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1.INTRODUÇÃO

O presente relatório visa proceder à apresentação dos resultados inerentes aos trabalhos desenvolvidos
durante o mês de Dezembro 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 Novembro foram realizados trabalhos de prospecção arqueológica, nos acessos às Linhas de
Muito Alta Tensão, nomeadamente acesso à LN 400Kv Daivões – Ribeira de Pena, nomeadamente acesso à LN
400Kv Gouvães – Ribeira de Pena 1, nomeadamente acesso à LN 400Kv Gouvães – Ribeira de Pena 2/3 e
nomeadamente acesso à LN 400Kv Alto Tâmega – Gouvães, e ainda, relacionado com as obras
complementares, no Restabelecimento do Caminho de Viela (Anexo I – Des. 8 e Des. 9)1.

No decorrer destes trabalhos foram identificadas 110 ocorrências, exclusivamente correspondentes a
estruturas de carácter arquitetónico, histórico e etnográfico, designadamente, um açude – OP 775, sete
caminhos/vias – OP 770, OP 777, OP 780, OP 746, OP 759, OP 796 e OP 831, uma capela – OP 826, um carreiro
– OP 760, nove casas – OP 766, OP 768, OP 784, OP828, OP 829, OP 835, OP 840, OP 842 e OP 837, uma casa
de apoio agrícola – OP 763, uma casa e tanque – OP 750, uma casa de guarda-florestal – OP 808, três colmeais
– OP 806, OP 810 e OP 812, três complexos hidráulicos – OP 751, OP 764 e OP 817, um complexo de levadas –
OP 747, um depósito de água – OP 839, um espigueiro – OP 827, uma estação hidrométrica – OP 807, duas
estruturas indeterminadas – OP 782 e OP 793, uma fonte – OP 825, duas levadas – OP 794 e OP 809, catorze
manchas de socalco – OP 741, OP 757, OP 761, OP 785, OP 786, OP 788, OP 789, OP 790, OP 797, OP 802, OP
804, OP 805, OP 815 e OP 830, seis muros de socalco – OP 754, OP 769, OP 776, OP 818, OP 819 e OP 820, uma
mancha de socalcos com abrigo – OP 787, oito marcos de divisão de propriedade – OP 742, OP 762, OP 772,
OP 779, OP 781, OP 783, OP 813 e OP 814, uma mina de água – OP 800, um moinho/lagar de azeite – OP 745,
duas passagens hidráulicas – OP 811 e OP 844, dois poços – OP 738 e OP 771, dois pontões – OP 743 e OP 803,
catorze propriedades rurais – OP 736, OP 748, OP 737, OP 749, OP 752, OP 755, OP 756, OP 774, OP 821, OP
822, OP 824, OP 833, OP 834 e OP 836, uma represa – OP 843, uma represa e levadas – OP 744, um ribeiro
murado – OP 816, dois tanques – OP 823 e OP 838 e dezassete explorações mineiras – OP 739, OP 740, OP 758,

1 A prospeção efectuada nos acessos às Linhas de Muito Alta Tensão, não obstante ter sido iniciada no presente mês, será
somente apresentada no relatório referente ao mês de Janeiro de 2018, data em que findaram os referidos trabalhos.
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OP 765, OP 767, OP 778, OP 795, OP 832, OP 841, OP 845, OP 753, OP 773, OP 791, OP 792, OP 798, OP 799 e
OP 801 (Anexo I – Des. 8 e Des. 9).

2.1.1. Acessos das Linhas de Muito Alta Tensão (LMAT)

2.1.1.1. Acessos ao 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 Janeiro de 2018.

2.1.1.2. Acessos ao 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 Janeiro de 2018.

2.1.1.3. Acessos ao 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 Janeiro de 2018.

2.1.1.4. Acessos ao 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 Janeiro de 2018.

2.1.2. Obras Complementares

2.1.2.1. Restabelecimento do Caminho de Viela (Anexo II – FRPA 151)

A conclusão dos referidos trabalhos de prospeção conduziram à identificação de cento e dez novas ocorrências
patrimoniais, nomeadamente um açude – OP 775 (Anexo IV – FOP 775), sete caminhos/vias – OP 770, OP 777,
OP 780, OP 746, OP 759, OP 796 e OP 831 (Anexo IV – FOP 770, FOP 777, FOP 780, FOP 746, FOP 759, FOP 796
e FOP 831), uma capela – OP 826 (Anexo IV – FOP 826), um carreiro – OP 760 (Anexo IV – FOP 760), nove casas
– OP 766, OP 768, OP 784, OP828, OP 829, OP 835, OP 840, OP 842 e OP 837 (Anexo IV - FOP 766, FOP 768,
FOP 784, FOP828, FOP 829, FOP 835, FOP 840, FOP 842 e FOP 837), uma casa de apoio agrícola – OP 763 (Anexo
IV – FOP 763), uma casa e tanque – OP 750 (Anexo IV – FOP 750), uma casa de guarda-florestal – OP 808 (Anexo
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IV – FOP 808), três colmeais – OP 806, OP 810 e OP 812 (Anexo IV – FOP 806, FOP 810 e FOP 812), três complexos
hidráulicos – OP 751, OP 764 e OP 817 (Anexo IV – FOP 751, FOP 764 e FOP 817), um complexo de levadas –
OP 747 (Anexo IV – FOP 747), um depósito de água – OP 839 (Anexo IV – FOP 839), um espigueiro – OP 827
(Anexo IV – FOP 837), uma estação hidrométrica – OP 807 (Anexo IV – FOP 807), duas estruturas
indeterminadas – OP 782 e OP 793 (Anexo IV – FOP 782 e FOP 793), uma fonte – OP 825 (Anexo IV – FOP 825),
duas levadas – OP 794 e OP 809 (Anexo IV – FOP 794 e FOP 809), catorze manchas de socalco – OP 741, OP
757, OP 761, OP 785, OP 786, OP 788, OP 789, OP 790, OP 797, OP 802, OP 804, OP 805, OP 815 e OP 830
(Anexo IV - FOP 741, FOP 757, FOP 761, FOP 785, FOP 786, FOP 788, FOP 789, FOP 790, FOP 797, FOP 802, FOP
804, FOP 805, FOP 815 e FOP 830), seis muros de socalco – OP 754, OP 769, OP 776, OP 818, OP 819 e OP 820
(Anexo IV - FOP 754, FOP 769, FOP 776, FOP 818, FOP 819 e FOP 820), uma mancha de socalcos com abrigo –
OP 787 (Anexo IV – FOP 787), oito marcos de divisão de propriedade – OP 742, OP 762, OP 772, OP 779, OP
781, OP 783, OP 813 e OP 814 (Anexo IV - FOP 742, FOP 762, FOP 772, FOP 779, FOP 781, FOP 783, FOP 813 e
FOP 814), uma mina de água – OP 800 (Anexo IV – FOP 800), um moinho/lagar de azeite – OP 745 (Anexo IV –
FOP 745), duas passagens hidráulicas – OP 811 e OP 844 (Anexo IV – FOP 811 e FOP 844), dois poços – OP 738
e OP 771 (Anexo IV – FOP 738 e FOP 771), dois pontões – OP 743 e OP 803 (Anexo IV – FOP 743 e FOP 803),
catorze propriedades rurais – OP 736, OP 748, OP 737, OP 749, OP 752, OP 755, OP 756, OP 774, OP 821, OP
822, OP 824, OP 833, OP 834 e OP 836 (Anexo IV – FOP 736, FOP 748, FOP 737, FOP 749, FOP 752, FOP 755,
FOP 756, FOP 774, FOP 821, FOP 822, FOP 824, FOP 833, FOP 834 e FOP 836), uma represa – OP 843 (Anexo IV
– FOP 843), uma represa e levadas – OP 744 (Anexo IV – FOP 744), um ribeiro murado – OP 816 (Anexo IV –
FOP 816), dois tanques – OP 823 e OP 838 (Anexo IV – FOP 823 e FOP 838) e dezassete explorações mineiras –
OP 739, OP 740, OP 758, OP 765, OP 767, OP 778, OP 795, OP 832, OP 841, OP 845, OP 753, OP 773, OP 791,
OP 792, OP 798, OP 799 e OP 801 (Anexo IV - FOP 739, FOP 740, FOP 758, FOP 765, FOP 767, FOP 778, FOP 795,
FOP 832, FOP 841, FOP 845, FOP 753, FOP 773, FOP 791, FOP 792, FOP 798, FOP 799 e FOP 801).

