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1.INTRODUÇÃO

O presente relatório visa proceder à apresentação dos resultados inerentes aos trabalhos desenvolvidos
durante o mês de Outubro 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) (Anexo I – Des. 1 a Des. 7).

2.DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS

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

2.1. PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA

Durante o mês de Outubro foram realizados trabalhos de prospecção arqueológica no Aproveitamento
Hidroelétrico de Gouvães, especificamente na área da futura albufeira, no Aproveitamento Hidroelétrico de
Daivões, designadamente nas áreas afectas ao novo traçado do Acesso C21, novas áreas do Estaleiro 22c, do
Estaleiro 22d, do Estaleiro 31d e alargamento do Estaleiro/Escombreira 31b, e, nas Linhas de Muito Alta Tensão,
nomeadamente na Subestação de Ribeira de Pena, na Subestação de Gouvães, na LN 400Kv Daivões – Ribeira
de Pena, na LN 400Kv Gouvães – Ribeira de Pena 1, LN 400Kv Gouvães – Ribeira de Pena 2/3 e na LN 400Kv Alto
Tâmega – Gouvães (Anexo I – Des. 8 e Des. 9)1.

No decorrer destes trabalhos foram identificadas 4 ocorrências, integralmente correspondentes a estruturas
de carácter arquitetónico, histórico e etnográfico, designadamente, um pontão - OP 650, um banco de pastor
- OP 651, uma poldra - OP 652, e ainda uma propriedade rural - OP 660 (Anexo I – Des. 8 e Des. 9).

2.1.1. Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG)

2.1.1.1. Margens do rio Torno – área da futura albufeira de Gouvães (Anexo II – FRPA 82)

Os referidos trabalhos de prospeção conduziram à identificação de três novas ocorrências patrimoniais,
nomeadamente uma um pontão – OP 650 (Anexo IV – FOP 650), um banco de pastor – OP 651 (Anexo IV – FOP
651) e uma poldra – OP 652 (Anexo IV – FOP 652).

1 A prospeção efectuada nas Linhas de Muito Alta Tensão, não obstante ter sido iniciada no presente mês, será somente
apresentada no relatório referente ao mês de Novembro, data em que findaram os referidos trabalhos.
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2.1.2. Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD)

2.1.2.1. Novo traçado do Acesso C21, novas áreas do Estaleiro 22c, do Estaleiro 22d, do Estaleiro 31d e
alargamento do Estaleiro/Escombreira 31b (Anexo II – FRPA 83)

Os referidos trabalhos de prospeção conduziram à identificação de uma nova ocorrência patrimonial,
nomeadamente uma propriedade rural – OP 660 (Anexo IV – FOP 660).

2.1.3. Linhas de Muito Alta Tensão (LMAT)

2.1.3.1. Subestação de Ribeira de Pena

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

2.1.3.2. Subestação de Gouvães

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

2.1.3.3. LMAT: LN 400Kv Daivões – Ribeira de Pena

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

2.1.3.4. LMAT: LN 400Kv Gouvães – Ribeira de Pena 1

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

2.1.3.5. LMAT: LN 400Kv Gouvães – Ribeira de Pena 2/3

A prospeção efectuada, não obstante ter sido iniciada no presente mês, optou-se pela sua inclusão no mês
subsequente, data em que findaram os referidos trabalhos, não sendo, deste modo, indicados no presente
relatório, mas sim no referente ao mês de Novembro.
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2.1.3.6. LMAT: LN 400Kv Alto Tâmega – Gouvães

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

Foto 1 | Aspecto dos trabalhos de prospeção efectuados
na área de Albufeira do A. H. de Gouvães.

Foto 2 | Aspecto da prospecção nas novas áreas de
estaleiros do A. H. de Daivões.

Foto 3 | Aspecto dos trabalhos de prospeção na área sul
da implantação da Subestação de Ribeira de Pena.

Foto 4 | Aspecto dos trabalhos de prospeção na área
nascente da implantação da Subestação de Gouvães.

Foto 5 | Aspecto dos trabalhos de prospeção efectuadas
na LN 400Kv Daivões – Ribeira de Pena.

Foto 6 | Aspecto dos trabalhos de prospeção efectuadas
na LN 400Kv Gouvães – Ribeira de Pena 1.
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Foto 7 | Aspecto dos trabalhos de prospeção efectuadas
na LN 400Kv Gouvães – Ribeira de Pena 2/3.

Foto 8 | Aspecto dos trabalhos de prospeção efectuadas
na LN 400Kv Alto Tâmega – Gouvães.

2.2. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

O acompanhamento arqueológico no decurso do mês de Outubro 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, de
remoção e de escavação de depósitos sedimentares - associados normalmente à construção de acessos,
plataformas ou execução de valas, de desmatação e abate de árvores, de demolição, de desassoreamento de
estruturas, para além dos trabalhos realizados na envolvência e/ou proximidade de ocorrências patrimoniais.

No decorrer destes trabalhos foram identificadas sete novas ocorrências, nomeadamente um caminho/via –
OP 653, três propriedades rurais – OP 654, OP 657 e OP 659, duas casas de habitação – OP 655 e OP 656, e
ainda um complexo hidráulico – OP 658.

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;

2.2.1. Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG)

2.2.1.1. Acesso B2/C2 (Anexo III – FRAA 1128 e FRAA 1129)

a) Foram acompanhados trabalhos diversificados, nomeadamente, a escavação mecânica de valas e de
fundações de colectores para instalação e/ou remodelação das redes de abastecimento de águas e de
drenagem de águas residuais em local contíguo ao acesso B2/C2, assim como da escavação mecânica de valeta
de drenagem de águas contígua ao acesso B2/C2, entre os Pk 0+140 e Pk 0+240.
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b) Os trabalhos realizados no acesso nos diferentes Pk conduziram à identificação de duas realidades
estratigráficas. Na zona da antiga estrada municipal observava-se a presença do actual piso e da sua
preparação, que se sobrepunha a uma camada de aterro. Nos trabalhos que incidiram na abertura da valeta, a
estratigrafia era constituída por uma camada de aterro que se sobrepunha ao substrato geológico xistoso.

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

2.2.1.2. Acesso B12 (Anexo III – FRAA 1130)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura de vala para implantação de conduta de escoamento de
águas pluviais entre o PK 0+000 a 0+150.

b) A abertura da vala permitiu a observação de uma estratigrafia constituída fundamentalmente constituída
pelo afloramento granítico, rochoso ou já desagregado - saibro.

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

2.2.1.3. Acesso C15 (Anexo III – FRAA 1131 e FRAA 1132)

a) Foram acompanhados os trabalhos de abertura de caixa para implantação da passagem hidráulica (P.H.1),
assim como da escavação de cabouco ao Pk 0+000 para implantação de poste de condução eléctrica.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente ao
nível de solo vegetal.

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

2.2.1.4. Escombreira 16b (Anexo III – FRAA 1133)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação mecânica de um tramo do acesso à central de betão e da
decapagem superficial e remoção de vegetação em área de implantação da escombreira, a oeste.

b) Os trabalhos de escavação levaram à identificação genérica de cinco camadas estratigráficas,
designadamente um sequencia constituída pela camada humosa, por um depósito sedimentar de enchimento
de plataforma, por um depósito sedimentar de aterro, por um depósito sedimentar aluvionar de areão, e, pela
camada de desagregação do substrato geológico xistoso.

c) No decorrer das ações de desmatação foram identificadas seis ocorrências de interesse patrimonial,
correspondentes a um caminho/via (OP 653), duas propriedades rurais (OP 654 e OP 657), duas casas de
habitação (OP 655 e OP 656) e um complexo hidráulico (OP 658).
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2.2.1.5. Escombreira 25 (Anexo III – FRAA 1034 e FRAA 1135)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem em parcelas das vertentes norte e sul da escombreira.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada uma unidade estratigráfica, correspondente ao
nível de solo vegetal.

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

2.2.1.6. Estaleiro 16c - Plataforma do Poço de Cabos e Bifurcador Superior (Anexo III – FRAA 1136 e FRAA
1137)

a) Foram acompanhados os trabalhos, na Linha Aérea 20 kV: Apoio 2 da LN SE Gouvães – CH Gouvães para a
Plataforma do Poço de Cabos e Acesso ao Bifurcador Superior, da escavação para abertura das fundações do
poste 2, bem como os trabalhos de nivelamento de terreno para abertura de vala para passagem subterrânea
de cabos entre o poste 1 e o poste 2 e a execução da respetiva vala.

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.

2.2.1.7. Estaleiro 26a - Chaminé de Equilíbrio (Anexo III – FRAA 1138)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação para as fundações de um poste para antenas de
comunicação (REP A) junto à plataforma da Chaminé de Equilíbrio.

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.

2.2.1.8. Estaleiro 37a (Anexo III – FRAA 1139)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e limpeza de blocos graníticos na vertente sul do estaleiro.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi observada somente a camada vegetal/superficial.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.1.9. Estaleiro 37b (Anexo III – FRAA 1140)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e nivelamento de terreno para assentamento de um
reservatório de água.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi observada somente uma camada de aterro.

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

2.2.1.10. Ataque Intermédio (Anexo III – FRAA 1141)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação para as fundações de um poste para antenas de
comunicação (REP B) junto à plataforma do Ataque Intermédio.

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

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

2.2.1.11. Ataque Sul (Anexo III – FRAA 1142)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação para as fundações de um poste para antenas de
comunicação (REP C) junto à plataforma do Ataque Sul.

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.

2.2.1.12. Conduta Forçada em Vala (Anexo III – FRAA 1143 e FRAA 1144)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de uma valeta de escoamento de águas no topo do talude
este da conduta forçada em vala.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas três unidades estratigráficas, a primeira
correspondente a um depósito sedimentar de revolvimento de terras provenientes da escavação da conduta
forçada em vala, que se sobrepõe à camada humosa/vegetal. A terceira correspondente a uma camada de
desagregação do substrato geológico xistoso.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.1.13. Tomada de Daivões (Anexo III – FRAA 1145, FRAA 1146 e FRAA 1147)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação mecânica de um tramo do acesso provisório de serventia
ao topo da Tomada de Daivões e do rebaixamento em área de implantação da tomada de Daivões, assim como
da limpeza de vegetação da faixa de gestão de combustíveis em volta da casa do Sr. Ernesto Meireles e do
abate de árvore e da decapagem em área de alargamento contígua ao acesso à tomada de Daivões.

b) No decorrer dos referidos trabalhos foram observadas distintas realidades estratigráficas. Na zona do
rebaixamento da zona de implantação da Tomada de Água de Daivões, foram identificadas duas unidades
estratigráficas, a primeira correspondente à camada vegetal/superficial, que se encontrava sobre o substrato
geológico xistoso. Nas zonas relacionadas com os acessos foram genericamente observadas cinco unidades
estratigráficas, sendo que a primeira se relaciona com uma camada de aterro decorrente da construção do
acesso para o topo da tomada de Daivões, a segunda correspondente a um depósito sedimentar de enchimento
de socalco, a terceira a um depósito sedimentar de vertente, a quarta a um depósito sedimentar de nível
freático, e a quinta, e ultima, a uma camada de desagregação do substrato geológico xistoso.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada uma ocorrência de interesse patrimonial, correspondentes a uma
propriedade rural (OP 659).

Foto 9 | Aspecto dos trabalhos executados em área contígua
ao Acesso B2/C2.

Foto 10 | Aspecto da área intervencionada para implantação
da conduta de escoamento no Acesso B12.

Foto 11 | Aspecto dos trabalhos de escavação em curso no
Acesso C15.

Foto 12 | Aspeto dos trabalhos de decapagem superficial e
remoção da vegetação, em curso na Escombreira 16b.
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Foto 13 | Aspecto dos trabalhos de decapagem em curso na
Escombreira 25.

Foto 14 | Aspecto da escavação para o nivelamento de terreno
para a execução da vala em curso no Estaleiro 16c.

Foto 15 | Aspecto geral de abertura da fundação para a
antena de comunicação no Estaleiro 26a – Chaminé de

Equilíbrio.

Foto 16 | Aspecto dos trabalhos de decapagem em curso no
Estaleiro 37a.

Foto 17 | Aspecto dos trabalhos de decapagem em curso no
Estaleiro 37b.

Foto 18 | Aspecto do início dos trabalhos de abertura de
fundação para a antena de comunicação no Ataque Sul.
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Foto 19 | Aspecto da escavação da valeta superior à Conduta
Forçada em Vala (tramo inferior).

Foto 20 | Aspecto dos trabalhos escavação no acesso
provisório à Tomada de Água de Daivões.

2.2.2. Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD)

2.2.2.1. Margem Direita – Acesso C20 (Anexo III – FRAA 1148)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de sedimentos e do substrato rochoso, assim como de
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.

2.2.2.2. Margem Direita – Barragem (Anexo III – FRAA 1149 e FRAA 1150)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem/limpeza e de escavação de sedimentos existentes sobre
o afloramento rochoso, assim como remoção de blocos pétreos. No decorrer dos trabalhos verificou-se a
afectação das OP 213 e OP 320, ambos abrigos sob rocha.

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.

2.2.2.3. Margem Direita – Central (Anexo III – FRAA 1151 e FRAA 1152)

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

2.2.2.4. Margem Direita – Eixo 32 (Anexo III – FRAA 1153)

a) Foram verificados os trabalhos de decapagem e escavação de sedimentos.

b) Foi identificadas uma unidade estratigráfica, correspondente aos depósitos aluviares da margem do rio.

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

2.2.2.5. Margem Direita – Eixo 83 (Anexo III – FRAA 1154)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação de sedimentos, assim como a remoção de
blocos pétreos, assim como da escavação de terras vegetais integradas no último patamar dos socalcos
agrícolas (OP 248) aterrados com escombros e sedimentos no decurso dos trabalhos de escavação da central.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada de aterro que se encontra sobre um depósito de solos vegetais.

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

2.2.2.6. Margem Direita – Escombreira 22b (Anexo III – FRAA 1155, FRAA 1156, FRAA 1157 e FRAA 1158)

a) Acompanhamento das ações de decapagem e escavação mecânica de sedimentos na área da escombreira,
assim como remoção de blocos, tendo em vista o aumento da área de aterro. Foram igualmente acompanhadas
as acções de abertura de uma vala de drenagem de águas pluviais e da para abertura da vala de drenagem-A1.

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, observando-se pontualmente o
afloramento rochoso de base.

