarecer a época final de laboração dos engenhos, atribuindo o período relacionado com
a construção da pista de pesca de Cavez, na década de 90 do seculo XX.

Segundo a mesma, o tipo de exploração efetuado era diferenciado, sendo utilizados dois
compartimentos distintos, um de uso destinado aos proprietários, e outro a consortes dos quais
já não se recorda os nomes.

Por sua vez, o depoimento prestado por Maria Sofia Fernandes Barroso, de 72 anos de idade,
residente na Casa do Vale em Arosa, revelou-se extremamente profícuo em termos de
informação relevante, tendo a mesma gentilmente acedido em responder a um breve
questionário previamente estruturado, agora retratado:

01. Construtor do moinho/Consortes:

O construtor do engenho foi Manuel Teixeira Branco, moleiro de profissão (tal como já o era
seu pai), natural do Arco de Baúlhe e residente, após casamento, com a mulher e filhos na
Casa da Botica em Arosa, responsável pela edificação do moinho após ter adquirido o
terreno para a sua edificação ao pai da inquirida.

A autorização para edificação da estrutura, assim como da levada e da presa (designação
local para açude) foi obtida mediante a celebração de um contrato entre partes, tendo a
cedência do espaço, pelo proprietário das terras, como contrapartida a utilização dos 3
engenhos de moagem (localizados no compartimento norte do moinho, propriedade do
moleiro) por parte do senhorio do terreno todas as quintas feiras semanais, entre as 8h às
20h.

Os consortes do moinho eram integralmente referentes a famílias residentes em Arosa, a
saber: Casa dos Chaves; Casa de Ida Ramos; Casa dos Mendes; Casa da Castanheira,
assim como o avô da atual proprietária, Ana Lopes Magalhães, conhecido localmente como
“Padeiro” e utilizavam somente o compartimento mais pequeno sul, de um só jogo de mós,
da estrutura.

02. Cereais moídos/Locais de venda:

No engenho moía-se essencialmente milho e em menor percentagem centeio. Dos três
conjuntos de mós, duas trabalhavam na moagem do milho e somente uma realizava a
moedura do centeio.

O produto da moagem era vendido nas localidades próximas, mormente em Escarei e
Daivões durante a manhã, e em Arosa, Agunchos e Formoselos da parte da tarde, onde o
próprio moleiro se deslocava com a farinha produzida a entrepostos comerciais já definidos.



Ficha de Inventário do Património
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03. Data de construção do moinho/Localização/Data em que findou a laboração dos
engenhos:

Sem precisar uma data específica, o moinho terá sido erigido por volta da década de 50 do
século passado, altura em que a inquirida ainda frequentava a escola primária.

A localização da estrutura prender-se-ia fundamentalmente com o facto do moleiro ter
contraído casamento na aldeia, e, não obstante possuir terrenos na mesma, nenhum deles
se encontrar localizado nas margens do rio Tâmega.

A inquirida não se recorda do período de laboração final dos engenhos, relembrando-se,
contudo, da atual proprietária, a Dona Ana, laborar nos mesmos até tempos relativamente
recentes.

04. Fabrico e picagem das mós/Período de laboração do moinho:

As mós eram fabricadas localmente por intermédio de pedreiros, sendo posteriormente
picadas pelo próprio moleiro.

O moinho laborava durante todo o ano, com excepção das épocas de grandes cheias do rio
Tâmega, período em que os rodízios, tal como a restante estrutura, ficavam alagados e não
funcionavam. Nessa altura, tendo o moleiro construído outro edifício moageiro, localizado a
uma altimetria superior da encosta, nas imediações de uma linha de água sazonal afluente
do rio Tâmega, a moagem era aí realizada.

05. Estruturas anexas/Trabalhos de manutenção:

A Dona Sofia informou que primordialmente existia um anexo, “um barraco”, erigido no talude
sobrejacente ao moinho, destinado a guardar as alfaias e utensílios de apoio à moagem
durante o período de cheias, desmantelado por ter sido edificado sem permissão e se
encontrar a obstruir parcialmente um caminho. Posteriormente o moleiro construiu outro
edifício de apoio, localizado a uma altimetria superior, sendo que teria cobertura de chapas
de zinco.

Os trabalhos de conservação do moinho estavam a cargo do moleiro, ocasionalmente com
o auxílio de trabalhadores contratados, sendo um dos mais rotineiros o uso habitual de
torrões de terra intencionalmente colocados nas juntas do aparelho da levada, de modo a
evitar fugas de água.

06. Actividade de pesca nas imediações do moinho:

O moleiro não pescava no rio, contudo, autorizava frequentemente vizinhos e/ou familiares
a colocar as adufas no canal da levada de modo a permitir a posterior apanha de peixe.

A inquirida recorda-se igualmente da amiúde colocação de armadilhas e nassas nas
proximidades das margens do rio, mormente durante os períodos de maior caudal,
destinadas à pesca de bogas.

07. Transporte do cereal e pagamento da farinha/Unidades de medição do cereal:

O transporte do cereal era fundamentalmente realizado pelas próprias pessoas, que se
deslocavam propositadamente ao moinho com esse desígnio, contudo, existiam em algumas
localidades adjacentes depósitos de grão, Silos de armazenamento, aos quais o moleiro se
deslocava a cavalo.
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Os pagamentos eram efetuados em dinheiro ou maquia, mormente troca de milho por farinha
em diferente proporção, consoante as arrobas, ou peso do grão do cereal.

O cereal era medido em alqueires, ou Rasas (designação local), vasilhas em madeira de
configuração retangular com diferentes medidas padrão, destinadas, associadas ao razão,
espécie de régua que removia o volume excedente do interior da caixa, à aferição das
medidas do cereal.

Localmente, uma Rasa é equivalente a 15/16 kg, Meia Rasa, relativa a 7,5 kg, Quarto,
equivalente a 4 kg, Sermil, relativo a 2 kg, e Meio Sermil, referente a 1 kg.

De referir que a inquirida amavelmente expôs algumas peças referentes às unidades de
medição supramencionadas, as quais optámos por adicionar ao subsequente registo
fotográfico (Vide Fotos. Nº 51 – 56, pp. 36 – 38).

Descrição

Conjunto Molinológico que engloba diversas estruturas articuladas, mormente um açude, canal de transporte de
água e respetiva estrutura moageira, constituída por um moinho hidráulico de rodízio horizontal em bom estado de
conservação, apesar de presentemente desactivado. Encontra-se implantado na margem esquerda do rio Tâmega,
imediatamente a jusante da área de edificação do futuro paredão da albufeira de Daivões.

O açude, localmente designado “presa”, é formado por uma estrutura pétrea implantada transversalmente em
relação ao curso do rio, destinado ao represamento e desvio de água para posterior condução em direção ao moinho.

Descreve uma curvatura de configuração semi-elipsoidal no sentido nordeste - sudoeste, revelando ao longo da sua
extensão distintas tipologias construtivas: O tramo que principia na margem oposta é composto por um alinhamento
formado por duas fiadas de blocos e lajes graníticas de grande dimensão, fincadas verticalmente, essencialmente
dispostas no sentido oposto à corrente de modo a reduzir o ímpeto e força do fluxo de água, assim como criar uma
barreira ao avanço da mesma. A face oposta é sustentada por um alinhamento paralelo formado por lajes de
dimensão variável, fincadas em cutelo e distribuídas de modo escalonado, e que atuam como contraforte das
primeiras, com o miolo/interior composto por blocos pétreos e seixos rolados imbricados.