Foto 1 | Aspecto das prospeções efectuadas na área dos
acessos da LN 400Kv Daivões – Ribeira de Pena.

Foto 2 | Aspecto das prospeções efectuadas na área dos
acessos a LMAT: LN 400Kv Gouvães – Ribeira de Pena 1.



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 27 (Dezembro de 2017) 7

Foto 3 | Aspecto das prospeções efectuadas na área dos
acessos a LMAT: LN 400Kv Gouvães – Rib.ª de Pena 2/3.

Foto 4 | Aspecto das prospecções efectuados na área dos
acessos do apoio 3 da LN 400Kv Alto Tâmega – Gouvães.

Foto 5 | Aspecto dos trabalhos de prospeção na área do
projecto de “Restabelecimento do Caminho de Viela”.

Foto 6 | Aspecto dos trabalhos de prospeção na área do
projecto de “Restabelecimento do Caminho de Viela”.

2.2. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

O acompanhamento arqueológico no decurso do mês de Dezembro 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 duas novas ocorrências, nomeadamente um caminho murado
– OP 846 e uma propriedade rural – OP 847.

Por conseguinte, a descrição detalhada dos trabalhos será apresentada de acordo com a seguinte sequência:

a) Descrição dos trabalhos – referindo a natureza dos trabalhos e localização das áreas afetadas pelas acções
de obra de acordo com a cartografia de projecto;

b) Estratigrafia – referindo a descrição das diversas camadas estratigráficas identificadas pela tonalidade,
textura e espólio que foi exumado das mesmas;

c) Ocorrências de interesse patrimonial – descritas sumariamente;
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2.2.1. Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães (AHG)

2.2.1.1. Acesso B2/C2 (Anexo III – FRAA 1279 e FRAA 1280)

a) Foram acompanhados trabalhos de remoção de piso betuminoso e depósitos existentes sob o mesmo, assim
como da limpeza e reperfilamento no talude Sul do acesso.

b) Os trabalhos realizados no acesso conduziram à identificação de duas realidades estratigráficas distintas. Na
zona onde se efectuou a decapagem do actual piso, observou-se uma estratigrafia constituída pela camada de
pavimento betuminoso sob a qual se encontrava um piso de calçada em granito, que por sua vez assentava
sobre uma camada de aterro/preparação. No que respeita à limpeza de taludes, a estratigrafia era constituída
por três unidades estratigráficas, sendo a primeira constituída pela camada humosa, a segunda por um
depósito sedimentar de vertente e a terceira por uma camada de desagregação do 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 1281 e FRAA 1282)

a) Foram acompanhados trabalhos de decapagem visando o reperfilamento das margens da estrada, de modo
a implantar as barras de segurança no local.

b) Os trabalhos realizados no acesso conduziram à identificação de uma unidade estratigráfica constituída pela
camada humosa.

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

2.2.1.3. Acesso B13 (Anexo III – FRAA 1283)

a) Foram acompanhados trabalhos de decapagem visando o reperfilamento das margens da estrada, de modo
a implantar as barras de segurança no local.

b) Os trabalhos realizados no acesso conduziram à identificação de uma unidade estratigráfica constituída pela
camada humosa.

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

2.2.1.4. Escombreira 16b (Anexo III – FRAA 1284 e FRAA 1285)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação mecânica de uma vala de drenagem de águas pluviais
contígua ao acesso à central de betão, da escavação mecânica de uma bacia de decantação para limpeza
contígua ao acesso à central de betão, da remoção de material lenhoso na área desmatada nas semanas
anteriores na zona sul da escombreira, da escavação de acessos para facilitar os trabalhos de remoção de
material lenhoso e da remoção de tintureiras no talude exterior do acesso à escombreira. No decorrer dos
trabalhos verificou-se a afectação da OP 303, um tanque, e da OP 649, um anexo agrícola.
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b) Os trabalhos de escavação levaram à identificação genérica de três unidades estratigráficas, sendo a primeira
constituída por uma camada de aterro, a segunda por uma camada de enchimento da plataforma do socalco
agrícola e a terceira pela desagregação do substrato geológico xistoso. No acesso aberto para facilitar a
remoção de material lenhoso, observaram-se três camadas estratigráficas. A primeira corresponde à camada
humosa, a segunda a um depósito de enchimento de plataforma agrícola e a terceira um depósito sedimentar
de vertente.