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

2.2.2.7. Margem Esquerda – Estaleiro/Escombreira 31b (Anexo III – FRAA 1159, FRAA 1160 e FRAA 1161)

a) Foram acompanhadas os trabalhos de desmatação/abate de árvores, assim como da decapagem e escavação
de uma parte da área da escombreira. Foi igualmente acompanhada a demolição parcial de socalcos integrados
na OP644 – Propriedade rural.

2 O eixo 3 é um acesso interno provisório necessário para execução de outros acessos/plataformas.
3 O eixo 8 é um acesso interno provisório necessário para execução de outros acessos/plataformas.



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 25 (Outubro de 2017) 16

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente quatro unidades
estratigráficas. As duas primeiras camadas são o resultado da criação dos socalcos, correspondendo a primeira
camada ao nível de agrícola superficial e a segunda camada ao enchimento do socalco. A terceira camada não
ocorre em toda a área decapada, apenas se manifestando nas zonas mais depressionárias do antigo relevo,
onde se verifica um nível estratigráfico relacionado com um paleocanal. O nível geológico, última unidade
estratigráfica, revela algumas manchas de óxido de ferro.

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

2.2.2.8. Margem Esquerda – Escombreira 31c (Anexo III – FRAA 1162)

a) Foram acompanhadas trabalhos de desmatação/abate de três sobreiros de médio e grande porte localizados
num remate de esporão na margem direita da Ribeira da Fonte Fria, por cima da OP 207 (Moinho).

b) Dada a natureza dos trabalhos realizados, não foi observada qualquer estratigrafia.

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

2.2.2.9. Margem Esquerda – Túnel de Desvio do Rio (Anexo III – FRAA 1163, FRAA 1164, FRAA 1165 e FRAA
1166)

a) Foram acompanhadas os trabalhos de escavação e remoção da camada de aterro da plataforma, de
decapagem (limpeza) de sedimentos vegetais existentes sobre o afloramento rochoso, assim como da
desmatação/abate de árvores (amieiros).

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram genericamente identificadas três unidades estratigráficas,
a primeira constituída por uma camada de aterro recente que sobrepunha a camada vegetal/superficial
original, que por sua vez se encontrava sobrejacente ao afloramento rochoso granítico.

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

2.2.2.10. Leito do rio – Pré-ensecadeira Jusante da Barragem de Daivões (Anexo III – FRAA 1167)

a) Foram acompanhadas os trabalhos de depósito de grandes blocos pétreos no leito do rio para implantação
da pré-ensecadeira a Jusante da barragem.

b) Dada a natureza dos trabalhos realizados, não foi observada qualquer estratigrafia.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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Foto 21 | Aspecto dos trabalhos em curso no Acesso C20. Foto 22 | Aspecto dos trabalhos na zona da Barragem.

Foto 23 | Aspecto dos em curso na zona da Central. Foto 24 | Aspecto da área de trabalhos no Eixo 3.

Foto 25 Aspecto da escavação de sedimentos no Eixo 8. Foto 26 | Aspecto dos trabalhos na Escombreira 22b.

Foto 27 | Aspecto dos trabalhos de escavação e de
demolição de muros de socalco integrado na OP 644, em

curso no Estaleiro/Escombreira 31b.

Foto 28 | Aspecto dos trabalhos desmatação/abate de
sobreiros, em curso na Escombreira 31c.
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Foto 29 | Aspecto dos trabalhos escavação e decapagem,
em curso na área do Túnel de Desvio do Rio.

Foto 30 | Aspecto do depósito de matérias no leito do rio
no âmbito da construção da Pré-ensecadeira de Jusante.

2.2.3. Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega (AHAT)

2.2.3.1. Margem Direita – Acesso B25/C25 (Anexo III – FRAA 1168, FRAA 1169, FRAA 1170, FRAA 1171 e FRAA
1172)

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 limpeza de banquetas para abertura
de valas para colocação de meias canas entre os PK 3+810 ao Pk 4+050, de melhoria de acessos para possibilitar
a entrada a terrenos privados junto ao Pk 3+450, da abertura da PH 3.78, de trabalhos realizados nas bocas de
entrada e saída de PH´s, de abertura da boca de entrada da PH junto ao PK 4+930, da abertura de um fosso
para a lavagem de caleiras de autobetoneiras e ainda da decapagem realizada junto ao PK 3+200 para depósito
de material inerte (tout venant).

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

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

2.2.3.2. Margem Direita – Escombreira 14b (Anexo III – FRAA 1173)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação visando a criação de um acesso na
escombreira para circulação de veículos.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada genericamente uma unidade estratigráfica
correspondente à camada superficial/vegetal que se sobrepunha a um nível de degradação do substrato
rochoso de base.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.3.3. Margem Esquerda – Acesso C30 (Anexo III – FRAA 1174, FRAA 1175, FRAA 1176, FRAA 1177 e FRAA
1178)

a) Foram acompanhados os trabalhos de limpeza e arranjo de terrenos adjacentes ao acesso compreendidos
entre o Pk 3+900 e o Pk 3+600 e ao Pk 1+200, de abertura da passagem hidráulica (PH) 4.3 ao Pk 4+360, PH 4.5
ao PK 4+530 e PH 4.12 ao Pk 4+126, de abertura de vala de regadio para terreno adjacente ao acesso ao Pk
2+200, da escavação de fundo de caixa ao Pk 4+126), de trabalhos de remoção parcial de talude ao Pk 2+460,
da de abertura de pequeno acesso para limpeza de pedras acumuladas na boca da Ph 2.5, da remoção de flora
exótica junto ao Pk 4+320 e ainda da escavação para a instalação de um reservatório de água junto ao Pk 0+000.

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.

2.2.3.4. Margem Esquerda – Acesso C32 (Anexo III – FRAA 1179)

a) Procedeu-se ao acompanhamento da escavação entre o Pk 0+200 e o Pk 0+300.

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.

2.2.3.5. Margem Esquerda – Acesso C33-2 (Anexo III – FRAA 1180, FRAA 1181, FRAA 1182 e FRAA 1183)

a) Foram acompanhados os trabalhos de saneamento de talude e remoção de escombro entre o Pk 0+175 e o
Pk 0+180.

b) Durante os trabalhos foram identificadas genericamente duas unidades estratigráficas, designadamente, o
nível de terra vegetal que cobre um depósito resultante da desagregação do substrato geológico de base.

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

2.2.3.6. Margem Esquerda – Acesso C35 (Anexo III – FRAA 1184, FRAA 1185, FRAA 1186 e FRAA 1187)

a) Foram acompanhados os trabalhos de limpeza de taludes entre os Pk 0+500 e Pk0+900, assim como da
abertura das passagens hidráulicas PH 0.45 ao Pk 0+450, PH 0.57 ao Pk 0+570, PH 0.75 ao Pk 0+750 e PH 0.84
ao Pk 0+840,

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

2.2.3.7. Margem Esquerda – Escombreira 11c (Anexo III – FRAA 1188 e FRAA 1189)

a) Foram acompanhados os trabalhos de decapagem parcial da área da escombreira, tal como alargamento do
acesso mesma.

b) Durante os trabalhos foram identificadas genericamente duas unidades estratigráficas, designadamente, o
nível de terra vegetal que cobre um depósito resultante da desagregação do substrato geológico de base.

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

2.2.3.8. Margem Esquerda – Estaleiro 13a (Anexo III – FRAA 1191, FRAA 1192, FRAA 1193 e FRAA 1194)

a) Foram acompanhados decapagem, escavação e de remoção de escombro na área de implantação do futuro
estaleiro, no topo da encosta voltada à Ribeira do Carvalhal. No decorrer dos trabalhos foi igualmente
verificada a afectação da OP 159, rocha com grafismos rupestres de tipo marcas de topografia.

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

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

2.2.3.9. Margem Esquerda – Estaleiro 13d (Anexo III – FRAA 1195, FRAA 1196, FRAA 1197, FRAA 1198 e FRAA
1199)

a) Foram acompanhados os trabalhos de desmatação, assim como a decapagem e escavação do estaleiro 13d.

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

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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Foto 31 | Aspecto dos trabalhos de decapagem
executados junto ao Pk 5+285 do Acesso B25/C25.

Foto 32 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e
abertura de acesso na área da Escombreira 14b.

Foto 33 | Aspecto dos trabalhos de abertura de acesso de
ligação ao Pk 1+200 do Acesso C30.

Foto 34 | Aspecto dos trabalhos de saneamento de talude
ao Pk 0+175 do Acesso C33-2.

Foto 35 | Aspecto dos trabalhos de abertura da Ph 0.45
ao Pk 0+450 Acesso C35.

Foto 36 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e em
curso na escombreira 11c.

Foto 37 | Aspecto dos trabalhos na área do Estaleiro 13a. Foto 38 | Aspecto dos trabalhos na área do Estaleiro 13d.
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2.3. REGISTOS GRÁFICOS E DOCUMENTAIS DO PATRIMÓNIO ETNOGRÁFICO E / OU VERNACULAR

Durante o mês de Outubro não foram concluídos quaisquer registos gráficos e documentais.

2.4. PROTECÇÃO DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

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

2.5. TRABALHOS COM INCIDÊNCIA DIRECTA SOBRE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

No corrente mês realizou-se a afectação através de desmonte/demolição/aterro, integral ou parcialmente, de
quatro ocorrências patrimoniais, nomeadamente da OP 159 – Grafismos rupestres de tipo marcas de
topografia, das OP 213 e OP 320 – abrigos sob rocha, e da OP 644 – socalcos integrados em propriedade rural.

2.6. OUTRAS ACÇÕES EM CURSO

No âmbito das acções desenvolvidas no presente PSP, acerca de outras acções em desenvolvimento, salientam-
se os trabalhos de gabinete, designadamente, da atualização da Carta de Condicionantes Patrimoniais (Anexo
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 11 novas ocorrências, maioritariamente correspondentes a estruturas de carácter arquitetónico, vernacular
e etnográfico, designadamente um pontão, um conjunto de banco de pastor, uma poldra, um caminho/via,
quatro propriedades rurais, duas casas de habitação e ainda um complexo hidráulico, 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.

A eficiente articulação entre as acções preconizadas pelo Plano de Salvaguarda do Património e a execução de
obra do projecto, em nossa opinião, surge como resultado de uma boa organização e articulação entre todas
entidades envolvidas no processo.
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Ribeira de Pena, 17 de Novembro 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



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 25 (Outubro de 2017)

4.1. ANEXO I - ANEXO CARTOGRÁFICO
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4.2. ANEXO II - FICHAS DE REGISTO DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Ficha nº 82 Responsável (eis) Mário Dinis; Ricardo Oliveira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 4 a 9

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Albufeira de Gouvães

Descrição das ações executadas

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

A área prospectada, localizada em pleno planalto montanhoso da serra do Alvão, corresponde a uma faixa
sensivelmente orientada de noroeste para sudeste que ladeia as duas margens do troço médio do rio Torno,
abrangendo igualmente a confluência de uma linha de água tributária da margem direita do mesmo, o ribeiro do
Bocó, sita na freguesia do Alvão, concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real.
Encontra-se delimitada a norte/poente por um estradão em terra batida que deriva do caminho municipal 557,
que efectua a ligação entre as povoações de Carrazedo do Alvão e Gouvães da Serra, e a sul pelo perímetro
vedado da Pedreira de Gouvães (PGO).
Desenvolve-se ao longo de uma paisagem essencialmente caracterizada por parcelas agricultadas e lameiros
intercalados com áreas de densa vegetação arbustiva, e ocasionalmente manchas onde pontificam pequenos
bosques mistos de folhosas e resinosas, frequentemente associados com blocos e monólitos graníticos
dispersos. Na envolvência do rio Torno observa-se uma galeria ripícola bem conservada.
É possível beneficiar de uma visualização razoável a reduzida no que concerne a eventuais estruturas
presentes, e de uma visualização nula a reduzida quanto a possíveis materialidades existentes.
Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Foram identificados um Pontão: OP_650, uma Estrutura de contenção da corrente do rio: OP_651, um
Banco de Pastor: OP_652, e uma Poldra: OP_653.

Observações Nada a assinalar.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto das ações de prospeção em curso na margem esquerda do rio Torno, vistas de noroeste.

Foto 2 | Perspetiva do coberto arbustivo observado na margem direita do rio Torno, visto de sudeste.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Foto 3 | Perspetiva de um campo agrícola/lameiro, localizado na margem direita do rio, visto de sudeste.

Foto 4 | Aspeto do espesso manto arbustivo presente na margem direita do rio Torno, visto de sudeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Ficha nº 83 Responsável (eis) Rui Pedro Barbosa; Mário Dinis; Ricardo Oliveira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 19 a 20

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões

Frente de Obra Novo traçado do Acesso C21, proposta para novas áreas de Estaleiro 22c,
Estaleiro 22d, Estaleiro 31d e alargamento da área do Estaleiro 31b

Descrição das ações executadas

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

As áreas em estudo para implantação dos projetos dividem-se globalmente em duas áreas distintas, divididas
pelo curso do rio Tâmega.
Na margem direita do Tâmega, no local de implantação Acesso C21 e Estaleiros 22c e 22d, o território
caracteriza-se fundamentalmente por uma mancha florestal profundamente marcada por eucaliptos, mimosas,
assim como por giestas altas, silvas, e outra vegetação arbustiva e arbórea intensa. Actualmente, e após o fogo
ocorrido em 2016, a área encontra-se relativamente despida do seu coberto original. O relevo é genericamente
de inclinação bastante acentuada, exceptuando-se as áreas correspondentes a pequenos remates de esporão
onde se observam plataformas relativamente aplanadas. Quanto ao uso do solo, a grande maioria da área
corresponde a aproveitamentos silvícolas, à exceção de um pequeno trecho junto do lugar de Rabiçais onde se
observam algumas áreas de cultivo.
Na margem esquerda, onde se pretende implantar o Estaleiro 31d e alargar o Estaleiro 31b, a paisagem
caracteriza-se fundamentalmente pela presença de uma grande mancha agrícola, de tipo quintas, dominada por
muros de socalco de traçado irregular, resultado da morfologia do terreno, que surgem como forma de
adaptação ao acentuado declive da vertente, convertendo-a em espaços aptos para o cultivo, associadas a
várias estruturas de apoio associadas à exploração agrícola do território. As plataformas intermédias são
constituídas por pastagens e campos agrícolas, observando-se igualmente a presença de árvores de fruto,
olivais, plátanos, carvalhos, castanheiros e alguns sobreiros, bordejados por vinha de enforcado com recurso
aos plátanos existentes no terreno como suporte de apoio.
Quanto coberto vegetal na restante área, observa-se uma alternância constituída por bosques mistos de
folhosas e resinosas, assim como de algumas manchas de soutos, a oeste, sendo que associado às linhas de
água se verifica a presença de alguma vegetação ripícola.
Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Foi identificada uma nova OP, designadamente uma Propriedade rural – OP 660;

Observações Nada a assinalar.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral da encosta da margem direita do Tâmega onde se localiza o novo traçado do Acesso C21,

assim as zonas propostas para as novas áreas do Estaleiro 22c e do Estaleiro 22d, vista de sudeste.