O tramo intermédio é constituído por grandes blocos graníticos alinhados, com os espaçamentos colmatados com
calhaus e seixos rolados sobrepostos e presentemente cimentados, de modo a conferir maior uniformidade e
resistência ao aparelho.

O término da estrutura revela uma maior preocupação técnica na sua edificação, por meio de um paramento formado
por lajes graníticas faceadas e bem aparelhadas, de disposição tendencialmente horizontal, diretamente assentes
ou apoiadas sobre o substrato rochoso do leito do rio.

A levada, canal artificial que tem como finalidade o transporte de água a partir do açude em direção ao cubo do
moinho, desenvolve-se ao longo de uma extensão com cerca de 50 metros e orientação sensivelmente este – oeste,
apresentando uma pendente suave e percurso quase retilíneo, paralelo à margem esquerda do rio Tâmega.

A admissão da água é efectuada através de uma passagem parcialmente subterrânea de morfologia subrectangular,
confinada por muro de aparelho regular composto por grandes blocos graníticos faceados, e capeamento formado
por duas lajes de configuração convexa, distribuídas de modo paralelo, e dispostas transversalmente em relação ao
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canal. Os blocos apresentam nas extremidades dois entalhes verticais, de secção côncava, destinados a um
travamento em madeira, cuja nomenclatura local é designada “Adufa”, com o objectivo de interromper o fluxo de
água para o interior.

O canal apresenta uma secção em “U”, com as faces laterais estruturadas por muros paralelos de uma só face, em
relativo mau estado de conservação, sendo que um dos quais apresenta uma dupla funcionalidade, na medida em
que atua como estrutura de contenção dos sedimentos da encosta, ao mesmo tempo que circunscreve uma das
extremidades da mesma.

De aparelho algo irregular, foi erigido em pedra seca com recurso a blocos pétreos em granito e seixos de rio,
dispostos de modo desordenado, com as lajes e blocos de maior dimensão empregadas na base de modo a conferir
uma maior robustez ao aparelho.

O interior/depressão da levada, escavada no substrato rochoso, revela dimensões heterogéneas com uma largura
assinalável e profundidade variável, observando-se um acentuado desnível altimétrico do piso devido à irregularidade
do terreno natural, e aos inúmeros blocos depositados, alguns sobrepostos, procedentes do gradual derrube dos
muros de delimitação.

No troço final da estrutura, precedente à entrada no cubo do moinho, observa-se um canal de derivação perpendicular
à levada, destinado a escoar o potencial caudal excessivo de água e redirecioná-la em direção ao rio. Está formado
por um paramento transversal de configuração semiovalada, destinado a controlar/regular parcialmente o volume da
corrente, com o excedente direcionado para um escoadouro de pequenas dimensões, estruturado por muros de
aparelho irregular, presentemente derrubados, e que vai progressivamente afunilando no sentido do rio. O tramo
inicial está balizado por dois blocos irregulares, um dos quais toscamente afeiçoado, com capeamento formado por
uma laje igualmente irregular.

O moinho de rodízio comporta quatro cubos, caleiras em descenso delimitadas por tábuas em madeira, que vão
progressivamente estreitando até aos infernos - dispostos paralelamente - localizados na confluência da levada e
subjacentes à plataforma de assentamento do edifício principal.

Com uma abertura de configuração subquadrangular e subrectangular, são formados por duas fiadas de lajes
faceadas dispostas longitudinalmente, com capeado composto por uma laje alongada, transversal relativamente às
primeiras. Nas extremidades observam-se entalhes destinados a receber um gradeamento, cuja função é
essencialmente filtrar a água de modo a impedir a entrada de detritos em direção ao orifício de saída para o rodízio.

O edifício, de construção relativamente recente (por volta dos anos 50 do século passado), e laboração quase
ininterrupta (exceptuando-se períodos de cheia, em que o caudal do rio Tâmega atingia níveis de água elevados) até
períodos não muito longínquos, está implantado em área de acentuado desnível altimétrico, ao longo de uma
plataforma regularizada por meio de lajes graníticas afeiçoadas, com os interstícios cimentados, perfazendo
igualmente o piso de circulação do interior do edifício.

O acesso ao mesmo é efetuado por intermédio de uma escadaria em “L”, formada por lajes deitadas horizontalmente
sobre uma das faces, embora dispostas de modo desalinhado.

O alçado voltado a sul encontra-se embutido no talude natural, acompanhando o declive da encosta, estando esta
parcialmente sustentada por muro de contenção de terras, na continuidade da estrutura de sustentação que delimita
parcialmente a levada.

De planta subrectangular e aparelho regular, o moinho foi erigido em cantaria de granito com recurso a lajes faceadas
de grande dimensão, bem aparelhadas e disposição tendencialmente horizontal, com as juntas cimentadas.
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A estrutura revela dois pisos diferenciados, referentes a duas áreas funcionais distintas: o superior onde pontificam
os engenhos de moagem, e o inferior mormente destinado aos respetivos rodízios.

Conserva duas entradas, voltadas para nascente/montante do rio Tâmega, que albergam dois compartimentos
distintos, sem conexão interior, com os respetivos vãos compostos por ombreiras formadas a partir de lajes graníticas
faceadas, organizadas verticalmente. Uma das entradas sustenta actualmente uma porta em metal, a outra revela
um conjunto de entalhes e orifícios destinados a uma portada e sistema de travamento, assim como vestígios
residuais de madeira presos à dobradiça da porta.

A cobertura atual é constituída por uma placa uniforme e regular em cimento, com um beiral de extremidade de
secção quadrangular, em substituição da original, em chapas de zinco.

As dependências interiores existentes no sobrado encontram-se segmentadas em duas áreas de moagem distintas,
com as respetivas engrenagens relativamente bem preservadas, embora inativas.

O compartimento mais exíguo, designado “Sala dos Consortes”, próximo ao paramento sul do edifício, sustenta in
situ a mó inferior, dormente ou pouso, em granito, assente sobre uma plataforma de sustentação formada a partir
de uma sucessão de blocos dispostos de modo desordenado, e parcialmente adossados aos alçados interiores, com
um rebordo pétreo ovalado na extremidade superior destinado à mó movente, ou andadeira, deslocada da sua
posição original. Adjacente ao sistema de moagem, observam-se no piso de circulação evidências do aliviadouro,
ou regulador, mecanismo que controla a engrenagem do rodízio de modo a regular a altura da mó movente, formado
por uma peça metálica em ferro.