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

2.2.1.5. Tomada de Água de Daivões (Anexo III – FRAA 1286 e FRAA 1287)

a) Foram acompanhados os trabalhos de enrocamento da curva do Rio Tâmega a montante da ensecadeira da
tomada de Daivões, da escavação e rebaixamento em área de implantação da tomada de Daivões, da
escavação, rebaixamento e reperfilamento de taludes na área de implantação da tomada de Daivões e ainda
do aterro realizado na zona do 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 genericamente identificadas dois
tipos de sequência. Uma mais simples, constituída por duas unidades estratigráficas, a primeira
correspondente à camada vegetal/superficial, que se encontrava sobre um depósito de vertente. A outra, mais
complexa, constituída por seis unidades estratigráficas, sendo a primeira constituída pela camada humosa, a
segunda uma camada de enchimento de plataforma, a terceira uma camada de aluvião de limos e areias, a
quarta uma camada correspondente ao nível freático, a quinta a um depósito aluvionar e a sexta a um depósito
de vertente.

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

2.2.1.6. Tomada de Água de Gouvães / Tomada Sul (Anexo III – FRAA 1288)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação de vala para implantação de meia-cana, no perímetro
exterior à tomada, para encaminhamento das águas pluviais.

b) Os trabalhos realizados no acesso conduziram à identificação de uma unidade estratigráfica constituída pela
camada humosa.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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Foto 7 | Aspecto da remoção do pavimento, onde se pode
observar a calçada subjacente, no Acesso B2/C2.

Foto 8 | Aspecto dos trabalhos de decapagem em curso no
Acesso B12.

Foto 9 | Aspecto dos trabalhos de decapagem em curso no
Acesso B13.

Foto 10 | Aspeto da abertura de acesso para facilitar a
remoção do material lenhoso na Escombreira 16b.

Foto 11 | Aspecto da escavação e reperfilamento do talude
em curso na Tomada de Água de Daivões.

Foto 12 | Aspecto da abertura de vala na zona da Tomada de
Água de Gouvães.



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 27 (Dezembro de 2017) 11

2.2.2. Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões (AHD)

2.2.2.1. Margem Direita – Barragem (Anexo III – FRAA 1289)

a) Foram acompanhados os trabalhos de escavação e remoção de grandes blocos pétreos depositados na
margem e leito do rio.

b) Dada a natureza dos trabalhos acompanhados, não foi identificada qualquer estratigrafia.

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

2.2.2.2. Margem Direita – Escombreira 22b (Anexo III – FRAA 1290, FRAA 1291 e FRAA 1292)

a) Acompanhamento das ações de decapagem e escavação mecânica de sedimentos na área da escombreira,
assim como da remoção de blocos, tendo em vista o aumento da área de aterro. Foram igualmente
acompanhadas as acções de abertura/escavação de vala para o dreno de águas pluviais A2.

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.

2.2.2.3. Margem Esquerda – Barragem (Anexo III – FRAA 1293)

a) Foram acompanhadas os trabalhos de escavação/remoção dos sedimentos e blocos pétreos.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada somente uma unidade estratigráfica,
correspondente a uma camada de depósito de vertente.

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

2.2.2.4. Escombreira 31b e Acesso 22 (Anexo III – FRAA 1294)

a) Foram acompanhadas trabalhos de desmatação de plantas invasoras e decapagem superficial de solos;

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada somente uma unidade estratigráfica,
correspondente a uma camada de depósito de vertente.

c) No decorrer dos trabalhos não foi identificada qualquer ocorrência de interesse patrimonial.
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2.2.2.5. Leito do rio – Pré-ensecadeira Jusante da Barragem de Daivões (Anexo III – FRAA 1295)

a) Foram acompanhadas os trabalhos de reforço da estrutura existente, assim como da escavação e remoção
da plataforma de aterro e escombro.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificada somente uma unidade estratigráfica,
correspondente a uma camada de depósito de vertente.

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

2.2.2.6. Leito do rio (Anexo III – FRAA 1295)

a) Foram acompanhadas os trabalhos escavação/remoção do aterro e escombros depositados ao longo da
margem direita do rio, que decorrem a poucos metros da OP 214 – Moinho.

b) Dada a natureza dos trabalhos acompanhados, não foi identificada qualquer estratigrafia.

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

Foto 13 | Aspecto dos trabalhos de escavação e remoção
de blocos pétreos na margem direita da Barragem.

Foto 14 | Aspecto dos trabalhos de abertura de vala para
o dreno A2 em curso na Escombreira 22b.

Foto 15 | Aspecto dos trabalhos em curso na zona da
margem esquerda da Barragem.

Foto 16 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e de
desmatação mecânica em curso na Escombreira 31b.
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Foto 17 | Aspecto dos trabalhos decapagem em curso na
zona da Pré-Ensecadeira Jusante.

Foto 18 | Aspecto dos trabalhos de escavação/remoção
do aterro e escombros em curso no Leito do Rio.

2.2.3. Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega (AHAT)

2.2.3.1. Margem Direita – Acesso B25/C25 (Anexo III – FRAA 1297 e FRAA 1298)

a) Foram acompanhados os trabalhos de alargamento da boca de entrada da Ph ao Pk 2+000assim como as
acções de decapagem relacionados com arranjos externos, ao Pk 0+100.

b) Durante os trabalhos de acompanhamento foi identificadas genericamente uma unidade estratigráfica, o
nível de terra vegetal, ou camada humosa, sendo que na zona da linha de água se observou igualmente a
camada correspondente ao leito de seca.

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

2.2.3.2. Margem Direita – Estaleiro 13c (Anexo III – FRAA 1299, FRAA 1300 e FRAA 1301)

a) Foram acompanhados os trabalhos de desmatação, de decapagem e de escavação da área da futura
implantação do Blondin. Foram ainda acompanhados os trabalhos de desmatação na área inferior do estaleiro
13c, assim como da abertura de acessos para remoção do material lenhoso.

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, que se sobrepunha
ao substrato geológico xistoso de base.

c) No decorrer dos trabalhos foi identificada duas novas ocorrências de interesse patrimonial, designadamente
um caminho murado – OP846 (Anexo IV – FOP 846) e uma propriedade rural – OP847 (Anexo IV – FOP 847).
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2.2.3.3. Margem Esquerda – Acesso C30 (Anexo III – FRAA 1302)

a) Foram acompanhados os trabalhos de limpeza de talude ao Pk 0+300, assim como a intervenção realizada
num troço de caminho paralelo ao acesso C30, substituindo manilhas existentes por outras de maior diâmetro,
de modo a facilitar um melhor escoamento de água.

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

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

2.2.3.4. Margem Esquerda – Acesso C33 (Anexo III – FRAA 1303)

a) Foram acompanhados os trabalhos de remoção de terras junto ao leito de rio Tâmega, futura área de muro
de contenção.

b) Durante os trabalhos foram identificadas genericamente três unidades estratigráficas. A primeira
corresponde a um depósito de aterro recente (tout-venant). A segunda é referente ao nível de terra vegetal. A
terceira relaciona-se com um sedimento aluvionar constituído por areias e seixos rolados.