Foto 2 | Aspecto da zona de implantação proposta para a nova área do Estaleiro 22c, vista de sul.
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Foto 3 | Aspecto da zona de implantação proposta para a nova área do Estaleiro 22d, vista de nordeste.

Foto 4 | Aspecto geral da encosta da margem esquerda do Tâmega onde se localizam as zonas propostas para

alargamento do Estaleiro 31b e as novas áreas do Estaleiro 31d, vista de noroeste.
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Foto 5 | Aspecto da zona de implantação proposta para a área de alargamento do Estaleiro 31b vista de este.

Foto 6 | Aspecto da zona de implantação proposta para a nova área do Estaleiro 31d, vista de nordeste.
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4.3. ANEXO III – FICHAS DE REGISTO DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 1128 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 19

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi feito o acompanhamento:

 da escavação mecânica de valas e de fundações de colectores para instalação e/ou remodelação das
redes de abastecimento de águas e de drenagem de águas residuais em local contíguo ao acesso
B2/C2.

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

Acesso B2/C2

A escavação mecânica foi elaborada na via que dá acesso à Capela da Nossa Senhora da Conceição (OP 20)
no cruzamento com o acesso B2/C2, em frente à OP 441 (Casa).

Foram identificadas três camadas estratigráficas e uma estruturação:

 A camada 1 é correspondente a uma camada de pavimento betuminoso asfáltico. Está sobrejacente à
estrutura 1.

 A estrutura 1 é correspondente a uma calçada de blocos sub-angulosos de granito de média e
pequena dimensão. A calçada será presumivelmente recente, revelando-se a ausência de boleamento
e a existência de entulho de obra subjacente a ela. Está sobrejacente à camada 2

 A camada 2 é uma camada de aterro saibroso correspondente ao nível de assentamento da calçada,
de coloração amarelada clara, de composição arenosa, média compacidade, granulometria grosseira a
média. Está sobrejacente à camada 3 e aproximadamente 0,20m de potência estratigráfica.

 A camada 3 é correspondente a uma camada de aterro com cascalho xistoso, presumivelmente
proveniente das escavações para instalação das redes de abastecimento e de drenagem anteriores,
as quais foram identificadas no local. De coloração castanha clara, de composição argilo-arenosa,
média compacidade, granulometria média a fina, com inclusões de muitos blocos pétreos angulosos e
sub-angulosos de xisto de pequena, média e grande dimensão. Está sobrejacente ao substrato
geológico xistoso e tem aproximadamente 0,50m a 1,00m de potência.

O local decapado apresenta potência estratigráfica pouco significativa, caracterizando-se por uma zona de
encosta com declive acentuado, modificada pela construção da estrada subjacente que perfaz a ligação da
N312 à Granja Velha.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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



Ficha de Registo de Acompanhamento
Arqueológico
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SET/ FRAA 2.3

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

OP 20 (Capela);OP 153 (Espigueiro); OP 441 (Casa).

Observações

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto das acções de escavação das valas e fundações contíguas ao acesso B2/C2, vista de NE.



Ficha de Registo de Acompanhamento
Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Foto 2 | Pormenor da estratigrafia identificada no local, vista de S.

Foto 3 | Pormenor da calçada subjacente ao pavimento betuminosos de asfalto, vista de E.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 1129 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 26 e 27

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B2/C2

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi feito o acompanhamento:

 da escavação mecânica de valeta de drenagem de águas contígua ao acesso B2/C2, entre os PK
0+140 e PK 0+240.

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

Acesso B2/C2

A escavação mecânica foi elaborada contiguamente ao acesso B2/C2, entre os PK 0+140 e PK 0+240, no seu
talude Sul. A valeta, com aproximadamente 1m de profundidade, foi inteiramente escavada no aterro e no
substrato geológico xistoso.

Foi identificada uma camada estratigráfica:

 A camada 1 é uma camada de aterro para assentamento do acesso B2/C2. 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 607 (Propriedade rural) e OP 610 (Ribeiro Murado).

Observações
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SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto das acções de escavação da valeta contígua ao acesso B2/C2, vista de NE.

Foto 2 | Pormenor da estratigrafia identificada, vista de N.



Ficha de Registo de
Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.1

Ficha nº 1130 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês 09 Dia (s) 23 a 27

Localização

Elemento do Projecto A.H. Gouvães

Frente de Obra Acesso B12

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de abertura de vala para implantação de conduta de escoamento de águas pluviais; os trabalhos
realizaram-se entre o PK 0+000 a 0+150

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

Os trabalhos de abertura de vala deram-se sobre o afloramento granítico.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar

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

Nada a assinalar

Observações Nada a assinalar

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da área intervencionada
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1131 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês 09 Dia (s) 02 a 06

Localização

Elemento do Projecto A.H. Gouvães

Frente de Obra Acesso C15

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Abertura da caixa da PH 1

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

Os trabalhos de esacavação revelaram um depósito de matriz arenosa, homogénea, de fraca compactação, de
grão médio; apresenta uma cor castanha com uma tonalidade avermelhada e gradação média.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da área a escavar.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos em curso.
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Ficha nº 1132 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 09 a 13

Localização

Elemento do Projecto A.H. Gouvães

Frente de Obra Acesso C15

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Escavação de cabouco ao início do C15 (pk 0+000) para implantação de poste de condução eléctrica.

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

Depósito constituído por um estrato de terra vegetal, de fraca compactação, homogénea e grão fino. De cor
castanha com uma tonalidade avermelhada e gradação escura.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral sobre a parcela a escavar.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de escavação.
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Ficha nº 1133 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 23 a 24

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 escavação mecânica de um tramo do acesso à central de betão na escombreira 16B;

 da decapagem superficial e remoção de vegetação em área de implantação da escombreira 16B, a
Oeste.

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

Acesso à central de betão

A escavação mecânica foi executada numa faixa contígua ao limite Sul da escombreira 16B, a Sudoeste da PH
que canaliza o corgo e atravessa em sentido SE-NO. Em primeiro lugar foi acompanhada a remoção do aterro
sobrejacente, sendo seguidamente escavado o terreno não afectado pela obra. A faixa escavada, do PK0+065
ao PK 0+110, compreendia uma largura aproximada de 8m.

Foram identificadas cinco camadas estratigráficas:

 A camada 1 é correspondente à camada humosa, de coloração castanha escura, de composição
areno-argilosa, baixa compacidade, granulometria média a fina, com inclusões de alguns blocos
pétreos sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena dimensão. Está sobrejacente às camadas 2, 3 e
4.

 A camada 2 é correspondente a um depósito sedimentar de enchimento de plataforma, de coloração
castanha avermelhada, de composição areno-argilosa, baixa a média compacidade, granulometria
grosseira a fina, com inclusões de alguns blocos pétreos angulosos de xisto e quartzo de pequena e
média dimensão. Está sobrejacente às camadas 3 e 5 e tem aproximadamente 1,00m a 1,50m de
potência.

 A camada 3 é correspondente a um depósito sedimentar de aterro, anterior ao da camada 2, de
coloração clara amarelada, de composição areno-argilosa, baixa a média compacidade, granulometria
grosseira a média, com inclusão de cascalho de xisto e quartzo sub-anguloso e sub-rolado de
pequena e média dimensão (cascalho em posição horizontalizada, verticalizada e oblíqua). È visível
no corte a morfologia lenticular da camada. Está sobrejacente à camada 5 e tem aproximadamente
0,75m de potência. Situa-se no seguimento de uma calçada/caminho de acesso aos terrenos agrícolas
desde o núcleo habitacional de Ramada.

 A camada 4 é correspondente a um depósito sedimentar aluvionar de areão, presumível antigo leito
de linha de água, de coloração castanha muito escura, quase enegrecida, de composição areno-
limosa, muito baixa compacidade, granulometria grosseira a fina com inclusões de muitos seixos
rolados de xisto, granito e quartzo de pequena, média e grande dimensão. Está sobrejacente à
camada 5 e tem aproximadamente 1,00m de potência. Foi identificada no corte a Este, mais próxima
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ao corgo. De referir que a Sul se localiza uma represa de grandes dimensões, num raio de 10m.

 A camada 5 é correspondente a uma camada de desagregação do substrato geológico xistoso, de
coloração amarela acizentada, de composição areno-argilosa, média compacidade, granulometria
média a fina.

O local decapado apresenta potência estratigráfica algo significativa, caracterizando-se por uma zona aplanada,
de sopé de encosta, no limite de veiga com terrenos agrícolas de cultivos diversificados contígua ao Rio
Tâmega.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

No seguimento do acompanhamento arqueológico foram identificadas seis ocorrências patrimoniais, num raio
de 50m:

 OP 653 – Caminho/via;

 OP 654 – Propriedade rural;

 OP 655 – Casa de habitação;

 OP 656 – Casa de habitação;

 OP 657 – Propriedade rural;

 OP 658 – Complexo hidráulico.

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

OP 653 – Caminho/via; OP 654 – Propriedade rural; OP 655 – Casa de habitação; OP 656 – Casa de
habitação; OP 657 – Propriedade rural; OP 658 – Complexo hidráulico.

Observações De referir que a remoção de vegetação arbórea e arbustiva foi elaborada por uma
pá carregadora de rodas, não tendo existido escavação do terreno senão a
remoção de parte da camada humosa.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral dos trabalhos de escavação em zona de implantação do acesso à central de betão, na

escombreira 16B, vista de O.

Foto 2 | Aspecto das acções de escavação no acesso à central de betão, vista de NO.
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Foto 3 | Pormenor parcial da estratigrafia identificada na escavação do acesso à central de betão, vista de N.

Foto 4 | Vista sobre o início dos trabalhos de decapagem superficial e remoção da vegetação, vista de SE.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 5.5

Foto 5 | Apecto das acções de decapagem superficial e remoção de vegetação na escombreira 16B, vista de S.

Foto 6 | Aspecto final das acções de decapagem superficial e remoção de vegetação na escombreira 16B, vista

de SE.
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Ficha nº 1134 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 09 a 13

Localização

Elemento do Projecto A.H. Gouvães

Frente de Obra Escombreira 25 – 2ª Fase.

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Decapagem de uma pequena parcela na vertente Norte da Escombreira.

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

Depósito constituído por um estrato de terra vegetal, de fraca compactação, homogénea e grão fino. De cor
castanha com uma tonalidade avermelhada e gradação escura.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar

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

Nas proximidades da OP 195 (abrigo).

Observações Nada a assinalar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral sobre a parcela a decapar.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de decapagem.



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 1135 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 16 a 20

Localização

Elemento do Projecto A.H. Gouvães

Frente de Obra Escombreira 25 – 2ª Fase.

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Decapagem de terras vegetais localizados na vertente sul da escombreira.

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

Depósito de matriz arenosa, homogénea, de fraca compactação e grão médio. Apresenta uma coloração
castanha com uma tonalidade avermelhada e gradação escura.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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

Nas proximidades da OP 195 (abrigo).

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral sobre a área decapada.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de decapagem.
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Ficha nº 1136 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 12 e 13

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Estaleiro 16c - Plataforma do Poço de Cabos e Bifurcador Superior

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos, na Linha Aérea 20 kV: Apoio 2 da LN SE Gouvães – CH Gouvães para a
Plataforma do Poço de Cabos e Acesso ao Bifurcador Superior, da escavação para abertura das fundações do
poste 2, bem como os trabalhos de nivelamento de terreno para abertura de vala para passagem subterrânea
de cabos entre o poste 1 e o poste 2 e a execução da respetiva vala.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

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

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

OP 160 - Levada

Observações

Devido a uma alteração de projeto desta linha foi necessária a implantação de
mais um poste, bem como a execução de uma vala para a passagem
subterrânea de cabos. Posto isto, a linha que anteriormente era composta por
três postes passou a ser formada por quatro, sendo que o poste 1 continua a ser
o mesmo depois da modificação; o poste 2 passou a ser designado por poste 3 e
o poste 3 passou a usar a terminologia de poste 4 após a alteração de projeto.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Localização do poste 2 e do traçado da vala para a passagem subterrânea de cabos.

Foto 2 | Trabalhos de abertura da fundação do poste 2.
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Foto 3 | Trabalhos de escavação para o nivelamento de terreno para a execução da vala para a passagem

subterrânea de cabos.

Foto 4| Trabalhos de abertura da vala para a passagem subterrânea de cabos.
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Ficha nº 1137 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 16

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Estaleiro 16c - Plataforma do Poço de Cabos e Bifurcador Superior

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi acompanhada, na Linha Aérea 20 kV: Apoio 2 da LN SE Gouvães – CH Gouvães para a Plataforma do Poço
de Cabos e Acesso ao Bifurcador Superior, a continuação dos trabalhos de nivelamento de terreno para
abertura de vala para passagem subterrânea de cabos entre o poste 1 e o poste 2 e a execução da respetiva
vala.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

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

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

OP 160 - Levada

Observações

Devido a uma alteração de projeto desta linha foi necessária a implantação de
mais um poste, bem como a execução de uma vala para a passagem
subterrânea de cabos. Posto isto, a linha que anteriormente era composta por
três postes passou a ser formada por quatro, sendo que o poste 1 continua a ser
o mesmo depois da modificação; o poste 2 passou a ser designado por poste 3 e
o poste 3 passou a usar a terminologia de poste 4 após a alteração de projeto.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação para o nivelamento de terreno para a execução da vala para a passagem

subterrânea de cabos.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de abertura da vala para a passagem subterrânea de cabos



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 1138 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 18

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Estaleiro 26a - Chaminé Equilíbrio

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação para as fundações de um poste para antenas de
comunicação (REP A) junto à plataforma da Chaminé de Equilíbrio.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

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

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Localização da fundação para a antena de comunicação.