O compartimento de maiores dimensões, destinado à moagem por parte dos proprietários, a “Sala das Mós”, acolhe
três engenhos de moagem alinhados entre os alçados oeste/norte, integrando dois casais em conexão, formados
pelo pouso e a mó movente em granito, assentes sobre uma base pétrea nivelada, alteada em relação ao piso de
circulação, e uniformemente circundados por blocos pétreos de configuração cilíndrica com um rebordo côncavo na
extremidade, destinado a escoar o grão durante o processo de moagem, e com os espaçamentos entre mós
cimentados. Para além dos referidos casais, conserva um dormente em posição original, com a respectiva andadeira
entretanto trasladada para outra estrutura molinológica. Observou-se igualmente um movente deslocado,
encontrando-se o mesmo presentemente apoiado perpendicularmente ao alçado norte da edificação,
primordialmente integrado no engenho inserido no compartimento destinado à utilização pelos consortes. Os
moventes ostentam a face superior ligeiramente cónica/convexa, com o exemplar deslocado a apresentar na face
posterior uma inscrição constituída por carateres numerados gravados, eventualmente alusivos à data da sua
realização “19__51”, intervalados por um motivo cruciforme, referente a uma cruz latina gravada.

Em posição frontal às mós observam-se os já aludidos aliviadouros, formados por peças metálicas em ferro, um
dos quais integra um barrote retangular em madeira, destinado a acolher a cunha que regula a moagem.

Sobrejacente às mesmas, observa-se um duplo alinhamento de entalhes relativamente paralelos, embora
descontínuos, interrompidos por um pequeno postigo de formato retangular, destinado à iluminação interior do
compartimento. Estes atuam como encaixes destinados a uma armação articulada por meio de barrotes e vigas em
madeira, dispostas horizontal e verticalmente, e interligadas e fixadas com recurso a amarrações de fios e arames,
com o objectivo de sustentar a tremonha, moega ou tremoeira. Da estrutura de suporte remanescente, localmente
designada “embalo das mós”, para além das já aludidas ranhuras, destaca-se um fragmento de barrote disposto
na vertical, embutido sensivelmente no entremeio de dois dos engenhos de moagem supracitados, elemento
integrante do suporte vertical da mesma.

Paralelamente, foi igualmente observado um alinhamento de entalhes localizados sensivelmente a meia altura do
alçado sul, ajustados a uma estrutura em madeira que seria formada por um conjunto de traves - entretanto removida
- e que, originalmente funcionando como uma cama, demarcava um espaço destinado ao descanso do moleiro.
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De salientar que foi detetada na referida divisão, em contexto secundário, uma rela proveniente de um engenho de
moagem, constituída por um seixo em quartzo leitoso de configuração oblonga, com uma concavidade/depressão
circular vitrificada na face superior, provocada pelo contacto com o aguilhão do rodízio.

A área inferior do edifício, de pé-direito relativamente baixo, integra dois infernos ou caboucos de superfície
assimétrica, presentemente bastante assoreados. O mesmo incorpora duas bocas paralelas, edificadas nas
fundações do alçado poente da construção e separadas por pilares de secção subquadrangular, com um
prolongamento interno formado por um paramento de elaboração tosca, alinhado obliquamente, visando o
escoamento da água proveniente dos canais do cubo em direção ao rio.

O mesmo espaço alberga igualmente os motores que permitem a laboração dos sistemas de moagem, vulgarmente
designados rodízios. O edifício primordialmente sustentava quatro rodízios, três articulados com os engenhos
utilizados pelos proprietários, e o sobrante estruturado com a engrenagem destinada aos consortes. Deste conjunto,
dois permanecem in situ., formados fundamentalmente por uma roda horizontal em madeira de reduzido diâmetro,
circundada por um aro em metal. A roda ostenta um conjunto de palas de configuração côncava, e inseridas na
mesma, as penas, encontrando-se centrada e fixada num eixo vertical, de secção quadrada, denominado pela. Dos
remanescentes, destaca-se a observação de fragmentos de um rodízio de morfologia quadrangular, com penas
retilíneas, sem os respetivos eixos e apoios, pressupondo-se, em função da sua localização, que o mesmo estaria
originalmente articulado a um dos pares de mós localizado na referida dependência, destacando-se igualmente a
atual ausência do sistema de rodízio articulado com a engrenagem moageira presente no compartimento destinado
aos consortes.

Apresenta as seguintes dimensões:

¤ Edifício

• Alçado norte: 3,40 metros de comprimento;

• Alçado sul: 3,49 metros de comprimento;

• Alçado nascente: 6,54 metros;

• Alçado poente: 6,87 metros de comprimento;

• Altura máxima do edifício: 2,44 metros no alçado nascente/3,76 metros no alçado poente;

• Rebordo da cobertura em cimento: 0,08 metros de altura;

• Vão da entrada 1: 1,92 metros de altura/0,90 metros de largura/0,48 metros de espessura;

• Vão da entrada 2: 1,91 metros de altura/ 1,01 metros de largura/0,48 metros de espessura;

• Distância da plataforma de assentamento às soleiras de entradas: 1,16 metros;

• Degraus de acesso: 1,34 metros de comprimento/0,99 metros de largura;

¤ Cubos

• Cubo 1: 0,56 metros de altura/0,44 de comprimento;

• Cubo 2: 0,55 metros de altura/0,44 de altura;

• Cubo 3: 0,53 metros de altura/0,79 metros de comprimento;

¤ Sobrado/Sistemas de Moagem

• Compartimento dos consortes



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 9.44

• Dormente: 0,92 metros diâmetro/0,18 metros diâmetro do eixo;

• Base de sustentação: 0,77 metros de altura/1,53 metros de largura;

• Compartimento dos proprietários

• Postigo: 0,41 metros de altura/0,36 metros de largura/0,17 metros de profundidade;

• Dormente: 0,92 metros diâmetro/0,17 metros diâmetro do eixo;

• Movente 1: 0,96 metros diâmetro/0,18 metros diâmetro do eixo/0,09 metros espessura;

• Movente 2: 0,93 metros diâmetro/0,19 metros diâmetro do eixo/0,05 metros espessura;

• Movente 3: 0,91 metros diâmetro/0,18 metros diâmetro do eixo/0,12 metros espessura;

• Base de sustentação/degrau das moagens: 0,25 metros de altura;

• Barrote de madeira vertical inserido entre mós: 1,04 metros de altura;

• Aliviadouro: 0,28 metros de comprimento;

• Estrutura em madeira onde assenta a moega: 0,85 metros de largura/0,67 metros de altura;

¤ Piso inferior

• Boca do inferno 1: 1,32 metros de comprimento/1,09 metros de altura;

• Boca do inferno 2: 1,15 metros de comprimento/1,07 metros de altura;

¤ Levada (Correspondente ao troço melhor conservado)

• 1,55 metros de largura máxima/altura variável entre 0,78 e 0,85 metros;

• Estrutura de contenção: 2,33 metros de comprimento/0,79 metros de largura;

• Entrada do canal: 1,30 metros de comprimento/0,89 metros de altura;

• Canal de desvio: 12 metros de extensão/1,06 metros de largura máxima;

Acessos A partir da Estrada Nacional 206 em direção ao Arco de Baúlhe, sensivelmente ao Km 92, será
necessário enveredar por um caminho parcialmente lajeado, de pendente acentuada e traçado
sinuoso, que conduz diretamente à estrutura em questão. Esta dista cerca de 125 metros em linha
reta da estrada supracitada.

Originalmente o acesso ao moinho era efetuado através de um carreiro retilíneo e de acentuada
pendente, perpendicular ao primeiro, atualmente em desuso e coberto por espesso manto vegetal.