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

2.2.3.5. Margem Esquerda – Estaleiro 13a (Anexo III – FRAA 1304, FRAA 1306, FRAA 1306 e FRAA 1307)

a) Foram acompanhados decapagem, escavação e de remoção de escombro na área de implantação do futuro
estaleiro, da abertura de vala de segurança para contenção de escombro resultante dos trabalhos de escavação
do alargamento de acesso para circulação e estabilização de grua móvel e ainda abertura de acesso provisório
à área do blondin. Foram igualmente acompanhados o desmonte parcial da OP 533 – conjunto de estruturas
ligadas ao antigo projeto da barragem, com a remoção de alguns dos pontos topográficos e a escavação parcial
da OP 604 – caminho.

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.

2.2.3.6. Margem Esquerda – Estaleiro 13d (Anexo III – FRAA 1308, FRAA 1309, FRAA 1310 e FRAA 1311)

a) Foram acompanhados os trabalhos de desmatação, de decapagem e de escavação da plataforma do
estaleiro, assim da decapagem de um troço do futuro acesso do estaleiro.
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b) Durante os trabalhos de acompanhamento foram identificadas genericamente três unidades estratigráficas.
A primeira corresponde ao nível de terra vegetal. A segunda é referente a um nível resultante da desagregação
do substrato geológico de base, sobrejacente ao afloramento xistoso, a terceira.

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

Foto 19 | Aspecto dos trabalhos de decapagem
executados junto ao Pk 0+100 do Acesso B25/C25.

Foto 20 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e
escavação em curso no Estaleiro 13c.

Foto 21 | Aspecto dos trabalhos de escavação e limpeza
de talude em curso no Acesso C30.

Foto 22 | Aspecto dos trabalhos remoção de depósitos
existentes junto ao Acesso C33.

Foto 23 | Aspecto dos trabalhos de escavação em curso
na área do Estaleiro 13d.

Foto 24 | Aspecto dos trabalhos de decapagem e
escavação em curso na no Estaleiro 13a.
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2.3. REGISTOS GRÁFICOS E DOCUMENTAIS DO PATRIMÓNIO ETNOGRÁFICO E / OU VERNACULAR

Durante o mês de Dezembro 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 303 – tanque, OP 649 – anexo agrícola, da OP 533 –
conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem e ainda da OP 604 – caminho/via.

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 112 novas ocorrências, exclusivamente relacionadas com a estruturas de carácter arquitetónico, histórico e
etnográfico, designadamente, um açude, oito caminhos/vias, uma capela, um carreiro, nove casas, uma casa
de apoio agrícola, uma casa e tanque, uma casa de guarda-florestal, três colmeais, três complexos hidráulicos,
um complexo de levadas, um depósito de água, um espigueiro, uma estação hidrométrica, duas estruturas
indeterminadas, uma fonte, duas levadas, catorze manchas de socalco, seis muros de socalco, uma mancha de
socalcos com abrigo, oito marcos de divisão de propriedade, uma mina de água, um moinho/lagar de, duas
passagens hidráulicas, dois poços, dois pontões, quinze propriedades rurais, uma represa, uma represa e
levadas, um ribeiro murado, dois tanques e dezassete explorações mineiras, todos testemunhos da intensa
antropização do território do vale do Tâmega.

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

Ribeira de Pena, 10 de Janeiro de 2018

(Rui Pedro Barbosa, Coordenação Técnica)

(Luís Filipe Coutinho Lopes Gomes, Direção Técnica) (João Nuno Pereira Valério Marques, Direção Técnica)
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4. ANEXOS
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4.1. ANEXO I - ANEXO CARTOGRÁFICO
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4.2. ANEXO II - FICHAS DE REGISTO DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA
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Ficha nº 151 Responsável (eis) Mário Dinis; Ricardo Oliveira; Fábio Rocha; Rui
Barbosa; João Madureira; Rafaela Silva

Ano 2017 Mês Dezembro. Dia (s) de 1 de Novembro a 4 de Dezembro

Localização

Elemento do Projeto Obras Complementares

Frente de Obra Restabelecimento do Acesso de Viela

Descrição das ações executadas

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

A área em análise para a implantação do restabelecimento do acesso de Viela localiza-se integralmente na
margem direita do rio Tâmega, abrangendo uma superfície com aproximadamente 70 ha. compreendida, na sua
generalidade, entre a EN. 312 em Stº. Aleixo de Além Tâmega e a aldeia de Viela.

Os trabalhos de campo efetuados visaram o reconhecimento de ocorrências com valor patrimonial localizadas
quer na área de incidência direta dos dois traçados propostos, quer na área de incidência indireta (buffer de
50m).

As áreas de implantação propostas encontram-se a sul dos locais conhecidos como Alto dos Jujais e Esporão, a
oeste do núcleo habitacional de Stº Aleixo de Além Tâmega e a norte da aldeia de Viela, incidindo nos lugares
com o topónimo “Moledo” e “Vale do Moinho”, e caracterizam-se fundamentalmente pela presença de uma
mancha florestal profundamente marcada por pinheiros e mimosas, assim como por giestas altas, silvas e outra
vegetação arbustiva intensa, pontuada amiúde por eucaliptos e carvalhos.

A orografia apresenta-se muito irregular, ocupando essencialmente áreas de meia encosta, mas também
pequenos esporões e terrenos planos, localizados nos fundos dos vales transversais ao curso do rio Tâmega.

Na generalidade o terreno evidencia pendentes muito acentuadas, aparentemente com pouca potência de solo
vegetal, onde não raras vezes ocorrem afloramentos xisto-grauváquicos.

Os recursos hídricos são abundantes, sendo possível observar várias linhas de água sazonal, nascentes e
charcas um pouco por toda a área.

Quanto ao uso do solo, a grande maioria da área corresponde a aproveitamentos silvícolas, muitos destes já em
fase de abandono, e localizados nas zonas mais altas e de encosta.

As áreas de fundo de vale, sendo mais férteis, apresentam uma utilização associada ao cultivo agrícola e à
criação de campos de pastagem para gado bovino. Tratam-se de explorações de dimensões mais reduzidas,
que se encontram delimitadas por muros e cercas, ocasionalmente associadas à presença de pequenos
carvalhais.

Na área nascente do projeto, encontra-se a povoação de Viela, sendo este espaço profundamente marcado
pelo uso urbano da mesma, assim como com as explorações de caracter agrícola e de exploração do território a
si diretamente relacionadas.