Foto 2 | Vista dos trabalhos de abertura da fundação para a antena de comunicação.
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Ficha nº 1139 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês 09 Dia (s) 02 a 06

Localização

Elemento do Projecto A.H. Gouvães

Frente de Obra Estaleiro 37 a

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Limpeza dos blocos graníticos, na vertente Sul, aquando da construção do aterro que viria a suportar a
plataforma de implantação do Estaleiro 37 A

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

Os trabalhos não implicaram escavação de terras, apenas movimentações superficiais (em terra vegetal) devido
ao arrastar dos blocos graníticos.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral sobre a vertente Sul onde se desenrolaram os trabalhos.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos desenvolvidos.
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Ficha nº 1140 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 19

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Estaleiro 37b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e nivelamento de terreno para assentamento de um
reservatório de água

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria e compacidade média.
Contém blocos pétreos de pequena a média dimensão, bem como algumas raízes. Sedimento correspondente a
aterro aquando de trabalhos junto ao estaleiro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

Nada a assinalar

Observações Nada a assinalar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Localização dos trabalhos de nivelamento para colocação de reservatório de água.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de nivelamento do terreno.
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Ficha nº 1141 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 18

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Ataque Intermédio

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação para as fundações de um poste para antenas de
comunicação (REP B) junto à plataforma do Ataque Intermédio.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Sedimento de coloração castanha, de textura areno – argilosa, granulometria e compacidade média.
Contém blocos pétreos de pequena dimensão, bem como algumas raízes. Sedimento correspondente a aterro
aquando de trabalhos junto ao ataque intermédio.

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

Nada a assinalar

Observações Nada a assinalar



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Localização da fundação para a antena de comunicações

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de abertura da fundação para a antena de comunicação



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 1142 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 18

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Ataque Sul

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação para as fundações de um poste para antenas de
comunicação (REP C) junto à plataforma do Ataque Sul.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

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

U.E.2: Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Não foi identificado qualquer tipo de registo de interesse patrimonial.

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

Nada a assinalar

Observações Nada a assinalar
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Localização da fundação para a antena de comunicação.

Foto 2 | Estratigrafia identificada aquando da abertura da fundação para a antena de comunicação.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 1143 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 16 a 20

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Conduta forçada em vala

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi feito o acompanhamento:

 da continuação da escavação de uma valeta de escoamento de águas no topo do talude Este da conduta
forçada em vala.

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

Conduta forçada em vala

A escavação mecânica consistiu na escavação de uma valeta paralela e ao longo da conduta forçada em vala,
no topo do seu talude Este. A vala, no seu tramo superior, compreende um comprimento total de
aproximadamente 375m, entre o estaleiro 26B e a reposição EM1132. No tramo inferior, da reposição EM1132
até ao estaleiro 26C, foram escavados aproximadamente 175m da valeta, desde o seu cruzamento com a
EM1132.

Foram identificadas três camadas estratigráficas:

 A camada 1 é correspondente a um depósito sedimentar de revolvimento de terras provenientes da
escavação da conduta forçada em vala. Está sobrejacente ao substrato geológico xistoso. Foi
identificada em quase toda a área escavada.

 A camada 2 é correspondente à camada humosa, de coloração castanha escura, de composição areno-
argilosa, baixa compacidade, granulometria média a fina, com inclusões de alguns blocos pétreos
angulosos e sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Está sobrejacente à
camada 3 e de reduzida potência estratigráfica. Foi identificada somente em algumas zonas não
afectadas por escavação prévia.

 A camada 3 é correspondente a uma camada de desagregação do substrato geológico xistoso, de
coloração amarela escura, com tonalidades mais alaranjadas, de composição argilosa, baixa a média
compacidade, granulometria média a fina, com inclusões de cascalho de geometria angulosa de xisto e
quartzo de pequena e média dimensão.

A zona escavada caracteriza-se por uma encosta de declive bastante acentuado, justificando a reduzida potência
estratigráfica do local.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

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

Nada a assinalar

Observações Nada a assinalar



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da escavação da valeta superior à conduta forçada em vala (tramo inferior), vista de S.

Foto 2 | Aspecto da escavação da valeta no tramo superior, vista de SE.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 1144 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 23 a 25

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Conduta forçada em vala

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi feito o acompanhamento:

 da continuação da escavação de uma valeta de escoamento de águas no topo do talude Este da conduta
forçada em vala.

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

Conduta forçada em vala

A escavação mecânica consistiu na escavação de uma valeta paralela e ao longo da conduta forçada em vala,
no topo do seu talude Este. A vala, no seu tramo inferior, da reposição EM1132 até ao estaleiro 26C, foi escavada
aproximadamente 150m, na continuação do que tinha sido escavado na semana anterior.

Foram identificadas três camadas estratigráficas:

 A camada 1 é correspondente a um depósito sedimentar de revolvimento de terras provenientes da
escavação da conduta forçada em vala. Está sobrejacente ao substrato geológico xistoso. Foi
identificada em quase toda a área escavada.

 A camada 2 é correspondente à camada humosa, de coloração castanha escura, de composição areno-
argilosa, baixa compacidade, granulometria média a fina, com inclusões de alguns blocos pétreos
angulosos e sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Está sobrejacente à
camada 3 e de reduzida potência estratigráfica. Foi identificada somente em algumas zonas não
afectadas por escavação prévia.

 A camada 3 é correspondente a uma camada de desagregação do substrato geológico xistoso, de
coloração amarela escura, com tonalidades mais alaranjadas, de composição argilosa, baixa a média
compacidade, granulometria média a fina, com inclusões de cascalho de geometria angulosa de xisto e
quartzo de pequena e média dimensão.

A zona escavada caracteriza-se por uma encosta de declive bastante acentuado, justificando a reduzida potência
estratigráfica do local.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.3

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

Nada a assinalar

Observações Nada a assinalar



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da escavação da valeta superior à conduta forçada em vala (tramo inferior), vista de S.

Foto 2 | Aspecto final da valeta no tramo inferior, vista de N.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.3

Ficha nº 1145 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 16 a 17

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 escavação mecânica de um tramo do acesso provisório de serventia ao topo da tomada de
Daivões.

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

Acesso provisório

A escavação mecânica consistiu no rebaixamento de um tramo do acesso provisório de serventia ao topo da
tomada de Daivões com a finalidade de o ligar ao atual acesso à escavação da tomada de Daivões, torneando
a Sul a ensecadeira.

Foram identificadas cinco camadas estratigráficas:

 A camada 1 é correspondente a uma camada de aterro decorrente da construção do acesso para o
topo da tomada de Daivões. Está sobrejacente à camada 2 e à camada 3.

 A camada 2 é correspondente a um depósito sedimentar de enchimento de socalco, de coloração
castanha escura, de composição areno-argilosa, baixa compacidade, granulometria média a fina, com
inclusões de alguns blocos pétreos sub-angulosos de xisto de pequena, média e grande dimensão.
Está sobrejacente à camada 3 e à camada 4 e tem aproximadamente 1,00m a 1,50m de potência.

 A camada 3 é correspondente a um depósito sedimentar de vertente, de coloração castanha
avermelhada, de composição argilo-arenosa, baixa a média compacidade, granulometria grosseira a
fina, com inclusões de muitos blocos pétreos sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média
dimensão. Está sobrejacente à camada 4 e tem aproximadamente 3,00m de potência.

 A camada 4 é correspondente a um depósito sedimentar de nível freático, de coloração castanha
acizentada escura, de composição argilo-arenosa, baixa a média compacidade, granulometria média a
fina, com inclusões de alguns blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de xisto e quartzo de
pequena, média e grande dimensão. Está sobrejacente à camada 5 e tem aproximadamente 1,00m de
potência.

 A camada 5 é correspondente a uma camada de desagregação do substrato geológico xistoso, de
coloração amarela clara, com veios de tonalidades esbranquiçadas, de composição areno-argilosa,
média compacidade, granulometria grosseira a fina, com inclusões de muitos blocos pétreos
angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão.

O local decapado apresenta potência estratigráfica bastante significativa, caracterizando-se por uma zona de
encosta com declive bastante acentuado onde se inseriam uma sequência de socalcos aplanados com
plataformas de aproximadamente 3,00m a 4,00m de largura.
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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 179, 186 e 190 (Mancha murária).

Observações



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento das acções de escavação no acesso provisório na tomada de Daivões, vista de E.

Foto 2 | Aspecto das acções de escavação no acesso provisório, vista de NE.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.5

Ficha nº 1146 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Outubro 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 escavação e rebaixamento em área de implantação da tomada de Daivões;

 da limpeza de vegetação da faixa de gestão de combustíveis em volta da casa do Sr. Ernesto
Meireles;

 do abate de árvore e da decapagem em área de alargamento contígua ao acesso à 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.

Área de alargamento do acesso à tomada de Daivões

A decapagem mecânica foi elaborada numa área contígua ao acesso à tomada de Daivões, numa zona onde já
tinha ocorrido escavação para instalação de uma PH sob o acesso (na FRAA de 01.08.2017). A decapagem
serviu o propósito do alargamento do acesso para fins de alteamento do mesmo, por meio de aterro. No local
identificaram-se ainda vestígios de antigos socalcos pertencentes às OP 179 (Muro de sustentação de terraço),
OP 186 (Muro de sustentação em xisto) e OP 190 (Murete de sustentação), os quais já foram amplamente
afectados pela obra. No decorrer desta acção de decapagem foi parcialmente desmontado um socalco pertente
às OP supracitadas.
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Foram identificadas cinco camadas estratigráficas:

 A camada 1, é correspondente à camada humosa, de coloração castanha escura clara, baixa
compacidade, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com inclusões de poucos
blocos pétreos sub-angulosos de xisto de pequena e média dimensão.

 A camada 2 é correspondente a uma camada de enchimento de socalco, de coloração castanha
escura (mais clara que a camada 1), pouco compacta, de composição areno-argilosa, granulometria
média a fina, com inclusões de blocos pétreos angulosos e sub-angulosos de xisto e de quartzo de
pequena, média e grande dimensão. Está subjacente à camada 1, é recortada pela camada 3, está
sobrejacente à camada 5 e tem potência estratigráfica algo significativa, com aproximadamente 1m.

 A camada 3 é correspondente a uma camada de aluvião de areias e limos, de coloração cinzenta
escura enegrecida com algumas tonalidades mais alaranjadas (oxidadas), pouco compacta, de
composição argilo-limosa, granulometria média a fina, com inclusões de poucos blocos pétreos sub-
rolados de xisto de média dimensão. Está subjacente à camada 1, recorta as camadas 2 e 4 e é
sobrejacente à camada 5. Esta camada apresenta-se como uma delimitação entre a área com
socalcos e área com vertente declivosa, onde corre uma linha de água sazonal (de momento, tem
fluxo subterrâneo).

 A camada 4 é correspondente a um depósito sedimentar de vertente, de coloração amarela clara, algo
compacta, de composição argilosa, de granulometria média a fina, com inclusões de poucos blocos
pétreos sub-angulosos e sub-rolados de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Está
subjacente à camada 1 e sobrejacente à camada 5.

 A camada 5 é correspondente a uma camada de desagregação do substrato geológico xistoso, de
coloração amarelada escura, algo compacta (mais compacta que a camada 4), de composição areno-
argilosa, de granulometria grosseira a fina.

O local decapado apresentam alguma potência estratigráfica, caracterizando-se por uma área no sopé de zona
declivosa com presença de socalcos, na margem esquerda do Rio Tâmega.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

No seguimento do acompanhamento arqueológico na desmatação da faixa de gestão de combustíveis, foi
identificada uma ocorrência patrimonial, num raio de 50m:

 OP 659 – Propriedade rural.

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

OP 179, 186 e 190 (Muros de sustentação).

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento dos trabalhos de escavação da tomada de Daivões, vista de NO.

Foto 2 | Aspecto da escavação em zona de implantação da tomada de daivões, vista de N.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.5

Foto 3 | Aspecto dos trabalhos de desmatação na faixa de gestão de combustíveis em volta da casa do Sr.

Ernesto Meireles, vista de S.

Foto 4 | Aspecto final dos trabalhos de desmatação, vista de NE.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 5.5

Foto 5 | Aspecto do abate de árvore na bifurcação do acesso à tomada de Daivões, vista de NE.

Foto 6 | Aspecto da decapagem do alargamento do acesso à tomada de Daivões, vista de SO.
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Ficha nº 1147 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 30 a 31

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 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 179, 186 e 190 (Muros de sustentação).

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento dos trabalhos de escavação da tomada de Daivões, vista de NO.

Foto 2 | Aspecto da escavação em zona de implantação da tomada de Daivões, vista de O.
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Plano de Salvaguarda do Património
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Ficha nº 1148 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 9 a 13

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Acesso C20

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Continuação dos trabalhos de escavação de sedimentos e do substrato rochoso, assim como de remoção de
blocos pétreos.

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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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação do substrato rochoso. Vista de Sudeste.

Foto 2 | Aspecto geral de trabalhos de escavação e remoção de sedimentos revolvidos e

de blocos pétreos. 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 1149 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 2 a 6

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Barragem

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Continuação dos trabalhos de escavação do substrato rochoso, e remoção de escombros resultantes de
detonações.

Escavação e decapagem (limpeza) de terras vegetais, caracterizada por uma bolsa de sedimento muito escuro
existente entre os afloramentos graníticos.

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

A estratigrafia observada é caracterizada pelas seguintes unidades estratigráficas:

UE 01 – Bolsa de sedimento arenoso, medianamente compacto, de granulometria fina e cor castanho-escuro.
Apresenta algumas concentrações de raízes. Bolsa de sedimento preso entre os afloramentos graníticos,
eventualmente relacionado com os antigos socalcos agrícolas existentes nesta área da encosta.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar

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

OP 213 – Abrigo sob rocha.

Observações Regista-se que a OP 213 (Abrigo sob rocha) se encontra totalmente subterrado
pelos escombros provenientes dos taludes superiores.
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

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

Foto 2 | Trabalhos de escavação e remoção de escombros. 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 1150 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 9 a 13

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico 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 de sedimentos revolvidos,
decapagem (limpeza) de sedimentos existentes sobre o afloramento rochoso. Embora os sedimentos revolvidos
e os blocos pétreos (resultantes das escavações dos taludes superiores) tenham vindo a ser depositados nesta
área, ainda é possível observar a existência de manchas de terras vegetais eventualmente associados aos
socalcos agrícolas ou à margem do rio, mas que no decorrer da obra foram soterrados por escombros. Estes
trabalhos de escavação decorrem no nível topográfico onde se encontrava um abrigo sob rocha (OP 320).

Continuação dos trabalhos de escavação e remoção de sedimentos saibrosos e de blocos pétreos no corpo da
barragem.

Procederam ao depósito de sedimentos e de blocos pétreos, provenientes da escavação do corpo da barragem,
ao longo da margem direita do rio, ficando o aterro a cerca de 10 m de distância da OP 214 (Moinho), não se
registando, no entanto, qualquer afectação negativa sobre a ocorrência patrimonial.