Observações As estruturas supracitadas são contíguas a um outro conjunto Molinológico (OP_642), formado por
uma levada e alguns alinhamentos pétreos e subsequentes derrubes, alusivos a uma estrutura de
moagem mais antiga.

Estão igualmente próximas a uma pesqueira (OP_643), localizada na margem esquerda do rio
Tâmega, ligeiramente a montante da OP_642.
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do conjunto a partir da margem direita do rio Tâmega, visto de noroeste.

Foto 2 | Vista geral da implantação do moinho no sopé da encosta, visto de noroeste.
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Foto 3 | Vista parcial da estrutura do açude, implantado no leito do rio, visto de sudeste.

Foto 4 | Aspeto da face externa do aparelho do açude, visto de nascente.
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Foto 5 | Perspetiva da face oposta do aparelho do açude, visto de noroeste.

Foto 6 | Vista parcial do miolo do aparelho do açude, a partir de norte.
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Foto 7 | Aspeto do troço inicial da levada, visto de nascente.

Foto 8 | Perspetiva do troço inicial da levada, visto de poente.
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Foto 9 | Aspeto de um entalhe destinado à colocação de um travamento no canal, visto de nordeste.

Foto 10 | Aspeto do cruciforme gravado na rocha, adjacente ao troço inicial da levada.
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Foto 11 | Vista parcial de um troço do canal de transporte de águas, a partir de nascente.

Foto 12 | Vista parcial do canal de transporte de águas, a partir de poente.
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Foto 13 | Aspeto parcial de um tramo de muro de delimitação da levada, visto de norte.

Foto 14 | Vista parcial de outro tramo da levada, a partir de nascente.
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Foto 15 | Perspetiva do paramento de contenção do fluxo de água, visto de nascente.

Foto 16 | Vista parcial de um tramo de levada, visto de poente, contíguo ao canal de desvio de água.
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Foto 17 | Perspetiva do paramento de contenção do fluxo de água, visto de sudeste.

Foto 18 | Perspetiva da boca de entrada do canal de desvio de água, visto de sul.
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Foto 19 | Vista parcial do canal de derivação de águas, a partir de sul.

Foto 20 | Vista parcial do canal de derivação de águas, a partir de norte.
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Foto 21 | Aspeto da fachada nascente do edifício, com as três bocas dos respetivos cubos.

Foto 22 | Aspeto da boca de netrada de um dos cubos, vista de nacente, e vista parcial das vigas de madeira que

formam o canal de transporte.
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Foto 23 | Aspeto do alçado voltado a sul do edifício.

Foto 24 | aspeto do alçado poente do edifício, com os dois infernos, visto de noroeste.
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Foto 25 | Aspeto do alçado voltado a norte do moinho.

Foto 26 | Perspetiva dos degraus de acesso à plataforma de assentamento do edifício, vistos de sul.
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Foto 27 | Vista parcial dos alçados nascente e norte do edifício, vistos de nordeste.

Foto 28 | Vista parcial da plataforma de assentamento do moinho, vista de sul.
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Foto 29 | Perspetiva da cobertura do edifício, vista de norte.

Foto 30 | Perspetiva do engenho de moagem presente na sala de consortes, vista de nascente.
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Foto 31 | Aspeto da estrutura de moagem presente na sala de consortes, vista de nascente.

Foto 32 | Aspeto da mó dormente presente na sala dos consortes, vista de nascente.
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Foto 33 | Aspeto do fragmento do aliviadouro presente na sala dos consortes.

Foto 34 | Perspetiva do alçado sul do compartimento da sala das mós.
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Foto 35 | Perspetiva do alçado norte do compartimento da sala das mós.

Foto 36 | Aspeto do alçado poente do compartimento da sala das mós.
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Foto 37 | Perspetiva parcial dos engenhos de moagem presentes na sala as mós, visto de sul.

Foto 38 | Perspetiva do sistema de moagem presente na sala das mós, visto de norte.
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Foto 39 | Aspeto parcial do sistema de moagem localizado na sala das mós visto de nascente.

Foto 40 | Perspetiva de um dos casais de mós e respetiva estrutura de sustentação, vista de nascente.
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Foto 41 | Aspeto do casal de mós presente na sala das mós, vista de nascente.

Foto 42 | Perspetiva do movente deslocado, visto de sudeste.
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Foto 43 | Detalhe da inscrição gravada, presente no movente deslocado.

Foto 44 | Aspeto do postigo presente no alçado poente do edifício, e entalhes destinados a um sistema de

travejamento.
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Foto 45 | Aspeto do barrote pertencente à estrutura de sustentação da tremonha, visto de nascente.

Foto 46 | Perspetiva da uma estrutura em madeira, junto ao alçado sul, cuja funcionalidade nos afigura

desconhecida.
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Foto 47 | Aspeto do fragmento de um dos aliviadouros presentes na sala das mós, visto de sul.

Foto 48 | Vista aproximada da rela detetada no compartimento destinado aos proprietários, vista de poente.
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Foto 49 | Perspetiva de um dos infernos com sistema de rodízio in situ, visto de poente.

Foto 50 | Perspetiva do interior do inferno destinado ao engenho da sala dos consortes, visto de poente.
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Foto 51 | Perspetiva de quatro unidades de medição de cereal, da esquerda para a direita: Rasa, Meia Rasa, Quarto

e Sermil.

Foto 52 | Aspeto aproximado da Rasa e Meia Rasa.
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Foto 53 | Detalhe da pega de configuração esvazada, presente na Meia Rasa.

Foto 54 | Pormenor da pega em madeira, com entalhes circulares, presente na Rasa.



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 37.44

Foto 55 | Unidade de medição presente na Rasa, referente a 20 litros, equivalente a 16 kg.

Foto 56 | detalhe da unidade de medição presente na Meia Rasa, referente a 10 litros, equivalente 7,5 kg.
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Identificação

Nº registo Topónimo/ Lugar Freguesia Concelho Distrito

643 Pisqueiro/Arosa Cavez Cabeceiras de Basto Braga

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

Datum 73 22144,96 205943,92 173 73

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura
infraestrutural

Estruturas
construídas

infraestruturais
Pesqueira Pesca sazonal Abandonado

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Indeterminada Não aplicável Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Mau Abandono, condições
climatéricas, caudal do rio

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantado no leito fluvial, contíguo à vertente norte de um
outeiro granítico designado “Alto dos Cabeços”. Granito Domínio hídrico público

Hidrologia Cobertura Vegetal

Estrutura associada à margem esquerda do rio Tâmega. Vegetação ripícola nas margens do rio Tâmega,
sobretudo salgueiros, freixos e amieiros.

Fontes de Informação

Bibliografia CAPELA, José Viriato (2003): “As freguesias do distrito de Braga nas Memórias Paroquiais de
1758: A construção do imaginário minhoto setecentista”. S.n., Braga, pp. 222-223.