Atendendo à considerável extensão de terreno a prospetar, e à dificuldade que a orografia do mesmo
apresentava, optámos por fracionar a área em parcelas mais pequenas para dessa forma minimizar falhas,
tornando a prospeção o mais intensiva possível.

No decorrer dos trabalhos beneficiámos 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)
Nº OP Tipologia Nº OP Tipologia

736 Propriedade murada 791 Valas de exploração mineira
737 Propriedade rural 792 Valas de exploração mineira
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738 Poço 793 Estrutura indeterminada
739 Vala de exploração mineira 794 Levada
740 Exploração mineira 795 Vala de exploração mineira
741 Mancha de socalcos 796 Caminho/via

742 Marco de divisão de
propriedade 797 Mancha de socalcos

743 Pontão 798 Valas de exploração mineira
744 Represa e levadas 799 Valas de exploração mineira
745 Moinho / Lagar de azeite 800 Mina de água
746 Caminho/via 801 Valas de exploração mineira
747 Complexo levadas 802 Mancha de socalcos
748 Propriedade murada 803 Pontão
749 Propriedade rural 804 Mancha de socalcos
750 Casa e Tanque 805 Mancha de socalcos
751 Complexo hidráulico 806 Colmeal
752 Propriedade rural 807 Estação hidroelétrica
753 Valas de exploração mineira 808 Casa de guarda florestal
754 Muro de socalco 809 Levada
755 Propriedade rural 810 Colmeal
756 Propriedade rural 811 Passagem hidráulica
757 Mancha de socalcos 812 Colmeal

758 Exploração mineira 813 Marco de divisão de
propriedade

759 Caminho/via 814 Marco de divisão de
propriedade

760 Carreiro 815 Mancha de socalcos
761 Mancha de socalcos 816 Ribeiro murado

762 Marco de divisão de
propriedade 817 Complexo hidráulico

763 Casa de apoio agrícola 818 Muro de socalco
764 Complexo Hidráulico 819 Muro de socalco
765 Vala de exploração mineira 820 Muro de socalco
766 Casa 821 Propriedade rural
767 Vala de exploração mineira 822 Propriedade rural
768 Casa 823 Tanque
769 Muro de Socalco 824 Propriedade rural
770 Caminho 825 Fonte
771 Poço 826 Capela

772 Marco de divisão de
propriedade 827 Espigueiro

773 Valas de exploração mineira 828 Casa
774 Propriedade Rural 829 Casa
775 Açude 830 Mancha de socalcos
776 Muro de Socalco 831 Caminho/via
777 Caminho 832 Vala de extracção de minério
778 Vala de exploração mineira 833 Propriedade rural

779 Marco de divisão de
propriedade 834 Propriedade rural

780 Caminho 835 Casa

781 Marco de divisão de
propriedade 836 Propriedade rural

782 Estrutura indeterminada 837 Casa

783 Marco de divisão de
propriedade 838 Tanque

784 Casa 839 Depósito de água
785 Mancha de socalcos 840 Casa
786 Mancha de socalcos 841 Vala de extracção de minério
787 Mancha de socalcos e abrigo 842 Casa
788 Mancha de socalcos 843 Represa
789 Mancha de socalcos 844 Passagem hidráulica
790 Mancha de socalcos 845 Vala de extracção de minério

Observações Nada a assinalar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.7

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto das ações de prospeção em curso no lugar do Moledo, vista de oeste.

Foto 2 | Perspetiva do coberto de mimosas observado na área de implantação dos traçados, visto de sudeste.
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Foto 3 | Perspetiva de um pinhal, localizado na área de implantação do traçado, visto de sul.

Foto 4 | Aspeto da orografia existente no Vale do Moinho, visto de este.
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Foto 5 | Perspetiva de um pinhal, localizado na área de implantação do traçado, visto de oeste.

Foto 6 | Perspetiva da orografia e coberto vegetal existente na área de implantação do traçado, visto de oeste.
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Foto 7 | Perspetiva de um carvalhal, localizado na área de implantação do traçado, visto de norte.

Foto 8 | Aspeto dos trabalhos de prospeção da área a oeste da aldeia de Viela, visto de Viela.
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Foto 9 | Aspeto da orografia observável na área de implantação próxima do pontão do Ponderado, visto de norte

Foto 10 | Aspeto do núcleo central da aldeia de Viela, visto de oeste.
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Ficha nº 1279 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 06

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 remoção de piso betuminoso e depósitos em via contígua e ligante ao acesso B2/C2.

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

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). A acção serviu o propósito da
repavimentação da via após as obras de instalação e/ou remodelação das redes de abastecimento de águas e
de drenagem de águas residuais elaboradas no dia 19.10.2017 (remonta-se à estratigrafia identificada então).

Foram identificadas duas 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, com tonalidades mais acastanhadas na proximidade da casa (OP 441),
de composição arenosa, média compacidade, granulometria grosseira a média, com blocos pétreos
sub-angulosos de xisto de pequena dimensão. Está sobrejacente à camada 3 e aproximadamente
0,20m de potência estratigráfica.

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.

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

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

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do local onde decorreram as acções acompanhadas, vista de NE.

Foto 2 | Aspecto da remoção do pavimento onde se pode observar a calçada subjacente, vista de NE.
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Ficha nº 1280 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 12

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 limpeza e reperfilamento no talude Sul do acesso B2/C2 ao PK 0+950.

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

Acesso B2/C2

A limpeza e reperfilamento do talude foi elaborada contiguamente ao acesso B2/C2, no PK 0+950 no seu talude
Sul, num acesso a uma propriedade rural. As acções de limpeza e reperfilamento foram originadas por um
desabamento do talude. Foram identificadas três 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 poucos blocos
pétreos angulosos e sub-angulosos de xisto de pequena dimensão. Está sobrejacente à camada 2 e 3
e de potência estratigráfica pouco significativa.

 A camada 2 é correspondente a depósito sedimentar de vertente, de coloração castanha amarelada
escura, de composição areno-argilosa, baixa compacidade, granulometria média a fina, com inclusões
de muitos 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. Somente se encontra
em zonas menos declivosas das áreas escavadas.

 A camada 3 é correspondente a uma camada de desagregação do substrato geológico xistoso, de
coloração amarela clara, 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.

Os locais escavados compreendiam zonas de declive acentuado, o que resulta na reduzida potência
estratigráfica dos mesmos.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada de cariz arqueológico ou etnográfico foi observado durante as escavações dos depósitos sedimentares.

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

OP 508 (Capela).

Observações
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do local onde decorreram as acções acompanhadas, vista de O.