No dia 9 registou-se a destruição completa da OP 320 (Abrigo sob rocha).

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

Regista-se a descrição estratigráfica da mancha de terras vegetais:

UE 01 – Sedimento arenoso, medianamente a pouco compacto, de granulometria fina e cor castanho-escuro.
Apresenta algumas concentrações de raízes. Terras vegetais associadas aos antigos socalcos agrícolas ou à
margem do rio.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar

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

OP 214 – Moinho; OP 320 – Abrigo sob rocha.

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

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

Foto 2 | Trabalhos de escavação de sedimentos revolvidos. 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 1151 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 2 a 6

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico 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)

Observamos apenas a seguinte camada estratigrafia:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, pouco compacta, de granulometria fina e cor castanha. Apresenta
inclusões de raízes e pedras de calibre grande dispersas. Camada muito revolvida.

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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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral dos trabalhos em curso na frente de obra. Vista de Este.

Foto 2 | Trabalhos de escavação e remoção de sedimentos e de blocos pétreos. 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 1152 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 19 e 20

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Central

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos executados compreenderam na escavação de sedimentos de cor escura, muito revolvidos, e
remoção de blocos pétreos. Estes sedimentos estarão, eventualmente, associados aos socalcos agrícolas que
existiam nesta zona.

Continuação dos trabalhos de 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)

Observamos apenas a seguinte camada estratigrafia:

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação de sedimentos. Vista de Este.

Foto 2 | Aspecto geral de trabalhos de escavação de sedimentos e blocos pétreos. 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 1153 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 30 e 31

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Eixo 3

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Verificação da área que foi escavada, que corresponde à margem direita do rio Tâmega.

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

Apesar de muito revolvida, podemos observar a existência de uma camada estratigráfica que corresponde aos
depósitos aluviares da margem do rio.

UE 01 – Camara areno-limosa, pouco compacta, de granulometria fina e cor castanho-escura. Contêm algumas
raízes dispersas, seixos dispersos e pedras de calibre variável dispersos. Corresponde à camada sedimentar da
margem direita do rio.

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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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

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

Foto 2 | Aspecto geral da área verificada. Vista de Oeste.
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Ficha nº 1154 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 25 a 27

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Eixo 8

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos executados compreenderam a escavação e remoção de sedimentos e de blocos pétreos para a
abertura do Acesso – Eixo 8, implantado ao longo da margem direita do rio, criando um talude situado num nível
inferior à central.

Procederam à escavação de terras vegetais (muito revolvidos) que pertencem ao último patamar dos socalcos
agrícolas (OP 248) e que foram aterrados com escombros e sedimentos no decurso dos trabalhos de
escavação da central.

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

Regista-se a seguinte unidade estratigráfica:

UE 01 – Camada arenosa, pouco compacta, muito revolvida, de granulometria fina e cor castanho-escuro.
Contém concentrações de raízes e pedras de calibre variado. Solo de uso agrícola, pertencente ao enchimento
de um socalco agrícola.

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. Vista de Noroeste.

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



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1155 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 2 a 6

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 22b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de sedimentos, de aterro de
sedimentos no talude da escombreira.

Foram também realizadas propecções arqueológicas na área envolvente ao acesso à escombreira, na zona
onde vão prosseguir os trabalhos de decapagem de sedimentos.

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

As Unidades estratigráficas observadas foram as seguintes:

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

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 314 – Mancha de socalcos; OP 315 – Mancha de socalcos; OP 623 – Achado Isolado

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de decapagem e escavação de terras vegetais. Vista de Oeste.

Foto 2 | Trabalhos de decapagem de terras vegetais. Vista de Nordeste.



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 1.2

Ficha nº 1156 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 12 e 13

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 22b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Continuação dos trabalhos de depósito de sedimentos e blocos pétreos na camada de aterro do talude da
escombreira.

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagem e escavação de sedimentos junto
ao limite Este da escombreira, delimitado pela linha de água existente nesta zona.

Os trabalhos decorrem junto à mancha de socalcos (OP 316) e na área onde foram detectados alguns
artefactos cerâmicos de cronologia inserível na pré-história recente (OP 562).

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

Observamos as seguintes unidades estratigráficas:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, pouco compacta, de granulometria fina e cor castanho-escuro. Apresenta
algumas raízes concentradas e blocos pétreos dispersos (Camada vegetal). O potencial estratigráfico varia
entre os 20 e 50 cm de profundidade.

UE 02 – Camada sedimentar arenosa, compacta, de granulometria mediana e cor amarelo. Camada de
desagregação do substrato rochoso (saibro). O potencial estratigráfico varia de 50 cm a 1 m de profundidade.

UE 03 – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

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

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de decapagem e escavação de sedimentos. Vista de Norte.

Foto 2 | Pormenor de corte estratigráfico – Perfil 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 1157 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 16 a 20

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 22b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagem e escavação de sedimentos, e
remoção de blocos pétreos.

Dada a previsão de chuva intensa, procederam à abertura de uma vala com cerca de 50 m de comprimento,
com objectivo de drenar as águas pluviais no sentido da ribeira, que delimita a Nordeste e Este a área da
escombreira.

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

A estratigrafia observada contempla as seguintes camadas:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, pouco compacta, de granulometria fina e cor castanho-escuro. Apresenta
inclusões de raízes e blocos pétreos dispersos. Camada vegetal.

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 316 – Mancha de socalcos; OP 562 – Mancha de dispersão de materiais arqueológicos; OP 623 – Achado
Isolado (Moeda).

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

Registo fotográfico

Foto 1 | Abertura de vala para drenar águas pluviais. Vista de Noroeste.

Foto 2 | Trabalhos de escavação de sedimentos. 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 1158 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 23 a 27

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 22b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagem e escavação de sedimentos, para
alargamento da área de aterro, dos trabalhos de escavação para abertura de a vala de drenagem-A1.

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
raízes por vezes concentradas e pedras de calibre variado e blocos pétreos dispersos. Camada vegetal.

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 562 – mancha de dispersão de materialidades arqueológicas; OP 623 – achado isolado

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de trabalhos durante abertura da vala de drenagem A1. Vista de Oeste.

Foto 2 | Trabalhos de decapagem e escavação de terras vegetais. Vista de Noroeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 1159 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 2, 3, 4, 5 e 6

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira/Estaleiro 31b

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 31b. Os trabalhos foram realizados com o recurso a uma máquina giratória, que durante o
processo de decapagem atingiu o substrato rochoso.

Foram ainda acompanhados os trabalhos de desmatação/abate de 3 árvores de pequeno porte existentes no
limite da escombreira, junto à estrada nacional 206.

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

Foram detetadas três camadas estratigráficas.

Camada 1: Camada homogénea quanto à sua coloração que se manifestava por ser castanho escuro,
composição orgânica, granulometria média e pouco compacta. Revelou inclusões de raízes.

Camada 2: Camada homogénea quanto à sua coloração que se manifestava castanha clara, composição
orgânica, granulometria média a fina e pouco compacta. Revelou a inclusão de alguns blocos graníticos.

Camada 3: Esta camada de coloração cinzenta, composição arenosa, granulometria grosseira e pouco
compacta. Revelou a inclusão de seixos pouco rolados.

As duas primeiras camadas são o resultado da criação dos socalcos, correspondendo a primeira camada ao
nível de agrícola superficial e a segunda camada ao enchimento do socalco. A terceira camada não ocorre em
toda a área decapada. Apenas se manifesta nas zonas mais depressionárias do antigo relevo. Esta camada
surgem num paleo canal, anterior à OP 407.Esta camada revela a presença de bastantes seixos pouco rolados,
alguns deles sobre o nível geológico de base, o que demonstra o caracter sazonal que esta linha de água teria
tido no passado.

O nível geológico de base revelava algumas manchas com óxido de ferro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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

OP 407 e OP 644

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista parcial da decapagem em curso na escombreira 31b.

Foto 2 | Vista parcial da remoção de sedimentos na zona inferior da escombreira 31b.
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Foto 3 | Vista parcial da remoção de sedimentos da zona superior da escombreira 31b.

Foto 4 | Vista da estratigrafia observada na escombreira 31b.
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Ficha nº 1160 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 9 a 13

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira/Estaleiro 31b

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagem e escavação de sedimentos na
área a oeste da escombreira para aumento da área de aterro. Os sedimentos escavados correspondem a
depósitos de terras agrícolas pertencentes aos socalcos.

Depósito de blocos pétreos para aumento do talude de aterro.

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

Foram observadas no decurso dos trabalhos as seguintes unidades estratigráficas:

UE 1 - Camada sedimentar arenoso, pouco compacto, granulometria fina e cor castanho-escura. Apresenta
inclusões de raízes.

UE 2 - Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria mediana e cor castanho-claro.

UE 3 – Camada sedimentar areno-limosa, medianamente compacta, de granulometria mediana a fina e cor
cinzenta. Contém alguns de seixos pouco rolados, eventualmente associados a antigo leito do ribeiro murado
(OP 407).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 407 – Ribeira murada; 644 – Mancha de socalcos

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação de sedimentos. Vista de Oeste.

Foto 2 | Aspecto geral de área escavada. Vista de Sul.
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 1161 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 23 a 31

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Estaleiro/Escombreira 31b

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 31b para aumento da área de aterro. Foi igualmente acompanhada a demolição parcial de
socalcos integrados na OP644 – Propriedade rural.

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

Foram detetadas duas camadas estratigráficas.

Camada 1: Camada homogénea quanto à sua coloração que se manifestava por ser castanho escuro,
composição orgânica, granulometria média e pouco compacta. Revelou inclusões de raízes. Esta camada
corresponde à terra vegetal superficial e de enchimento do socalco.

Camada 2: Camada homogénea quanto à sua coloração que se manifestava castanha clara, composição
arenosa, granulometria média a grosseira e pouco compacta. Revelou inclusões de pequenos seixos rolados.
Esta camada corresponde ao enchimento de um paleo-canal, o que lhe confere um carácter localizado e
individualizado.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 407 – Ribeira murada; 644 – Mancha de socalcos

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto parcial da desconstrução do muro de socalco integrado na OP 644, assim como da

escavação em curso no Estaleiro/Escombreira 31b.

Foto 4 | Vista parcial da decapagem da zona superior da Estaleiro/Escombreira 31b.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3 | Aspecto da estratigrafia observada na Estaleiro/Escombreira 31b, na zona do paleocanal.

Foto 4 | Aspecto de trabalhos de decapagem de terras vegetais. Vista de Oeste.
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje
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Ficha nº 1162 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 4

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 31c

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de desmatação, nomeadamente o abate de três sobreiros de
médio e grande porte e que estavam localizados num remate de esporão na margem direita da Ribeira da Fonte
Fria, por cima da OP 207 (Moinho).

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

Nada a registar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 205 – Moinho; Op 206 – Moinho; OP 207 – Moinho.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral da área de abate de sobreiros. Vista de Oeste.

Foto 2 | Trabalhos de desmatação/abate de sobreiros. Vista de Sul.
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Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje
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Ficha nº 1163 Responsável (eis) Luís Pereira e Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 2 a 6

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Túnel Desvio do Rio

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

No dia 4 de Outubro a equipa de acompanhamento arqueológico deslocou-se a área da Saída do Túnel de
Desvio do Rio para verificar e dar parecer sobre o desmonte da plataforma de aterro onde estava implantada
uns tanques de tratamento de águas e um silo. A área em questão trata-se efectivamente de uma plataforma de
aterro, existindo no entanto por baixo estratos sedimentares que correspondem à antiga margem do rio, e que
aparentemente ainda se encontram preservados. O parecer arqueológico para a remoção da camada de aterro
é favorável, no entanto todos os trabalhos a executar nas camadas inferiores carecem de acompanhamento
arqueológico, uma vez que aparentemente ainda existem terras vegetais por baixo do aterro.

Procedeu-se então ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação e remoção da camada de
aterro da plataforma, assim como da desmatação/abate de árvores (amieiros) numa faixa de cerca de 20 m de
comprimento, localizada junto ao talude de aterro na saída do Túnel de desvio do rio.

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

A estratigrafia observada contempla as seguintes camadas:

UE 01 – Camada de aterro caracterizada por sedimentos arenosos, muito soltos e de cor que varia entre o
castanho e o cinzento, juntamente com grandes blocos pétreos. Camada de aterro do talude da plataforma.

UE 02 – Camada sedimentar areno-limosa, medianamente compacta, de granulometria fina e cor castanho-
escuro.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação e remoção do aterro da plataforma. Vista de Este.

Foto 2 | Aspecto geral de área desmatada. Vista de Noroeste.
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1164 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 11 e 12

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Túnel Desvio do Rio

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagem (limpeza) de sedimentos vegetais
existentes sobre o afloramento rochoso. A área em questão já se apresentava bastante escavada e com
sedimentos revolvidos devido ao trabalhos de rectificação das margem do rio e do depósito de material de
aterro do talude de acesso à boca de saída a jusante do túnel de desvio do rio.

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

A estratigrafia observada contempla as seguintes unidades estratigráficas:

UE 01 – Camada sedimentar areno-limosa, medianamente compacta, de granulometria mediana e fina e de cor
castanho-escuro. Apresenta-se um pouco revolvida e sem grande potencial estratigráfico.

UE 02 – Afloramento rochoso (granito).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de decapagem (limpeza) de sedimentos. Vista de Oeste.

Foto 2 | Aspecto geral de área intervencionada. Vista de Este.
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Ficha nº 1165 Responsável (eis) Luciano Vilas Boas

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 16 a 20

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões

Frente de Obra Túnel Desvio do Rio

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi efetuado o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de decapagem da derradeira área a afetar pela
boca de saída do túnel. Os trabalhos foram realizados com o recurso a uma máquina giratória, que durante o
processo de decapagem atingiu o substrato rochoso.

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

Foram detetadas três camadas estratigráficas.

Camada 1: Camada homogénea quanto à sua coloração que se manifestava por ser castanho escuro,
composição orgânica, granulometria média e pouco compacta. Revelou inclusões de raízes. Esta camada
manifestava-se apenas numa parca área.

Camada 2: Areia de grão fino.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a assinalar

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

OP 407 e OP 644

Observações Nada a assinalar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto dos trabalhos de remoção de sedimentos na boca de saída do túnel.