Informação Oral

No intuito de obter informações relevantes acerca da ocorrência em questão, foram efetuadas
deslocações à povoação de Arosa, sita na freguesia de Cavez, concelho de Cabeceiras de
Basto, tendo sido inquirido o Sr. António Delgado, de 84 anos de idade, residente na referida
localidade e consorte da estrutura molinológica (OP 125), assim como a Sr.ª D. Maria Sofia
Fernandes Barroso, de 72 anos de idade, residente na Casa do Vale em Arosa, cuja família era
senhoria dos terrenos onde a estrutura molinológica supramencionada se encontra implantada,
sendo ainda consorte durante a pretérita utilização do moinho, assim como o próprio local onde
se localizam o conjunto de pesqueiros.

O Sr. António Delgado ainda se recorda da frequente colocação de “nassas” e “covos” entre
as penedias presentes na orla do rio, essencialmente destinadas à pesca sazonal de bogas,
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nos meses de Março e Abril, e barbos, durante o mês de Maio, período em que as referidas
espécies procuram as margens para desovar.

O entrevistado lembra-se igualmente da pesca com “chumbeiras”, redes com baraços atados
com chumbo, arremessadas manualmente para o leito do rio, descrevendo igualmente a pesca
à enguia na zona, neste caso específico com o “garfo”, constituído por um arpão de pequenas
dimensões.

Segundo o inquirido, as pesqueiras artesanais eram sobretudo exploradas por intermédio das
populações locais, com a pesca de rede maioritariamente efetuada por habitantes da povoação
de Cavez.

O mesmo informou-nos que as pesqueiras eram utilizadas sem licença de pesca,
fundamentalmente durante a noite de modo a acautelar a fiscalização por parte das
autoridades, mormente o Guarda-rios local, recordando a aplicação de uma coima de “50
contos de réis” a um habitante de Arosa que foi “apanhado em flagrante a pescar”, para
além de lhe terem “retirado as redes” (neste caso específico a denominação genérica de
“rede” prende-se fundamentalmente com as armadilhas encaixadas nas pesqueiras).

O inquirido não conseguiu precisar a data específica em que as referidas estruturas entraram
em desuso, destacando, contudo, que as “pescarias” neste troço do rio Tâmega findaram com
as obras decorrentes da construção da barragem.

A Sr.ª D. Maria Sofia Fernandes Barroso informou-nos que o topónimo, tanto do local de
implantação das estruturas molinológicas – OP 125 e OP 642 – assim como do conjunto de
blocos onde se localizava o conjunto de pesqueiras, se designava por Pisqueiro.

A D. Maria Sofia não se recorda com muita exatidão acerca das práticas da pesca aí realizadas.
No entanto transmitiu-nos saber que naquela zona do rio se realizava a actividade piscatória,
tendo testemunhado por observação a pesca à cana e à rede.

Do mesmo modo tem em memória que, em local, “próximo do moinho antigo (OP 642) e nos
penedos do rio, montavam-se armadilhas, que chamavam de covos”.

Segundo a mesma, os covos eram construídos, naquela época, através da junção de múltiplas
varas finas de carvalho e arame, realizadas sazonalmente quando os mesmos eram podados.

Descrição

A estrutura que consiste numa pesqueira, constituída por um conjunto de locais de colocação de armadilhas de
pesca, em mau estado de conservação, implantada no leito de cheia da margem esquerda do rio Tâmega.

Encontra-se inserida num aparente aglomerado caótico de blocos pétreos dispersos ao longo da orla ribeirinha, nas
proximidades de uma construção molinológica bastante arruinada (OP 642), assim como na confluência de um açude
e parcialmente paralela a uma levada, elementos integrantes de outro conjunto molinológico localizado nas
imediações (OP 125).

As referências históricas que aludem à abundância de recursos piscícolas no troço do rio Tâmega na freguesia de
Cavez - onde a presente estrutura se insere - e a subsequente exploração por parte das populações locais,
encontram-se bem documentadas no inquérito realizado ao vigário Manoel Pacheco da Cunha, da Freguezia de
São João de Cavez de Basto, no âmbito das Memórias paroquiais de 1758, que descreve no ponto relativo aos
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recursos hídricos, interrogatório n.7 e n.8, que o dito rio “cria em abundancia de peixes chamados barbos e vogas
(bogas) e trutas menor abundancia”, e que “pesca-se neste rio tamega no verão com malheiras”.

Do que foi possível observar apresenta uma tipologia simples, fortemente influenciada pela própria morfologia do rio
e a sua posição específica face às variações da corrente, sendo fundamentalmente constituída por um canal artificial
de passagem mais ou menos retilíneo com uma extensão apreciável, apresentando uma largura variável no troço
localizado a jusante entre os 2 e 3 metros, e que vai progressivamente afunilando até desembocar a montante num
conjunto de passagens/bocas estreitas entre blocos implantados verticalmente e afloramentos afeiçoados, onde
eram primordialmente instaladas/encaixadas armadilhas destinadas à captura de espécies piscícolas.

Este canal atua essencialmente como corredor de circulação por onde o peixe, que sobe o rio aquando o período da
desova e/ou migrações sazonais, seria direcionado, facilitando deste modo a sua posterior captura.

Salienta-se as dificuldades em aferir com exatidão as suas reais dimensões e configuração, mormente o troço onde
principia, proporcionado pelos inúmeros blocos e pedras dispersas ao longo da margem, decorrentes de
arrastamentos provocados pela própria corrente do rio e dos derrubes procedentes da estrutura OP 642 que lhe está
adjacente, sendo efetivamente percetível em cerca de 15 metros do seu traçado.

O canal aludido desenvolve-se paralelamente à orla do rio, encontrando-se parcialmente delimitado por um conjunto
de grandes blocos e penedias sobrepostos, frequentemente integrando o maciço rochoso existente e parcialmente
ocultados por vegetação ripícola, que formam um alinhamento natural mais ou menos sequenciado, tendo os
mesmos sido posteriormente trabalhados e afeiçoados de modo a criar uma disposição relativamente uniformizada,
e simultaneamente pela própria borda ribeirinha, observando-se a colocação intencional de fiadas de blocos pétreos
faceados em granito ao longo da mesma, dispostos linearmente, com o eventual propósito de atuar como paramento
de sustentação dos sedimentos decorrentes da encosta. Algumas das lajes e blocos com indícios de talhe, e que
originalmente delimitavam o canal encontram-se presentemente deslocados, na sua maioria tombados e dispersos
pelo interior do mesmo, provavelmente pela força das águas em época de maior caudal.

Não se identificou qualquer edificação de muro ou paramento de contenção, com a finalidade de colmatar ou
sustentar os espaçamentos existentes entre as rochas, registando-se contudo, um alinhamento de blocos pétreos
periférico, localizado imediatamente a montante da pesqueira, e que forma uma pequena estrutura de represamento
disposta transversalmente a partir da margem oposta, eventualmente criada com o propósito intencional de alterar
as correntes do curso fluvial, sujeitando as espécies piscícolas que se deslocam a jusante a seguir na direção das
margens, onde o fluxo é menos tumultuoso e a travessia facilitada, não sendo despiciendo que possa eventualmente
integrar parte do açude primitivo referente ao já aludido moinho arruinado, OP 642, localizado imediatamente a
jusante da pesqueira, com a respetiva estrutura de pesca a surgir da utilização contemporânea do mesmo, ou
porventura um reaproveitamento posterior.