Foto 2 | Aspecto da limpeza do talude no acesso B2/C2, vista de N.
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Ficha nº 1281 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês 12 Dia (s) 04 a 08

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B 12

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Decapagem para reperfilamento das margens de forma a implantar as barras de segurança.

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)

Os trabalhos ocorreram nas proximidades das seguintes OP´s: 534, 536, 538, 540, 541, 543, 544, 545, 546,
547, 537 e 621.

Observações Nada a assinalar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da decapagem realizada num dos troços reperfilados.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de decapagem visando o reperfilamento.
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Ficha nº 1282 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 11 a 15

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B 12

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Decapagem para reperfilamento das margens de forma a implantar as barras de segurança.

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)

Os trabalhos ocorreram nas proximidades das seguintes OP´s: 534, 536, 538, 540, 541, 543, 544, 545, 546,
547, 537 e 621.

Observações Nada a assinalar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral da decapagem realizada num dos troços reperfilados.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de decapagem de taludes visando o reperfilamento.
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Ficha nº 1283 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 04 a 08

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães

Frente de Obra Acesso B 13

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Decapagem para reperfilamento das margens do acesso de forma a implantar as barras de segurança.

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)

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 | Aspecto dos trabalhos em curso num dos troços reperfilados.

Foto 2 | Aspecto dos trabalhos de reperfilamento junto do acesso B13.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 1284 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Novembro Dia (s) 09 a 10

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 uma vala de drenagem de águas pluviais contígua ao acesso à central de
betão.

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

Acesso à escombreira 16b

A escavação mecânica foi executada contiguamente ao acesso que se dirige à central de betão, no seu talude
Sul, de modo a drenar as águas acumuladas na orla do acesso para a passagem hidráulica que canaliza o
corgo aí existente. A vala, de sentido SO-NE, que se prolonga por aproximadamente 10m, compreende uma
largura aproximada de 0,40m e com cerca de 1,00m de profundidade.

Foram identificadas três camadas estratigráficas:

 A camada 1 é correspondente à camada de aterro resultante das escavações decorridas na
escombreira 16B.

 A camada 2 é correspondente a uma camada de enchimento de socalco, de coloração castanha
escura, de composição areno-argilosa, baixa compacidade, granulometria média a fina, com inclusão
de alguns blocos pétreos de xisto sub-angulosos e sub-rolados de média dimensão e de cascalho de
xisto sub-anguloso. Está subjacente à camada 1 e tem aproximadamente 1,00m de potência
estratigráfica

 A camada 3 é correspondente a uma camada de desagregação do substrato geológico xistoso, de
coloração amarela escuro, de composição areno-argilosa, média compacidade, granulometria média a
fina.

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 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; OP 707 – Propriedade rural.

Observações



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do local onde decorreram os trabalhos junto ao acesso à central de betão, vista de SO.

Foto 2 | Aspecto da escavação da vala de drenagem, vista de E.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.6

Ficha nº 1285 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 18 a 22

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 uma bacia de decantação para limpeza contígua ao acesso à central de
betão;

 da remoção de material lenhoso na área desmatada nas semanas anteriores, a Sul da escombreira
16B;

 da escavação de acessos para facilitar os trabalhos de remoção de material lenhoso;

 da remoção de tintureiras no talude exterior do acesso à escombreira 16B;

 da afectação parcial das OP 303 e 649.

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

Bacia de decantação

A escavação mecânica foi executada contiguamente ao acesso que se dirige à central de betão, a Norte do
acesso e a Este da Central. A bacia compreende um comprimento aproximado de 10m, uma largura
aproximada de 3,50m e com cerca de 2,00m de profundidade.

Foram identificadas cinco camadas estratigráficas:

 A camada 1 é correspondente a uma camada de aterro de obra. Está sobrejacente à camada 2.

 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 à camada 3 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.

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.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.6

Acessos de facilitação à remoção de material lenhoso

A escavação mecânica foi executada de modo a facilitar a transposição de obstáculos pela auto-carregadora na
encosta onde ocorreram as acções de desmatação nas semanas anteriores. Foram escavados e/ou alargados
dois acessos.

Foram identificadas três camadas estratigráficas:

 A camada 1 é correspondente a uma camada humosa, de coloração castanha escura, de composição
areno-argilosa, baixa compacidade, granulometria média a fina. Está sobrejacente à camada 2.

 A camada 2 é correspondente a um depósito sedimentar de enchimento de plataforma, de coloração
castanha escura (mais clara que a camada 1), de composição areno-argilosa, baixa a média
compacidade, granulometria média a fina, com inclusões de raros blocos pétreos sub-rolados de xisto
de pequena dimensão. Está sobrejacente à camada 3.

 A camada 3 é correspondente a um depósito sedimentar de vertente, de coloração castanha
alaranjada, de composição argilo-arenosa, baixa compacidade, granulometria fina a média, com
inclusão de cascalho de xisto sub-anguloso e sub-rolado de pequena e média dimensão.

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

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

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

OP 303 – Tanque/levada; 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; OP 707 –
Propriedade rural.

Observações



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.6

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do local onde decorreram os trabalhos junto ao acesso à central de betão, vista de E.

Foto 2 | Aspecto da escavação da bacia de decantação, vista de SO.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.6

Foto 3 | Aspecto durante os trabalhos de remoção do material lenhoso, vista de NO.

Foto 4 | Abertura de acesso para facilitar a remoção do material lenhoso, vista de S.



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

SET/ FRAA 5.6

Foto 5 | Enquadramento do local onde decorreram os trabalhos de remoção de tintureiras, vista de E.

Foto 6 | Aspecto da remoção de tintureiras no talude exterior do acesso à escombreira 16B, vista de E.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 6.6

Foto 7 | Aspecto de aterro da OP 303, vista de N.

Foto 8 | Aspecto das OP afectadas (OP 303 e OP 649), vista de N.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.2

Ficha nº 1286 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 06 a 07

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:

 do enrocamento da curva do Rio Tâmega a montante da ensecadeira da tomada de Daivões;

 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. É de referir que a estratigrafia identificada já se encontra, maioritariamente, revolvida.

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



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento dos trabalhos de enrocamento da margem do Rio Tâmega, vista de SO.

Foto 2 | Aspecto do rebaixamento na zona de implantação da tomada de Daivões, vista de SO.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 1.4

Ficha nº 1287 Responsável (eis) João Madureira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 11 a 15

Localização

Elemento do Projeto Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

Frente de Obra Tomada de Daivões

Descrição das ações executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foi feito o acompanhamento:

 da escavação, rebaixamento e reperfilamento de taludes na área de implantação da tomada de
Daivões;

 do aterro no 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 Este da boca da tomada. A maior parte da escavação foi
elaborada no substrato geológico xistoso, contudo, o reperfilamento dos taludes foi executado em zona onde se
dispunha a estratigrafia infracitada.