Foto 2 | Aspecto de trabalhos de remoção de sedimentos.
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Ficha nº 1166 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 23 a 27

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões

Frente de Obra Túnel Desvio do Rio

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procederam à decapagem (limpeza) de sedimentos de coloração muito escura, para expor o afloramento
rochoso. Estes sedimentos correspondem aos depósitos da antiga margem do rio.

Procederam á escavação e remoção do aterro do talude que estava depositado a jusante da boca de saída do
túnel de desvio do rio.

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

UE 01 – Sedimento areno-limoso, compacto, de granulometria fina e cor castanho-escura.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de decapagem (limpeza) de sedimentos. Vista de Oeste.

Foto 2 | Trabalhos de decapagem de sedimentos. Vista de Nordeste.
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Ficha nº 1167 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 10 Dia (s) 27

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Pré-ensecadeira Jusante

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Regista-se os trabalhos de depósito de grandes blocos pétreos no leito do rio para implantação da pré-
ensecadeira a Jusante da barragem. Os materiais depositados provêm de contextos remexidos e que estavam
depositados na plataforma de aterro na área da boca de saída do túnel de desvio do rio.

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

Nada a registar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de frente de obra na boca de saída do túnel de desvio do rio. Vista de Este.

Foto 2 | Depósito de grandes blocos pétreos no leito do rio. Vista de Este.
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Ficha nº 1168 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 2 a 4 e dia 6

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 limpeza de banquetas para abertura de valas, para colocação de meias canas, entre
os PK´s 3+810 a 4+050;

Foram acompanhados os trabalhos de melhoria de acessos para possibilitar a entrada a terrenos privados junto
ao pk 3+450

Por fim foi ainda acompanhada a abertura da PH 3.78.

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 seminatural

Observações Nada a assinalar.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Alargamento do acesso C25 junto ao Pk 3+750.

Foto 2 | Limpeza da vala para colocação de meias canas entre os Pk 3+810 a Pk 4+050
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Ficha nº 1169 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 9 a 13

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C25 - Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de arranjos e limpeza de taludes e ainda foi observado alguns trabalhos nas
bocas de entrada e saída de PH´s no acesso C25, as ações foram decorrendo em diferentes Pk´s.

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

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

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

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

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 | Limpeza de talude no PK 2+760.

Foto 2 | Aspecto geral da abertura de vala para a colocação da meia cana.
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Ficha nº 1170 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 16 a 20

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C25 - Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de arranjos e limpeza de taludes e ainda foi observado alguns trabalhos nas
bocas de entrada e saída de PH´s no acesso C25, as ações foram decorrendo em diferentes Pk´s.

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

Foi ainda aberto um fosso para a lavagem de caleiras de autobetoneiras.

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

Durante estes trabalhos foi observada uma camada estratigráfica.

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Registo Geral.
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Registo fotográfico

Foto 1 | Limpeza de talude no PK 4+000.

Foto 2 | Aspecto geral da abertura de um fosso para a lavagem das caldeiras das betoneiras.



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 1171 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 23 a 27

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

Deu-se continuação ao acompanhamento dos trabalhos de arranjos e limpeza de taludes, decorrendo em
diferentes Pk´s.

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

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

Durante estes trabalhos foi registada uma camada estratigráfica.

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Registo Geral.



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 | Limpeza de acesso

.

Foto 2 | Aspeto geral de limpeza de talude.



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 1172 Responsável (eis) Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 30 e 31

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C25 - Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Efetuou-se a continuação do acompanhamento dos trabalhos de abertura, alargamento, arranjo e limpeza de
taludes nos diferentes pk’s do acesso C25.

Foram acompanhados os trabalhos de abertura da boca de entrada da PH junto ao PK 4+930.

Por fim foi ainda acompanhada a decapagem junto ao PK 3+200 para depósito de material inerte (tout venant).

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 346 – Mamoa; OP 356 – Mamoa; OP 357 – Mamoa; OP 358 – Mamoa; OP 359 – Mamoa; OP 360 – Levada
e socalcos.

Observações Nada a assinalar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Escavação do acesso C25 junto ao Pk 5+285

Foto 2 | Trabalhos de decapagem junto ao Pk 3+250



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1173 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 27

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 14b - Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de criação de um acesso na escombreira para circulação de veículos.

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

Durante estes trabalhos foram observadas duas camadas estratigráficas;
[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusões de raízes e de
material pétreo de médias dimensões, pouco compacta. Camada humosa de composição orgânica.

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Registo Geral.



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 área intervencionada.

Foto 2 | Aspeto geral da abertura do acesso na escombreira.



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 1174 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 02 a 05

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os seguintes trabalhos:

Limpeza de terrenos adjacentes ao acesso C30, entre o Pk 3+900 e o Pk 3+600, consistindo na remoção de
blocos pétreos de pequena e média dimensão.

Abertura da passagem hidráulica (PH) 4.3 ao Pk 4+360.

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

Durante os trabalhos de decapagem foi identificada a seguinte estratigrafia.

Limpeza dos terrenos adjacentes ao acesso C30:

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.

Passagem Hidráulica 4.3 ao Pk 4+360:

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

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP238 - Socalcos; OP239 - Complexo agrícola; OP266 - Socalcos; OP267 - Tanque; OP270 – Caminho lajeado
e murado; OP386 – Complexo hidráulico, represas e levada; OP387 - Socalcos; e OP394 – Açude e 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 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de limpeza de terrenos adjacentes ao acesso C30 (Pk 3+600). Vista de norte.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de limpeza de um terreno adjacente ao acesso C30 (Pk 3+800). 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 3.3

Foto 3 | Trabalhos de abertura da passagem hidráulica4.3 no acesso C30 (Pk 4+360). Vista de este.

Foto 4 | Estratigrafia identificada na abertura da Ph 4.3 no acesso C30. 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 1175 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 09 a 13

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os seguintes trabalhos:

Vala de regadio para terreno adjacente ao acesso C30, ao Pk 2+200.

Escavação de fundo de caixa (Pk 4+126).

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

Durante os trabalhos de decapagem foi identificada a seguinte estratigrafia.

Vala de regadio:

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.

Fundo de caixa (Pk 4+126):

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da vala de regadio. Acesso C30 (Pk 2+200). Vista de oeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de abertura de fundo de caixa, acesso C30. Vista de este.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 1176 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 16 a 20

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os seguintes trabalhos:

Abertura de acesso de ligação a acesso já existente em terreno adjacente ao acesso C30, ao Pk 1+200;

Trabalhos de remoção parcial de talude ao Pk 2+460;

Trabalhos de abertura de pequeno acesso para limpeza de pedras acumuladas na boca da Ph 2.5 para
posterior reposição do empedrado ao Pk 2+560;

Trabalhos de abertura de passagem hidráulica (Ph 4.5) ao PK 4+530.

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

Acesso ao Pk 1+200 e Passagem hidráulica 4.5 (Pk 4+530):

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

Talude ao Pk 2+460 e Acesso à Ph 2.5 ao Ok 2+560:

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.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP238 – Socalcos; OP270 – Caminho lajeado e murado

Observações Nada a assinalar



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Abertura de acesso de ligação. Acesso C30 (Pk 1+200). Vista de sul.

Foto 2 | Remoção de talude no acesso C30 ao Pk 2+460. 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 | Trabalhos de abertura de acesso para remoção de pedras, acesso C30 (Pk 2+560). Vista de

sudoeste.

Foto 4 | Trabalhos de abertura de passagem hidráulica (Ph 4.5) ao Pk 4+530. Vista de noroeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 1177 Responsável (eis) Fábio Rocha; Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 23 a 27

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os seguintes trabalhos:

Escavação de acesso de ligação a acesso já existente em terreno adjacente ao acesso C30, ao Pk 1+200;

Abertura de passagem hidráulica (Ph 4.12) ao PK 4+126;

Remoção de flora exótica junto ao pk 4+320;

E por fim escavação para a instalação de um reservatório de água junto ao pk 0+000.

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

Acesso ao PK 1+200:

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

Passagem hidráulica 4.5 (Pk 4+530):

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. Não forneceu elementos de valor patrimonial.

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

Remoção de flora exótica junto ao pk 4+320:

UE [01] – Sedimento de tonalidade castanha – escura, textura areno – argilosa, granulometria média a fina e
compacidade média. Contém bastantes raízes e alguns elementos pétreos de pequena dimensão. Sedimento
correspondente à camada vegetal.

Reservatório de água (PK 0+000):

UE [01] – Sedimento de tonalidade castanha, heterogénea, textura areno – argilosa, granulometria média a
grosseira e compacidade baixa. Contém elementos pétreos de dimensão variável. Sedimento correspondente a
aterro proveniente dos trabalhos aquando da abertura do acesso C30.

UE [02] – Sedimento de tonalidade castanha – escura, textura areno – argilosa, granulometria média a fina e
compacidade média. Contém bastantes raízes e alguns elementos pétreos de pequena dimensão. Sedimento
correspondente à camada vegetal.

UE [03] – Sedimento de coloração avermelhada, bastante heterogéneo, de textura areno – argilosa,
granulometria e compacidade média. Contém bastantes elementos pétreos de dimensão variável.



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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 255 – Moinho; OP 265 – Moinho; OP 271 – Mancha Murária

Observações Nada a assinalar.

Registo fotográfico

Foto 1 | Abertura de acesso de ligação. Acesso C30 (Pk 1+200). 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 3.3

Foto 2 | Perspetiva geral dos trabalhos de arranque da flora exótica junto ao Pk 4+320.

Foto 3 | Perspetiva geral dos trabalhos de escavação para a implantação do reservatório de água junto ao

Pk 0+000.



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 1178 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 30

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C30

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os seguintes trabalhos:

Trabalhos de abertura de passagem hidráulica (Ph 4.5) ao PK 4+530 (metade em falta).

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia.

Passagem hidráulica 4.5 (Pk 4+530):

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP238 – Socalcos; OP270 – Caminho lajeado e murado

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 abertura de passagem hidráulica (Ph 4.5) ao Pk 4+530. Vista de este.

Foto 2 | Estratigrafia identificada durante a abertura da Ph 4.5. 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 1179 Responsável (eis) Ida Neves, Fábio Rocha e Ricardo Oliveira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 02 a 05

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C32

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Escavação entre o Pk 0+200 e o Pk 0+300.

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)

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 | Trabalhos de escavação no Acesso C32, no Pk 0+200; viste oeste.

Foto 2 | Pormenor dos trabalhos de escavação do acesso C30, Pk 0+300. Vista de sudoeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1180 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 02 a 03

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C33-2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de saneamento de talude (Pk 0+175).

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

Estratigrafia observada no acesso C33-2:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de
coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos
pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média dimensão. Trata-se de uma zona com um declive muito
acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

UE [02] – Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque com presença de blocos de médias a grandes
dimensões, com alteração a variar entre o pouco alterado e muito alterado, pontualmente em zonas mais
superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável), de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP532 – Ponte Pênsil.

Observações Nada a registar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de saneamento de talude do acesso C33-2 (Pk 0+175). Vista de sudoeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de saneamento de talude do acesso C33-2 (Pk 0+175). Vista de

sudoeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1181 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 10 a 12

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C33-2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de saneamento de talude e remoção de escombro (Pk 0+180).

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

Estratigrafia observada no acesso C33-2:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de
coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos
pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média dimensão. Trata-se de uma zona com um declive muito
acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

UE [02] – Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque com presença de blocos de médias a grandes
dimensões, com alteração a variar entre o pouco alterado e muito alterado, pontualmente em zonas mais
superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável), de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP532 – Ponte Pênsil; OP533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem.

Observações Nada a registar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de saneamento de talude do acesso C33-2 (Pk 0+180). Vista de oeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de saneamento de talude do acesso C3-2 (Pk 0+180). 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 1182 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 16 a 20

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C33-2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de saneamento de talude e remoção de escombro (Pk 0+175).

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

Estratigrafia observada no acesso C33-2:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de
coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos
pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média dimensão. Trata-se de uma zona com um declive muito
acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

UE [02] – Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque com presença de blocos de médias a grandes
dimensões, com alteração a variar entre o pouco alterado e muito alterado, pontualmente em zonas mais
superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável), de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP532 – Ponte Pênsil; OP533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem.

Observações Nada a registar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de saneamento de talude do acesso C33-2 (Pk 0+175). Vista de oeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de saneamento de talude do acesso C3-2 (Pk 0+175). 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 1183 Responsável (eis) Fábio Rocha e Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 23 a 27

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C33-2

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Trabalhos de saneamento de talude e remoção de escombro (Pk 0+175).

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

Estratigrafia observada no acesso C33-2:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de
coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos
pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média dimensão. Trata-se de uma zona com um declive muito
acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

UE [02] – Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque com presença de blocos de médias a grandes
dimensões, com alteração a variar entre o pouco alterado e muito alterado, pontualmente em zonas mais
superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável), de tonalidade castanho-clara a alaranjada.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP532 – Ponte Pênsil; OP533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem.

Observações Nada a registar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de saneamento de talude do acesso C33-2 (Pk 0+175). Vista de oeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de saneamento de talude do acesso C33-2 (Pk 0+175). 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 1184 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 10 a 12

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os seguintes trabalhos:

Limpeza de taludes entre os Pk’s 0+500 e 0+900.

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

Durante os trabalhos de decapagem foi identificada a seguinte estratigrafia.

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

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP293 – Anexo agrícola; OP294 – Lagar; OP295 – Socalcos.

Observações Nada a registar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de limpeza de taludes, acesso C35 (Pk 0+720). Vista de norte.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de limpeza de taludes, acesso C35 (Pk 0+500). 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 1185 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 19

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os seguintes trabalhos:

Abertura parcial de passagem hidráulica (Ph 0+45) ao Pk 0+450.

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

Durante os trabalhos de decapagem foi identificada a seguinte estratigrafia.

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

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de abertura de passagem hidráulica (Ph0.45), Pk 0+450.

Foto 2 | Estratigrafia identificada durante os trabalhos de abertura da Ph 0.45, Pk 0+450.



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 1186 Responsável (eis) Fábio Rocha e Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 23 e 24

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os seguintes trabalhos:

Abertura parcial de passagem hidráulica (PH) 0.45 ao Pk 0+450;

Abertura parcial da PH 0.57 ao Pk 0+570;

Abertura parcial da PH 0.75 ao Pk 0+750;

E abertura parcial da PH 0.84 ao Pk 0+840.

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

Durante os trabalhos de abertura das PH’s foi identificada a seguinte estratigrafia.

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

UE [02] – Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de abertura da PH 0.45 ao PK 0+450.