No término do canal observam-se nas extremidades e na superfície/parede interior dos blocos e penedos um
conjunto de entalhes, orifícios sob a forma de covinhas e fossetes com diferentes dimensões, e concavidades de
formato circular e oblongo, originalmente destinados a encaixar as armadilhas de pesca que oscilam localmente,
tanto na tipologia como na denominação: segundo a toponímia local são designadas de “Nassas”, as armações de
rede com forma cónica, envolvendo um conjunto de arcos por meio de ramos com diferentes dimensões, e os
“Covos”, alusivos a engenhos artesanais igualmente coniformes, elaborados através de materiais perecíveis de
natureza vegetal.

De referir que os entalhes e orifícios supracitados estão dispostos a cotas altimétricas distintas, pressupondo uma
utilização assíncrona das armadilhas de pesca.
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¤ Armadilhas identificadas:

Os entalhes e orifícios identificados nos diferentes blocos encontram-se relativamente concentrados ao longo de
uma área de reduzida extensão, pelo que a sua atenta observação, mormente no que respeita à localização dos
mesmos, possibilitou uma hipotética interpretação da sua disposição, tendo sido individualizadas cinco possíveis
“armadilhas”, as quais descrevemos sucintamente:

• Ar.1 – O alinhamento observado, e sobre o qual assentaria a rede apresenta uma orientação noroeste – sudeste,
revelando um espaçamento entre penedos com cerca de 2 metros de comprimento.

Identificou-se um entalhe elaborado na face vertical de um bloco granítico, com cerca de 0,14 metros de diâmetro, e
paralelo a este, uma superfície relativamente regularizada e afeiçoada com cerca de 0,40 metros de comprimento,
admitindo-se, pela sua amplitude, que poderia eventualmente suportar várias armadilhas, porventura dispostas
paralelamente.

• Ar.2 – Com uma orientação sensivelmente norte – sul e um espaçamento com cerca de 2,70 metros de
comprimento, utiliza uma concavidade semi-circular com cerca de 0,20 metros de diâmetro, intencionalmente
efetuada na extremidade superior de um bloco granítico de grande proporção, e do lado oposto um entalhe ovalado
com idênticas dimensões, presente na extremidade do afloramento granítico.

Tal como o exemplo previamente aludido, as grandes dimensões da passagem sugerem a utilização de várias nassas
ou covos em simultâneo.

• Ar.3 – Constituía provavelmente um ponto de pesca alternativo, mormente direcionado para a captura ocasional de
peixes que evitavam o canal principal situado a jusante.

Observou-se um conjunto de blocos graníticos dispostos intencionalmente, de configuração semi-elipsoidal, que
aparentam criar um canal de menores dimensões – transversal ao corredor principal – e que finda numa passagem
estreita entre dois blocos afeiçoados, com orientação oeste – este e cerca de 1,05 metros de comprimento, onde
estaria primordialmente disposta a armadilha.

Um dos blocos preserva na face inferior um orifício circular com 0,06 metros de diâmetro e 0,03 de profundidade, e
paralelo a este, uma superfície intencionalmente preparada com cerca de 0,14 metros.

• Ar.4 – Passagem com cerca de 0,95 metros de extensão e orientação nordeste – sudoeste, localizada no que
aparenta constituir a extremidade/término da estrutura de pesca a montante.

Observou-se um orifício circular com 0,10 metros de diâmetro e 0,06 metros de profundidade, implantado num
afloramento fraturado de superfície aplanada, e paralelo ao mesmo, na extremidade vertical de um bloco isolado,
uma concavidade com cerca de 0,20 metros de diâmetro.

• Ar.5 – Conforma uma aparente passagem de orientação noroeste – sudeste com cerca de 2,35 metros de extensão,
presentemente preenchida por seixos e pedras sobrepostas, e detritos arrastados pela corrente.

Observa-se um orifício circular com cerca de 0,08 metros de diâmetro e 0,03 metros de profundidade, aberto na
extremidade de um bloco isolado, e alinhado com este, no lado oposto, uma superfície afeiçoada com cerca de 0,50
metros de comprimento e 0,38 metros de largura, com inúmeras fraturas que proporcionavam o encaixe parcial.

Para além dos exemplos previamente aludidos, foram ainda detetados um conjunto de entalhes e orifícios de
dimensões diversificadas, aparentemente isolados, e outros cuja localização atual sugere que se encontrem
deslocados do seu contexto original.
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Bibliografia
de apoio

PACHECO, Maria F. O. (2013): “Pesqueiras do Rio Minho: Valorização do Património Cultural e
Gestão de Recursos Naturais”. Curso de Mestrado em Gestão Ambiental e Ordenamento do
Território, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Viana do Castelo (Policopiado).

RAIMUNDO, Francisco et al. (2014): “As Pesqueiras do Rio Sabor no concelho de Torre de
Moncorvo: Notícia e inventário”, in CôaVisão, Economia, Ciência e Cultura, Nº16. Edição da
Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, pp.123-131.

Acessos A partir da Estrada Nacional 206 em direção ao Arco de Baúlhe, sensivelmente ao Km 92, será
necessário enveredar por um caminho parcialmente lajeado, de pendente acentuada e traçado
sinuoso, que conduz diretamente à margem esquerda do rio, onde se encontra localizada a
ocorrência em questão. Esta dista cerca de 125 metros em linha reta da estrada supracitada.

Observações Estrutura contígua a dois conjuntos molinológicos (OP 125 e OP 642), localizados imediatamente

a montante e a jusante da mesma.
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da estrutura na paisagem circundante, vista de norte.

Foto 2 | Vista geral da pesqueira a partir da margem direita do rio, com a seta a indicar a possível localização da

entrada do canal, localizado a jusante.
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Foto 3 | Vista parcial do canal da pesqueira, de poente para nascente.

Foto 4 | Vista parcial do canal da pesqueira, de nascente para poente.
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Foto 5 | Perspetiva parcial do canal da pesqueira, visto de poente para nascente.

Foto 6 | Perspetiva do troço final do canal da pesqueira, vista de noroeste.
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Foto 7 | Perspetiva da possível estrutura de represamento e condução a montante da pesqueira, vista de poente.

Foto 8 | Aspeto da estrutura pétra transversal ao canal, vista de noroeste.
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Foto 9 | Vista do possível alinhamento da armadilha 1, visto de poente.

Foto 10 | Aspeto do entalhe presente no afloramento visto de poente, destinado a encaixar a armadilha 1.
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Foto 11 | Aspeto da superfície vertical afeiçoada, vista de sudeste, destinada a encaixar a armadilha 1.

Foto 12 | Vista do possível alinhamento da armadilha 2, visto de sudoeste.
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Foto 13 | Aspeto do entalhe horizontal, visto de sudoeste, destinada a encaixar parcialmente a armadilha 2.

Foto 14 | Aspeto da concavidade vertical, vista de sul, destinada a encaixar parcialmente a armadilha 2.
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Foto 15 | Vista do possível alinhamento da armadilha 3, visto de noroeste.

Foto 16 | Perspetiva do orifício destinado a encaixar parcialmente a armadilha 3, visto de noroeste.
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Foto 17 | Aspeto da extremidade afeiçoada do bloco, vista de poente, destinada a encaixar a armadilha 3.