Reporta-se à estratigrafia identificada na escavação da base da tomada de Daivões, elaborada na semana de
11.09.2017 a 15.09.2017.

Foram identificadas seis camadas estratigráficas:

 A camada 1 é correspondente à camada humosa, de coloração castanha escura, muito pouco
compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com inclusões de alguns blocos
pétreos sub-angulosos de xisto e quartzo de pequena e média dimensão. Está sobrejacente às
camadas 3 e 6 e possui reduzida potência estratigráfica.

 A camada 2 é correspondente a uma camada de enchimento de plataforma aplanada sobranceira ao
rio Tâmega, presumivelmente de contenção do rio, de coloração castanha escura (mais clara que a
camada 1), algo compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com inclusões
de alguns blocos pétreos sub-angulosos de xisto de pequena e média dimensão. Está subjacente à
camada 1 e sobrejacente às camadas 3 e 6 e tem aproximadamente 1,00m a 2,00m de potência.

 A camada 3 é correspondente a uma camada de aluvião de limos e areias, com presumível origem de
leito de cheia, de coloração castanha acizentada, pouco compacta, de composição limo-arenosa,
granulometria média a fina, onde se manifesta a ausência de blocos pétreos. Está subjacente à
camada 2 e sobrejacente às camadas 4 e 6 e tem aproximadamente 1,00m a 1,50m de potência.

 A camada 4 é correspondente à camada de nível freático, de coloração castanha muito escura
enegrecida, média compacidade, de composição limosa, granulometria fina, com inclusões de alguns
blocos pétreos angulosos de xisto de média e grande dimensão. Está subjacente à camada 4 e
sobrejacente às camadas 5 e 6.

 A camada 5 é correspondente a um depósito aluvionar, presumivelmente de leito de rio antigo, de
coloração cinzenta escura amarelada, pouco compacta, de composição areno-limosa, granulometria
grosseira a fina, com inclusões de seixos rolados de xisto e quartzo de pequena e média dimensão.
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Está subjacente às camadas 4 e 6 e sobrejacente ao substrato geológico xistoso e tem
aproximadamente 1,00m a 1,50m de potência. Encontra-se em posição próxima o rio, diminuindo a
potência à medida que dele se afasta.

 A camada 6 é correspondente a um depósito de vertente, de coloração castanha alaranjada escura,
pouco compacta, de composição areno-argilosa, granulometria média a fina, com inclusões cascalho
anguloso de xisto e blocos pétreos angulosos de xisto de grande dimensão. Está subjacente às
camadas 1, 2, 3 e 4 e sobrejacente à camada 5 e ao substrato geológico xistoso. Encontra-se na
vertente e no sopé da encosta.

O local decapado apresenta potência estratigráfica algo significativa, caracterizando-se por uma zona de sopé
de encosta com declive bastante acentuado.

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); OP 220 (Tanque/reservatório).

Observações



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 3.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento dos trabalhos de escavação e rebaixamento da tomada de Daivões, vista de N.

Foto 2 | Aspecto do aterro no acesso à tomada de Daivões, vista de NE.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ FRAA 4.4

Foto 3 | Enquadramento dos trabalhos de reperfilamento da boca da tomada de Daivões, vista de SO.

Foto 4 | Aspecto do reperfilamento no talude Este da boca da tomada de Daivões, vista de SO.



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 1288 Responsável (eis) Domingos Borges

Ano 2017 Mês 12 Dia (s) 11 a 15

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães

Frente de Obra Tomada Sul / Tomada de Gouvães

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Escavação de vala para implantação de meia-cana, no perímetro exterior à tomada, para encaminhamento das
águas pluviais.

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)

Nada a assinalar

Observações Nada a assinalar
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Acompanhamento Arqueológico
Plano de Salvaguarda do Património
Sistema Electroprodutor do Tâmega

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral dos trabalhos realizados.

Foto 2 | Aspecto da abertura de vala para implantação de meia cana.



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 1289 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 11 a 15

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Barragem

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Escavação e remoção de grandes blocos pétreos depositados na margem e leito do rio, na área de implantação
do corpo da barragem.

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

Nada a registar.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

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

Foto 2 | Aspecto da escavação e remoção de blocos pétreos da margem do rio. 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 1290 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 02 a 07

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 escavação da vala do dreno A2. Estes trabalhos implicaram a escavação e
remoção de solo (UE 01) e a escavação do substrato rochoso (granito).

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

Registamos as seguintes camadas estratigráficas:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro.
Contém algumas concentrações de raízes e pedras de calibre pequeno dispersas. Resto da camada vegetal.

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 assinalar
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de área decapada. Vista de Sudeste.

Foto 2 | Aspecto dos rabalhos de escavação da vala para o dreno A2. 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 1291 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 11 a 15

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 escavação da vala do dreno A2.

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

Registamos as seguintes camadas estratigráficas:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, granulometria fina e cor castanho-escuro.
Contém algumas concentrações de raízes e pedras de calibre pequeno dispersas. Resto da camada vegetal.

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.



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 | Abertura de vala com recurso a martelo hidráulico. Vista de Sul.

Foto 2 | Aspecto geral frente de obra e de trabalhos de escavação e aterro da vala. Vista de Sudeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1292 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 18 a 22

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 escavação da vala do dreno A2, condicionamento e aterro de vala.

Início da abertura de vala da secção mais a norte do dreno A2, compreendendo a escavação de terras vegetais
(UE 01) e do substrato geológico (UE's 02 e 03).

Efectuaram-se prospecções arqueológicas na zona envolvente à frente de obra, não se tendo detectado
qualquer ocorrência patrimonial.

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

A estratigrafia observada no decurso dos trabalhos compreendem as seguintes unidades estratigráficas:

UE 01 – Camada sedimentar arenosa, medianamente compacta, de granulometria fina e cor castanho-escuro.
Apresenta algumas raízes concentradas e pedras de calibre pequeno e médio dispersas. 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 623 (Achado Isolado)

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 abertura de vala para dreno A2. Vista de Nordeste.

Foto 2 | Aspecto de perfil estratigráfico de vala do Dreno A2. Perfil Noroeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1293 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês 12 Dia (s) 22

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Barragem

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos efectuados compreenderam na escavação/remoção dos sedimentos e blocos pétreos na área de
implantação do corpo da barragem, tendo servindo como acesso provisório ao longo da margem esquerda do
rio.