Foto 2 | Abertura da PH 0.75 ao PK 0+750



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 1187 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 30 e 31

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C35

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os seguintes trabalhos:

Abertura parcial da PH 0.57 ao pk 0+570;

Abertura parcial da PH 0.75 ao pk 0+750;

E abertura parcial da PH 0.84 ao pk 0+840.

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

Durante os trabalhos de abertura das PH’s foi identificada a seguinte estratigrafia.

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

UE [02] – Afloramento rochoso xistoso.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a assinalar.

Observações Nada a assinalar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de abertura da PH 0.57 ao Pk 0+570. Vista de norte.

Foto 2 | Estratigrafia verificada na PH 0.57 ao Pk 0+570. 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 | Abertura da PH 0.75 ao PK 0+750. Vista de norte.

Foto 4 | Aspecto da abertura da PH 0.84 ao PK 0+840. 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 1188 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 02 a 03

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 11c

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem de uma parcela da escombreira 11C.

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

Durante os trabalhos de decapagem foi identificada a seguinte estratigrafia:

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

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações 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 decapagem na escombreira 11C, vista de norte.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de decapagem da escombreira 11C, vista de norte.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 1189 Responsável (eis) Ida Neves e Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 16 a 20

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Escombreira 11c

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem de uma parcela da escombreira 11C.

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem do alargamento do acesso à escombreira 11C.

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

Durante os trabalhos de decapagem foi identificada a seguinte estratigrafia:

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

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações 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 decapagem na escombreira 11c, vista de sudoeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de decapagem da escombreira 11c, 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 | Vista geral dos trabalhos de decapagem do acesso à escombreira 11c, vista de noroeste.

Foto 4 | Vista geral dos trabalhos de decapagem da escombreira 11c, 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 1190 Responsável (eis) Ida Neves, Fábio Rocha e Ricardo Oliveira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 02 a 05

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

Foram acompanhados os trabalhos de escavação da área de implantação do futuro Estaleiro 13a, no topo da
encosta voltada à Ribeira do Carvalhal. Foi igualmente verificada a afectação da OP 159 – Grafismos rupestres
de tipo marcas de topografia.

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas:

UE [01] – 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).

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem; OP_604 – Caminho.

Observações Nada a assinalar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação do estaleiro 13a (posto de corte). Vista de sudeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de escavação do estaleiro 13a (posto de corte). 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 1.2

Ficha nº 1191 Responsável (eis) Ida Neves, Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 09 a 13

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

Foram acompanhados os trabalhos de escavação da 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] – 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).

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem; OP_604 – Caminho.

Observações Nada a assinalar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação do estaleiro 13a (posto de corte). Vista de norte.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de escavação do estaleiro 13a (posto de corte). 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 1.2

Ficha nº 1192 Responsável (eis) Ida Neves, Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 16 a 20

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13a (posto de corte)

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação e de remoção de escombro da 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] – 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).

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP_533 – Conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem; OP_604 – Caminho.

Observações Nada a assinalar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação do estaleiro 13a (posto de corte). Vista de norte.

Foto 2 | Trabalhos de remoção de escombro do estaleiro 13a (posto de corte). Vista sudoeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1193 Responsável (eis) Fábio Rocha e Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 23 a 27

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13a (posto de corte)

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem, escavação e de remoção de escombro da 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] – Sedimento de tonalidade castanha – escura, textura areno – argilosa, granulometria média a fina e
compacidade media. Contém bastantes raízes e alguns elementos pétreos de pequena dimensão. Sedimento
correspondente à camada vegetal.

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

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_604 – Caminho.

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 decapagem do estaleiro 13a.

Foto 2 | Trabalhos de remoção de escombro do estaleiro 13a (posto de corte). Vista sudoeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1194 Responsável (eis) Fábio Rocha e Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 30 e 31

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13a (posto de corte)

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem, escavação e de remoção de escombro da 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 de cor castanho – escura, textura areno – argilosa, granulometria média a fina e
compacidade media. Contém bastantes raízes e alguns elementos pétreos de pequena dimensão. Sedimento
correspondente à camada vegetal com pouca espessura. Não forneceu material de cariz arqueológico ou
etnográfico.

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

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_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 do local de implantação do estaleiro 13 A. Vista de sudeste.

Foto 2 | Trabalhos de remoção de escombro do estaleiro 13a (posto de corte). Vista oeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 1195 Responsável (eis) Ida Neves, Fábio Rocha e Ricardo Oliveira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 02 a 05

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de 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, assim
como os trabalhos da respetiva escavação.

Foram acompanhados trabalhos de desmatação na área do estaleiro 13d.

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

Durante os trabalhos de decapagem e escavação 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.



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 decapagem do estaleiro 13d. Vista de norte.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de escavação da área do estaleiro 13d. 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 | Trabalhos de desmatação da área do estaleiro 13d. Vista de sul.

Foto 4 | Vista geral dos trabalhos de desmatação e escavação da área do estaleiro 13d. 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 1196 Responsável (eis) Ida Neves, Fábio Rocha e Ricardo Oliveira

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 09 a 13

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de 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, assim
como trabalhos de escavação.

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

Durante os trabalhos de decapagem e escavação 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).

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.



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 | Pormenor dos trabalhos de decapagem do estaleiro 13d. Vista de noroeste.

Foto 2 | Trabalhos de decapagem do estaleiro 3d. Vista de noroeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3 | Trabalhos de escavação da área do estaleiro 13d. Vista de norte.

Foto 4 | Pormenor 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

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1197 Responsável (eis) Ida Neves, Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 16 a 20

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de 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, assim
como trabalhos de escavação.

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

Durante os trabalhos de escavação foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque, com alteração a variar entre o pouco alterado e
muito alterado, pontualmente em zonas mais superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor dos trabalhos de escavação do estaleiro 13d. Vista de sudoeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de escavação do estaleiro 13d. 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 1198 Responsável (eis) Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 23 a 27

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13d

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados trabalhos de escavação numa parcela da área correspondente ao estaleiro 13d.

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

Durante os trabalhos de escavação foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Unidade estratigráfica constituída por xisto-grauvaque, com alteração a variar entre o pouco alterado e
muito alterado, pontualmente em zonas mais superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor dos trabalhos de escavação do estaleiro 13d. Vista de este.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de escavação do estaleiro 13d. 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 1199 Responsável (eis) Fábio Rocha

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 30 e 31 de Outubro

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico de Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13d

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados trabalhos de escavação numa parcela da área correspondente ao estaleiro 13d.

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

Durante os trabalhos de escavação foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Depósito estratigráfico constituída por xisto-grauvaque, com alteração a variar entre o pouco alterado e
muito alterado, pontualmente em zonas mais superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável).

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor dos trabalhos de escavação do estaleiro 13d. Vista de sul.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de escavação do estaleiro 13d. Vista de sul.



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 25 (Outubro de 2017)

4.4. ANEXO IV - 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 Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

650 Rio Torno/
Gouvães da Serra Alvão Vila Pouca de

Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34611,41 202177,24 870 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Pontão Moderno/Contemporâneo Inédito 04/10/2017

Descrição

Pontão implantado no troço final do ribeiro de Valadas, afluente da margem esquerda do rio Torno. A estrutura
possibilita o acesso a extensos lameiros, distribuídos ao longo de ambas as margens do rio, atualmente voltados
ao abandono.

Com uma orientação de oeste para este, o tabuleiro de passagem é composto por lajes/esteios de granito,
revestidos por cimento. Tendo em conta o avançado estado de deterioração da estrutura, não foi possível
determinar o número exato de esteios que a compõem. Todavia, é percetível que estes elementos se encontram
dispostos paralelamente e estruturados transversalmente em relação ao curso do ribeiro.

Sob o tabuleiro, foi colocada uma manilha em cimento, provavelmente durante a última benfeitoria que a
estrutura sofreu, algo bastante comum na área de estudo.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo Tipo I.

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do pontão, visto de oeste.

Foto 2 | Aspeto do tabuleiro, a partir de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

651 Rio Torno/
Gouvães da Serra Alvão Vila Pouca de

Aguiar Vila Real

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

Datum 73 35184,75 201863,06 880 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agro-
silvopastoril Banco pastor Moderno/Contemporâneo Inédito 06/10/2017

Descrição

Banco de pastor, implantado na margem esquerda do rio Torno, numa área pautada por extensos lameiros,
propícia ao desenvolvimento da atividade pastorícia.

A estrutura é composta por quatro blocos pétreos intencionalmente sobrepostos, e adossados a um monólito
granítico. Estes blocos desempenhariam a função de bancos ou assentos destinados ao pastor. O
aproveitamento do monólito, com cerca de 2m de altura e 4m de comprimento, é completamente intencional, não
só por servir de encosto – parede regularizada e verticalizada -, mas porque serve de proteção aos fortes ventos
que sopram a partir de norte.

A partir do banco de pastor, é possível controlar visualmente uma extensa área, quer a nascente, quer a poente.

No que diz respeito ao banco, foram utilizados blocos graníticos faceados, de configuração
alongada/subrectangular e disposição longitudinal. O bloco inferior corresponde ao elemento de maior dimensão,
atuando como paramento para garantir uma maior estabilidade à estrutura.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da localização do banco de pastor, visto de sul.

Foto 2 | Perspetiva do banco de pastor, visto de sul.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

652 Rio Torno/
Gouvães da Serra Alvão Vila Pouca de

Aguiar Vila Real

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

Datum 73 34748,96 202072,54 875 74

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Poldras Moderno/Contemporâneo Inédito 09/10/2017

Descrição

A ocorrência patrimonial nº 652 corresponde a uma poldra que permite a travessia entre as duas margens do rio
Torno, ligando uma área pautada por extensos lameiros.

Regra geral, este tipo de estrutura encontra-se implantada nas imediações de caminhos/carreiros a pé posto,
permitindo o acesso rápido à rede de estradas. A poldra em análise localiza-se entre o caminho que dá acesso
ao lugar dos Colonos, na margem direita, e o acesso à pedreira de Gouvães (SET), na margem esquerda.

A partir do acesso da margem direita, principia/deriva, de modo mais ou menos perpendicular e em sentido
descendente, um carreiro em direção às imediações da poldra. Na margem oposta, o carreiro que dava acesso à
poldra, encontra-se diluído na paisagem.

Com uma orientação nordeste – sudoeste, a poldra é composta por blocos graníticos de configuração irregular,
salientes em relação ao leito do rio. Tendo em conta o avançado estado de deterioração da estrutura, bem como
da intensa vegetação ripícola presente, não foi possível determinar o número exato de blocos utilizados.

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

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Gouvães – Albufeira.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de Tipo I.

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da poldra, a partir da margem direita do rio Torno.

Foto 2 | Perspetiva do distanciamento entre os diversos blocos, visto de nordeste.
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

653 Lugar da Ramada/
Paçô Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29600,42 208235,312 220 a 230 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Caminho/Via Moderno/Contemporâneo Inédito 23/10/2017

Descrição

Caminho antigo que ligaria os lugares de Paçô, Ramada, Caneiro e Balteiro. Com o abandono do lugar da
Ramada, o caminho perdeu a importância que teria outrora, em detrimento do atual caminho que liga os lugares
de Balteiro – Granja Velha e Paçô (Acesso B2/C2). Para além do acesso a estes núcleos habitacionais, alguns
de pequena dimensão, casos da Ramada e Caneiro, a via servia toda a área contígua ao rio Tâmega, onde
proliferavam as explorações agrícolas de carácter familiar.

Com origem na via Granja Velha - Paçô, o caminho em análise desenvolve-se, num primeiro momento, no
sentido sudeste – nordeste em direção ao lugar da Ramada. Este tramo inicial, com cerca de 100m de extensão,
foi alvo de beneficiações recentes, estando dotado de uma calçada em granito.

A partir do antigo núcleo habitacional, o caminho desenvolve-se sensivelmente no sentido este-oeste e sudeste –
noroeste, transpondo alguns ribeiros ao longo do seu percurso (cerca de 900m de extensão total). Mantém uma
cota relativamente regular, com exceção de um pequeno troço após sair do lugar da Ramada, e do tramo final,
onde o declive volta a ser mais acentuado, até atingir o acesso de Balteiro – Viela.

O caminho encontra-se ladeado, em alguns pontos, por muros de diferentes tipologias e cronologias, fruto da
utilização de muros de propriedade nas parcelas agrícolas. O piso de circulação é maioritariamente composto por
terra batida, embora, em determinados pontos, onde o declive é mais acentuado, subsistam resquícios de
lajeamento. Apresenta uma largura média de 2,5m.

A partir do caminho em análise, desenvolvem-se inúmeros acessos de características mais rudimentares, e de
menores dimensões, como é o caso do acesso que contorna a OP 659 por norte, também ele ladeado por
pequenos muretes de pedra seca.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

A.H. Gouvães – Escombreira 16 / A.H.
Daivões – Albufeira.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de Tipo I.

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

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

Foto 2 | Perspetiva de um troço do caminho em terra batida a partir de sudoeste.
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

654 Lugar da Ramada/
Paçô Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29612,485 208244,202 220 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 23/10/2017

Descrição

Propriedade rural, localizada no antigo lugar da Ramada, constituída por um anexo agrícola, uma represa e
muros de suporte a socalcos.

Próximo do caminho que dá acesso à propriedade (derivação da OP 653), foi erigido, em blocos de cimento, um
anexo agrícola de planta retangular, e cobertura de uma água (telha do tipo marselha). Tratar-se-ia de um local
de armazenamento de excedentes e alfaias agrícolas.

No patamar inferior identificou-se uma represa, de planta sub-rectangular, erigida com recurso a blocos e lajes de
xisto. A estrutura encontra-se escavada no solo, estando totalmente ladeada por aparelho pétreo (blocos e lajes
de xisto). Sensivelmente a norte, observa-se o muro principal de contenção, que funcionava como
paredão/barragem. Apresenta uma altura máxima de 1m, e possuiu uma boca de descarga de água.

A área da propriedade comporta ainda alguns muros de socalco, erigidos em alvenaria de pedra seca, com
recurso a blocos e lajes de xisto. Subsistem, ainda, vestígios daquilo que poderia corresponder a um muro de
propriedade no extremo oeste da área. Entre o limite sul da propriedade e a adega (pertencente à OP 658),
parece existir um pequeno carreiro a pé posto.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Daivões – Albufeira.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de Tipo I.

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do anexo agrícola, visto de oeste.

Foto 2 | Perspetiva da represa, a partir de norte.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

655 Lugar da Ramada/
Paçô Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29597,245 208221,553 225 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa de habitação Moderno/Contemporâneo Inédito 23/10/2017

Descrição

Edifício de caracter habitacional, localizado no lugar abandonado da Ramada, nas imediações de Paçô. Trata-se
de uma casa de dois pisos, erigida em alvenaria de tijolo cerâmico (furado), com argamassa de assentamento e
revestimento à base de cimento.