Foto 18 | Perspetiva superior da passagem onde estava instalada a armadilha 3, vista de nascente.
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Foto 19 | Vista do possível alinhamento da armadilha 4, visto de poente.

Foto 20 | Perspetiva do orifício destinado a encaixar parcialmente a armadilha 4, visto de norte.
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Foto 21 | Perspetiva do canal destinado à armadilha 4, vista de sul, com os dois pontos de encaixe.

Foto 22 | Vista do eventual alinhamento da armadilha 5, visto de poente.
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Foto 23 | Perspetiva do orifício destinado a encaixar parcialmente a armadilha 5, visto de norte.

Foto 24 | Aspeto da superfície afeiçoada regular, vista de noroeste, destinada a encaixar a armadilha 5.
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Foto 25 | Aspeto de um entalhe aparentemene isolado, visto de poente.

Foto 26 | Perspetiva de um entalhe presente num bloco isolado, visto de sudeste.
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Implantação Cartográfica
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Esboço representativo da implantação das armadilhas de pesca
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Identificação
Nº registo Topónimo/ Lugar Freguesia Concelho Distrito

644 Terrão/Daivões/Arosa

Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo
Aleixo de Além -
Tâmega/Cavês

Ribeira de
Pena/Cabeceiras de

Basto
Vila Real/Braga

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

Datum 73 22522,86 205952,49 240 73

Categoria Subcategoria Tipologia Utilização Inicial Utilização Atual

Arquitetura agrícola Edifícios construídos
agrícolas Propriedade rural Uso agrícola Abandonado

Cronologia Proprietários Arquiteto/Construtor/Autor

Contemporâneo Não aplicável Não aplicável

Classificação Sítio Legislação Estatuto de
Proteção

Estado de
conservação Ameaças

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

Contexto geomorfológico e ambiental

Relevo Geologia Uso de solo

Implantado em zona de encosta média-baixa com alguma
pendente, concretamente na vertente noroeste de um outeiro
granítico designado “Alto dos Cabeços”.

Granito Baldio/agrícola

Hidrologia Cobertura Vegetal

A propriedade é parcialmente delimitada por uma linha de água
murada sem designação na Carta Militar Nº73 (OP_407),
subsidiária da margem esquerda do rio Tâmega.

Essencialmente vegetação herbácea associada
aos campos agrícolas. Algumas espécies de folha
caduca nas bordaduras dos referidos campos, e
vegetação ripícola associada à linha de água.

Fontes de Informação

Bibliografia Inédito.

Informação Oral

Com o intuito de recolher informações sobre a ocorrência em questão, foram efetuadas
deslocações à povoação de Arosa e freguesia de Cavez, tendo sido inquirido o Sr. António
Delgado, 84 anos, agricultor de profissão e atual proprietário da referida propriedade, designada
localmente “Terrão”, e morador há mais de 60 anos na mesma.

Segundo o mesmo, propriedade do Terrão terá sido adquirida pelo sogro do inquirido, António
Bento de Magalhães, que originalmente residia numa casa rural (OP 212), entretanto destruída,
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localizada nas proximidades da margem do rio Tâmega, e que englobava igualmente um
espigueiro, assim como outras estruturas relacionadas com as práticas agrícolas.

A informação facultada pelo entrevistado indiciava que a propriedade integrava igualmente um
lagar antigo, restando presentemente dois já de edificação recente, numa clara alusão à
abundante ao cultivo da vinha e à produção de vinho no passado, que, segundo o mesmo,
chegou a produzir “cinquenta pipas”.

O Sr. António destacou igualmente a pré-existência e antiguidade de algumas das plataformas
de socalcos, contrastando com a edificação de novos terraços, do qual terá sido responsável,
de modo a alargar o espaço disponível para o cultivo, realidade visível na heterogeneidade
existente ao nível dos aparelhos construtivos dos mesmos.

Segundo o mesmo, para além das vinhas, as plataformas agrícolas eram utilizadas para o
plantio de milho, batatas, entre outros produtos hortícolas, assim como o cultivo de oliveiras.

Informou-nos igualmente ter sido o responsável pela construção das edificações presentes no
terraço superior da propriedade, por volta da década de 60 do século passado, assim como da
reformulação da casa residencial, mormente o segundo andar através da contratação de um
mestre-pedreiro, com a matéria-prima pétrea proveniente das proximidades.

Descrição
Propriedade rural formada por um conjunto de plataformas suportadas por muros de contenção de terras, com cerca
de 3 hectares de área total, onde se inserem dois edifícios habitacionais, entre outras edificações, e estruturas de
apoio agrícola, assim como áreas cultivadas destinadas a culturas diversificadas.

O conjunto de plataformas em socalco encontram-se implantadas ao longo de uma área extensa de encosta
sobranceira à margem esquerda do rio Tâmega, apresentam orientação preferencial de noroeste para sudeste,
desenvolvendo-se sensivelmente entre as isoípsas dos 180 aos 250 metros, delimitadas a sul pela E.N 206, a norte
pela orla do referido rio, a nascente/norte por uma linha de água murada (OP 407), sendo igualmente atravessadas
longitudinalmente por um caminho sinuoso de pé posto, parcialmente lajeado (OP 517), cujo limite interior é truncado
por vários muros de suporte.

A uma cota altimétrica intermédia, encontram-se intercaladas perpendicularmente por um carreiro mais ou menos
retilíneo de orientação noroeste – sudeste, circunscrito por pequenos muretes formados por algumas fiadas de blocos
pétreos graníticos irregulares e sem aparelhamento, e parcialmente descontinuados de modo a permitir o acesso às
mesmas, assim como aos imóveis habitacionais e respetivos anexos, localizados nos terraços superiores.

Ao nível da organização e disposição estrutural das plataformas, observa-se uma assinalável heterogeneidade,
variando igualmente ao nível do aparelho construtivo das respetivos muros de sustentação. A nascente do acesso
supramencionado apresentam-se escalonadas e paralelas, embora descontínuas, observando-se uma
rutura/interrupção entre socalcos, mormente nas extremidades e no término dos muros por meio de um conjunto de
rampas que facilitam a comunicação e circulação entre os diferentes patamares.

Os tramos identificados revelam muros de dimensões de dimensões avantajadas, de uma só face, com orientação
de nordeste para sudoeste e uma altura variável entre 1,60 e 2,40 metros, evidenciando alguma preocupação técnica
e cuidado na sua construção, nomeadamente pela disposição criteriosa das pedras que os constituem.
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De uma maneira geral os paramentos possuem um aparelho bastante regular, com segmentos a revelar uma
organização bastante precisa, quase ciclópica, tendo sido erguidos em alvenaria de granito com recurso a blocos
pétreos faceados de dimensão variada, aparelhados de modo organizado, com os interstícios/espaçamentos
colmatados com pedra miúda.

A base dos muros em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma
maior robustez e solidez à estrutura, com alguns tramos a assentar diretamente no afloramento rochoso granítico. O
remate dos mesmos, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras distribuídas
de forma organizada, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo e vegetação.

Este conjunto integra essencialmente campos agrícolas, observando-se no terraço mais elevado algumas plantações
de árvores de fruto e uma estrutura de retenção de água, direcionada para o regadio dos campos aludidos.

O tanque apresenta configuração retangular, tendo sido erigido em blocos de cimento, observando-se uma base de
assentamento pétrea relativamente regularizada, formada por um conjunto de lajes graníticas sobrepostas, dispostas
horizontalmente.

A poente, a disposição das plataformas revela uma geometria tendencialmente concêntrica – convexa/côncava,
proporcionadas pelo declive mais pronunciado da vertente, fundamentalmente originado pela reunião de duas linhas
de água subsidiárias da margem esquerda do rio Tâmega, e que determinam socalcos de superfície geralmente
exígua com os muros de contenção a apresentar dimensões mais reduzidas, com excepção dos panos que delimitam
parcialmente o caminho de pé posto atrás referido, de maior proporção.

Um dos tramos revela uma escadaria de comunicação ao socalco, presentemente em mau estado de conservação,
constituída por uma estrutura de configuração ligeiramente encurvada, parcialmente paralela ao muro na fase inicial,
e posteriormente perpendicular, encontrando-se embutida no mesmo, com as lajes/blocos distribuídos de modo mais
ou menos simétrico, embora oscilando ao nível da morfologia e dimensões.

No término observa-se uma cancela formada por um tronco distribuído na horizontal e dois barrotes transversais,
destinada a obstruir o acesso.

Com uma orientação essencialmente de nordeste para sudoeste, os tramos identificados revelam muros
genericamente de pequenas dimensões, com uma altura variável entre 0,80 e 1,80 metros, de uma só face, estando
em alguns casos ligeiramente tombados e evidenciando pouco cuidado na sua construção, com os paramentos a
revelar um aparelho irregular, erguidos em alvenaria de pedra seca com recurso a blocos pétreos de granito de
pequena e média dimensão, dispostos de modo desordenado, com os interstícios/espaçamentos colmatados com
terra e argamassa, observando-se igualmente o aplicação de blocos de maior dimensão na base, de modo a dotar a
estrutura de uma maior resistência e estabilidade. De igual modo, alguns troços assentam diretamente no
afloramento rochoso granítico.

O referido aglomerado abarca um conjunto variado de estruturas, fundamentalmente localizados nas plataformas
superiores.

Destaca-se um edifício destinado à habitação, edificado em cantaria de granito de planta retangular com dois
subsistemas construtivos distintos, percetíveis nos alçados externos: um piso térreo eventualmente mais antigo,
formado por lajes faceadas de dimensão variável, de disposição tendencialmente horizontal embora aparelhadas de
modo irregular - com excepção dos cunhais do mesmo - e interstícios colmatados com pedra miúda, e um sobrado,
cuja construção primordial seria presumivelmente em taipa ou outro material perecível, e posteriormente reformulada
tendo em vista uma solução construtiva mais maciça e durável, mormente composta por lajes faceadas de
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configuração retangular e bem aparelhadas. A referida construção abarca um telhado de quatro águas, com telha
em meia cana, assentes sobre uma estrutura de travejamento em madeira.

Contígua a esta, observa-se uma outra habitação domiciliária, de construção contemporânea, com planta retangular
e de dois pisos, com os alçados erigidos em blocos de cimento rebocados a argamassa de cimento, apresentando
igualmente telhado com quatro águas coberto com telha “lusa”.

Para além dos edifícios habitacionais supracitados, abarca igualmente dois anexos, um adossado à primeira
edificação, e o segundo, de maiores dimensões, adjacente ao mesmo, erigidos em blocos de cimento e blocos de
tijolo cerâmico, sem revestimento ou reboco, um galinheiro, e localizado numa plataforma subjacente, um anexo para
acondicionamento de alfaias agrícolas, lenha e feno.

As plataformas intermédias e inferiores compreendem campos agrícolas, olivais, bordejados por vinha de enforcado
com alguns sinais de abandono, embora aparentemente tenha sido cultivada até aos dias de hoje, dada a dimensão
ainda reduzida da vegetação arbustiva, com mais expressão unicamente na proximidade às linhas de água.

De referir que na área das plataformas identificaram-se igualmente duas represas, a cotas diferenciadas (nas
isoípsas dos 235m e 200m), erigidas com recurso a grandes lajes de granito aparelhadas. São compostas por um
muro truncando a forma côncava dos muros de suporte, assumindo uma configuração subtrapezoidal.

A partir das represas derivam uma sequência de levadas construídas no sopé dos muros de suporte, conduzindo a
água ora com recurso a murete composto por blocos pétreos de granito de formato e tamanho irregulares
(encontrando-se na sua maioria cobertos de manto vegetal) ora escavados no solo ora constituído por manilhas de
meia cana de cimento.

A poente, findando a propriedade rural, encontra-se um travamento no caminho lajeado, a fim de se utilizar como
portão, com recurso a troncos e arame (encontra-se com sinais de abandono).

Acessos A partir de Ribeira de Pena, seguir pela EN 206 no sentido do Arco de Baúlhe. Após cerca de 4,5
km, a ocorrência está imediatamente adjacente à margem direita da referida estrada.

Observações Nada a assinalar.
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Registo Fotográfico

Foto 1 | Perspetiva parcial da propriedade, vista de norte.

Foto 2 | Aspeto parcial das plataformas que compõem a propriedade, vistas de norte.
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Foto 3 | Aspeto de uma rampa de ligação entre plataformas, vista de nordeste.

Foto 4 | Perspetiva de outra rampa de acesso entre a plataforma e carreiro de acesso, vista de nordeste.
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Foto 5 | Aspeto parcial do carreiro perpendicular que dá acesso às plataformas, vista de noroeste.

Foto 6 | Perspetiva de um tramo de muro de socalco de grandes dimensões e aparelho regular, visto de norte.
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Foto 7 | Aspeto de um tramo de muro de contenção de terras, visto de norte.

Foto 8 | Perspetiva parcial de um tramo de muro de socalco de aparelho irregular, visto de nordeste.



Ficha de Inventário do Património

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/FIP 10.15

Foto 9 | Aspeto do caminho parcialmente lajeado (OP_507), delimitado por muro, visto de sudoeste.

Foto 10 | Perspetiva da escadaria de acesso aos terraços inferiores, vista de sudoeste.
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Foto 11 | Aspeto dos blocos que compõem os degraus da escadaria, vistos de sudoeste.

Foto 12 | Vista parcial da base de assentamento pétrea do tanque da propriedade, visto de noroeste.
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Foto 13 | Perspetiva da fachada norte do edifício habitacional em cantaria de granito, visto de noroeste.

Foto 14 | Aspeto da fachada norte do edifício habitacional de construção contemporânea.
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Foto 15 | Vista parcial, a partir de noroeste, dos edifícios anexos contíguos às habitações.

Foto 16 | Perspetiva da estrutura de apoio destinada a guardar lenha e feno, vista de nascente.
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Foto 17 | Perspetiva parcial de uma das estruturas de retanção de água identificadas, vista de noroeste.

Foto 18 | Perspetiva da estrutura de travamento no término poente da propriedade.
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Implantação Cartográfica
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4.5. ANEXO V – CARTA DE CONDICIONANTES
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