Possui uma cobertura de quatro águas, em telha do tipo marselha, relativamente bem conservada. A casa é
ladeada a sul por um muro de propriedade, erigido com o mesmo tipo de materiais utilizados na construção do
edifício principal.

A fachada principal, voltada a sul, está provida de um pequeno alpendre. Adossado à zona do cunhal que liga os
alçados oeste e sul, foi erigida uma casa de banho independente. Todos os alçados apresentam diversos vãos,
quer no piso superior, quer no inferior.

O acesso ao piso superior é feito a partir de duas escadarias adossadas ao alçado principal. Tendo em conta o
mau estado do soalho presente no piso superior, não foi possível averiguar a existência de eventuais elementos
interessantes do ponto de vista patrimonial.

O piso inferior está subdividido em duas divisões, ambas inseridas no contexto de uma adega. Subsiste um
lagar, uma lagareta e diversas pipas no espaço. A estrutura de transformação não parece estar dotada de
qualquer elemento pétreo.

Associado à casa, e localizado na zona este, persiste um pequeno anexo, também ele erigido com o mesmo tipo
de materiais empregues na construção habitacional. O interior está apinhado de lenha.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Daivões – Albufeira.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de Tipo I.

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do alçado principal da casa, visto de sudeste.

Foto 2 | Perspetiva do alçado lateral direito, a partir de este.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

656 Lugar da Ramada/
Paçô Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29583,275 208199,117 230 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa de habitação Moderno/Contemporâneo Inédito 23/10/2017

Descrição

Edifício de índole habitacional, localizado no antigo lugar da Ramada, nas imediações de Paçô. Trata-se de uma
estrutura de planta retangular e dois pisos, com diversos momentos construtivos.

Apesar do avançado estado de deterioração em que se encontra a estrutura, é possível verificar que a casa foi
alvo de várias benfeitorias ao longo do período de utilização do espaço. A cobertura de quatro águas encontra-se
parcialmente abatida sobre o interior, tendo sido utilizada telha de meia cana, provavelmente num período mais
remoto, e telha do tipo marselha num último momento. A estrutura primitiva parece ter sido erigida com recurso a
dois tipos de alvenaria: pedra ordinária assente em argamassa (parte do alçado voltado para o caminho) e pedra
seca (restantes alçados pétreos). Os cunhais e os vãos (portas e das janelas) apresentam os elementos pétreos
mais regulares em toda a estrutura primitiva.

Num momento mais recente, o edifício sofreu modificações estruturais relevantes. À estrutura original, foram
adicionados novas divisões e restaurados os elementos em ruína. Todavia, não foram utilizado novamente
componentes pétreos, optou-se pela alvenaria de tijolo cerâmico (furado), com argamassas de assentamento e
revestimento à base de cimento, e utilização de madeira como elemento estruturante. O primeiro caso verifica-
se, sobretudo, nos alçados voltados a sul e este, e o segundo caso no alçado norte.

Ambos os pisos encontram-se subdivididos em diversos compartimentos. Mais uma vez, distinguem-se várias
fases de construção, com as divisões mais antigas divididas por paredes em pedra, e as mais recentes em
alvenaria de tijolo cerâmico e paredes em madeira.

Adossado ao alçado este e, simultaneamente às escadas de acesso ao segundo piso, foi erigido um anexo
agrícola em alvenaria de tijolo cerâmico. O segundo piso parece estar dotado de um forno, algo que não possível
constatar.

A poucos metros do alçado voltado a norte, e na direção do rio Tâmega, subsistem as ruínas de uma antiga
estrutura pétrea. Desconhece-se a sua funcionalidade.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Daivões – Albufeira.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de Tipo I.

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do alçado principal e lateral direito, visto partir de este.

Foto 2 | Perspetiva do alçado principal, a partir de sul.
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.5

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

657 Lugar da Ramada/
Paçô Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29594,917 208205,89 230 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 23/10/2017

Descrição

A ocorrência patrimonial nº 656 corresponde a uma propriedade rural, localizada no lugar abandonado da
Ramada, nas imediações de Paçô. A propriedade é composta por uma casa de habitação, um edifício que
albergava uma adega, com respetivo lagar de vinho, e um espigueiro. Todo o conjunto arquitetónico encontra-se
em avançado estado de deterioração.

O edifício principal, que corresponde à casa de habitação, apresenta uma planta retangular, tendo sido,
originalmente, erigido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos e lajes de xisto. Numa fase posterior,
em momento incerto, a fachada principal foi alvo de restauro, tem sido erigido, apenas no piso superior, uma
parede com recurso a tijolos. Esta divisória foi rebocada e posteriormente caiada, quer no exterior, quer no
interior.

A estrutura está dotada de quatro vãos, duas portas e duas janelas, distribuídas pelo alçado principal (piso
superior), e alçado lateral direito (piso inferior e superior). Nos cunhais e vãos foram aplicados os elementos
pétreos de feições mais regulares e de maiores dimensões, garantindo a estabilidade necessária à estrutura.

A casa apresentava dois pisos, tendo o superior desmoronado. Do mesmo modo, a cobertura (telha de meia
cana) aluiu sobre o interior. O acesso ao piso superior fazia-se a partir de uma escadaria adossada ao alçado
principal, constituída por enormes esteios de xisto.

Adossado ao alçado lateral esquerdo, existe, em avançado estado de deterioração, um anexo de grandes
dimensões. A intensa vegetação presente, sobretudo silvas, não permitiu aceder ao interior da estrutura.

O edifício que acolhia a adega, localizada a norte do edifício habitacional, encontra-se completamente arruinado.
Trata-se de uma estrutura de planta retangular, erigida em alvenaria de pedra seca (xisto), com exceção do
alçado principal, alvo de restauro, que engloba elementos de tijolo e argamassa de cimento. A cobertura aluiu
sobre o interior, verificando-se que foi utilizada telha do tipo meia cana na sua constituição. Neste espaço interior
subsistem algumas pipas e um lagar de vinho, erigido com recurso a enormes blocos pétreos. O lagar, e o
respetivo peso, parecem encontrar-se em relativas boas condições de conservação.

O espigueiro, envolvido por silvas, está implantado no ponto central do lugar da Ramada. O esqueleto do
espigueiro foi erigido com recurso a blocos pétreos trabalhados. A restante estrutura é constituída por ripas de
madeira, solução habitual neste tipo de construções. Ostenta uma cobertura de duas águas, com telha do tipo
marselha. Observa-se, sobretudo nos elementos que constituem a base, a utilização de argamassa de cimento
como reforço da estabilidade da estrutura.
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Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Daivões – Albufeira.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de Tipo II.

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do alçado principal da casa, a partir de noroeste.

Foto 2 | Perspetiva do alçado lateral direito da casa, a partir de oeste.
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Foto 1 | Perspetiva do lagar em ruínas, a partir de sul.

Foto 2 | Perspetiva do espigueiro, a partir de sul.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

658 Lugar da Ramada/
Paçô Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29594,816 208193,814 230 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Complexo
hidráulico Moderno/Contemporâneo Inédito 23/10/2017

Descrição

Complexo hidráulico, composto por uma mina, escavada no substrato geológico, com represamento e respetiva
levada. As estruturas encontram-se implantadas junto ao núcleo habitacional do lugar da Ramada.

O local de captação da água, genericamente designado por mina de água, é constituído por uma galeria, aberta
no substrato rochoso, de configuração retangular vertical abobadada, Tendo em conta que a galeria está
parcialmente submersa, e coberta com vegetação intensa, não foi possível determinar o comprimento total.

No que diz respeito à represa, de planta sub-rectangular, e totalmente escavada no substrato geológico,
apresenta um muro de sustentação/represamento lateral (junto ao caminho) e frontal, selando a estrutura a
jusante, e que funciona como barragem. O espaço útil de armazenamento de água encontra-se completamente
assoreado, daí ter sido utilizado um tubo em PVC para ajudar ao escoamento da água.

A partir do local de descarga da água, desenvolve-se uma levada sob o caminho (OP 653) que encaminha a
água para os campos outrora agricultados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Daivões - Albufeira.

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta X Parcial

Sem impacte Periférica X

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional

Observações Nada a assinalar.

Ricardo Oliveira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do complexo hidráulico, a partir de norte.

Foto 2 | Perspetiva do alçado lateral da represa, a partir de norte.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

659 Paçô/Paçô Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 30103,235 208704,754 220 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitectura
agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 25.10.2017

Descrição

Foi identificada uma propriedade rural na margem esquerda do rio Tâmega, situada quase no sopé da encosta
do Monte da Choupica, em local de pendente acentuada, na sua vertente Norte. Ocupa uma área de
aproximadamente 0,5ha, desenvolvendo-se entre as isoípsas de 210m e 240m e possui um formato sub-
rectangular, estendendo-se até próximo do rio Tâmega. Situa-se subjacente a um estradão que se desenvolve
para Nordeste do núcleo habitacional de Paçô em direcção à Corisca.

A propriedade engloba na sua área uma casa de habitação com três pisos em alvenaria de tijolo e cimento, uma
garagem em alvenaria de blocos de cimento, um anexo agrícola construído com recurso a barrotes de madeira e
chapa de zinco ondulada, duas infra-estruturas de rega de apoio à exploração agrícola, vulgo mina de água a
subsidiar um tanque em alvenaria de cimento, e 6 plataformas de socalco observáveis constituídas por muros
soerguidos com recurso a blocos pétreos de xisto. Possui, a Oeste, um muro delimitador de propriedade que
aparenta estender-se até ao rio Tâmega e possui aparelho construtivo semelhante ao observado nos muros de
socalco. Actualmente, algumas das plataformas ainda se encontram agricultadas.

Os muros de socalco, bem como o muro delimitador, são constituídos em alvenaria de pedra seca de xisto e
grauvaques, em aparelho irregular, com lajes e blocos pétreos de dimensões e forma irregulares, na sua maioria
dispostos longitudinalmente ao muro, de alturas médias compreendidas aproximadamente entre 1,50m e 2,50m
de altura. Os muros estão, na sua maioria, assentes sobre o substrato geológico xistoso. Alguns muros
encontram-se interrompidos por rampas de circulação entre plataformas.

A área abarcada pela propriedade encontra-se desmatada estando a área mais próxima ao rio Tâmega com
vegetação arbórea e arbustiva densa, dificultando a identificação de outros elementos estruturais.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A. H. Daivões - Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo I

Observações Nada a assinalar

João Madureira Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1| Enquadramento da propriedade rural, vista de Nordeste.

Foto 2| Aspecto do muro de socalco e restantes estruturas da propriedade rural, vista de Oeste.
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Foto 3| Aspecto de muro de socalco com rampa para circulação entre plataformas, vista de Sudoeste.

Foto 4| Aspecto da área abarcada por plataformas da propriedade rural, vista de Sul.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

660 Bouça/Raviçais Cavez Cabeceiras de Basto Braga
Sistema de

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

Datum 73 21999,318 206225,249 279 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Indeterminado Inédito 30/10/2017

Descrição

Propriedade rural de pequena extensão, parcialmente cerrada por muro pétreo, com cerca de 2335 m² de área
total. Está implantada na vertente voltada a suoeste de um outeiro granítico pouco proeminente na paisagem, em
encosta sobranceira à margem direita do rio Tâmega, sensivelmente a nascente da povoação de Raviçais.

Apresenta uma configuração irregular, em “L”, encontrando-se circundada a norte por um estradão asfaltado que
lhe permite o acesso. Na sua extremidade norte observa-se um complexo hidráulico (OP_229), identificado
previamente, e eventualmente articulado com a mesma.

O interior comporta um conjunto de 4 patamares de diferente extensão e orientação preferencial nordeste –
sudeste, distribuídos de modo escalonado ao longo da vertente declivosa, e suportados por muros de contenção
de terras de uma só face e aparelho irregular. Os socalcos revelam uma disposição estrutural diferenciada,
tendencialmente paralela, de forma contínua e descontínua, com exceção da plataforma inferior, de organização
concêntrica/concava.

Os tramos identificados revelam muros de proporção diferenciada, com uma altura variável entre 1,30 e 1,75
metros e extensão total entre 24 e 57 metros, orientados de noroeste para sudeste, estando em alguns casos
ligeiramente tombados, e evidenciando pouco cuidado na sua construção. De uma maneira geral os paramentos
possuem um aparelho irregular, tendo sido erguidos em alvenaria de pedra seca com recurso a blocos pétreos
angulosos e lajes graníticas de dimensão variável, aparelhados de modo desordenado, com os interstícios
colmatados com pedra miúda. O remate dos muros é nivelado, estando formado por um conjunto de lajes graníticas
assentes de modo regular e uniforme, dispostas longitudinalmente e de organização tendencialmente horizontal.

A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior
robustez à estrutura. Alguns tramos aparentam assentar diretamente no afloramento rochoso granítico.

Verificou-se a existência de uma rutura existente entre socalcos, sob a forma de uma pequena rampa destinada a
facilitar a comunicação entre os diferentes patamares. As referidas plataformas integram essencialmente lameiros,
aparentemente abandonados e em desuso, constatando-se a presença pontual de árvores de citrinos no terraço
inferior.

Encontra-se parcialmente vedada a norte por meio de um cercado pétreo relativamente uniforme - descontinuado
através de duas aparentes entradas - formado por um muro de dupla face de pequena proporção em razoável
estado de conservação, e evidenciando pouco cuidado na sua edificação. Apresenta uma dimensão variável,
observando-se uma acentuada oscilação altimétrica entre as faces interna e externa dos alçados.



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

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H. Daivões – Acesso C21

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta X Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional

Observações
A proximidade da OP_229 - concernente a um complexo hidráulico identificado
a 04/05/2016 - à referida propriedade, sugere uma eventual articulação com a
mesma, possivelmente destinada a irrigar os lameiros localizados no seu
interior.

Mário Dinis Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva parcial da propriedade, vista de poente.

Foto 2 | Aspeto dos muros de contenção de terras, vistos de sudoeste.
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Foto 3 | Perspetiva parcial das plataformas da propriedade, vistas de norte.

Foto 4 | Aspeto parcial de um tramo de muro de socalco, visto de sudoeste.
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Foto 5 | Perspetiva de uma rampa existente entre patamares, vista de nordeste.

Foto 6 | Aspeto do muro de delimitação da propriedade, visto de norte.
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Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 25 (Outubro de 2017)

4.5. ANEXO V – CARTA DE CONDICIONANTES
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