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

Foi observada apenas uma camada estratigráfica em posição primária sob grandes blocos graníticos fruto dos
trabalhos de execução da obra. A camada é homogénea quanto à sua coloração que se manifesta por uma
tonalidade castanho-escuro, composição orgânica, granulometria média e pouco compacta.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

OP 214 (Moinho)

Observações No decurso dos trabalhos, alguns blocos pétreos que escorreram pelo aterro
embateram no Moinho (OP 214), provocando alguns danos na estrutura.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de frente de obra no corpo da barragem na margem esquerda. Vista de Este.

Foto 2 | Aspecto geral da OP 214 (Moinho) com bloco pétreo encostado à estrutura. 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 1294 Responsável (eis) Luís Pereira e Domingos Borges

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 07

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Escombreira 31b e Acesso C22

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos de desmatação de plantas invasoras nas bermas
do acesso C22 e no acesso provisório para a Escombreira 31B, na margem esquerda.

Os trabalhos de desmatação foram executados manualmente e apoiado, inicialmente, por uma retroescavadora.

Os trabalhos mecânicos implicaram o revolvimento do solo, tendo-se decapado, no entanto, somente a camada
superficial.

A área alvo de desmatação será feita manualmente, com recurso de equipamento adequado para a execução
dos trabalhos, não se prevendo qualquer revolvimento e/ou remoção de solos.

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

Camada 1: Camada heterogénea composta por sedimentos de coloração castanho-escuro, de composição
orgânica, granulometria média a grosseira e pouco compactos.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de trabalhos de desmatação manual. Vista de Oeste.

Foto 2 | Trabalhos de desmatação mecânica e revolvimento superficial de solo. 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 1295 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 04 a 07

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Pré-ensecadeira – Jusante.

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Continuação dos trabalhos de aterro da pré-ensecadeira, com depósitos de argila intercalada com escombros
provenientes das escavações no corpo da barragem.

Reperfilamento da margem direita do rio, com escavação e remoção de aterro e escombro.

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

Foi observada apenas uma camada estratigráfica em posição primária sob grandes blocos graníticos frutos dos
trabalhos de execução da obra. A camada é homogénea quanto à sua coloração que se manifesta por uma
tonalidade castanho-escuro, composição orgânica, granulometria média e pouco compacta.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações Nada a registar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto geral de frente de obra – Pré-ensecadeira de Jusante. Vista de Este.

Foto 2 | Aspecto geral de trabalhos de reperfilamento da margem direita do rio. Vista de Sudeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1296 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 04 a 07

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Frente de Obra Leito do rio

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Os trabalhos executados no Leito do rio compreenderam a escavação/remoção do aterro e escombros
depositados ao longo da margem direita do rio, que decorrem a poucos metros da OP 214 – Moinho.

Não se registam danos graves nesta ocorrência patrimonial.

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 214 - Moinho

Observações Nada a registar.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | Trabalhos de escavação/remoção do aterro e escombros. Vista de Sudeste.

Foto 4 | Aspecto geral de OP 214 (Moinho). 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 1297 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 12

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 alargamento da boca de entrada da Ph no Pk 2+000, para construção de
um muro.

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

Durante estes trabalhos foram identificadas duas camadas estratigráficas.

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea com algum material pétreo de
várias dimensões. Camada de revolvimento da Ph para a colocação de manilhas.

[02] – Sedimento de coloração castanho-escuro. Homogéneo. Limoso, com poucas raízes e material pétreo.
Camada correspondente à superfície do leito da água.

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 do alargamento junto a boca de entrada da Ph.

Foto 2 | Aspeto final do trabalho de acompanhamento.



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 1298 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 18 e 19

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 decapagem relacionados com arranjos externos, ao Pk 0+100.

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

Durante estes trabalhos foi identificada uma unidade estratigráfica.

[01] – Sedimento de coloração castanho-escuro, areno limosa, heterogénea, com inclusões de raízes e material
pétreo de pequenas e 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 | Aspeto geral de arranjos paisagísticos, no PK 0+100.

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos de acompanhamento.



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 1299 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 1 a 7

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13c - Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação da área do futuro estaleiro 13c, correspondente
a implantação do Blondin.

Foram ainda acompanhados os trabalhos de desmatação na área inferior do estaleiro 13c.

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

Durante os trabalhos de decapagem e escavação foram observadas três camadas estratigráficas.

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

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

[03] – Substrato rochoso de base, xisto.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a Registar.

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

OP462-Mancha de socalcos;

OP463-Anexo agrícola;

OP464-Nascente estruturada;

OP526-Levada estruturada;

OP527-Mancha de socalcos;

OP528-Linha de água murada;

OP564-Lagar;

OP661-Muro apiário.

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 | Escavação e limpeza do talude da plataforma para o Estaleiro 13c.

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos de desarborização.



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 1300 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 11 a 15

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13c - Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação da área do futuro estaleiro 13c, correspondente
a implantação do Blondin.

Foram ainda acompanhados os trabalhos de desmatação na área inferior do estaleiro 13c, assim como da
abertura de acessos para remoção do material lenhoso.

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

Durante os trabalhos de decapagem e escavação foram observadas três camadas estratigráficas.

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

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

[03] – Substrato rochoso de base, xisto.

Durante os trabalhos de abertura de acessos foram identificadas duas camadas estratigráficas.

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

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

OP846-Caminho murado;

OP847-Propriedade rural.

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

OP462-Mancha de socalcos; OP528-Linha de água murada;

OP463-Anexo agrícola; OP564-Lagar;

OP464-Nascente estruturada; OP661-Muro apiário;

OP526-Levada estruturada; OP846-Caminho murado;

OP527-Mancha de socalcos; OP847-Propriedade rural.

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 dos trabalhos na plataforma.

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos de abertura dos acessos para remoção da lenha.



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 1301 Responsável (eis) Elisabete Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 18 a 22

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13c - Margem Direita

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação da área do futuro estaleiro 13c, correspondente
a implantação do Blondin.

Foram ainda acompanhados os trabalhos de desmatação na área inferior do estaleiro 13c.

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

Durante os trabalhos de decapagem e escavação foram observadas três camadas estratigráficas.

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

[02] – Substrato rochoso de base, xisto.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a Registar.

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

OP462-Mancha de socalcos;

OP463-Anexo agrícola;

OP464-Nascente estruturada;

OP526-Levada estruturada;

OP527-Mancha de socalcos;

OP528-Linha de água murada;

OP564-Lagar;

OP661-Muro apiário;

OP846-Caminho murado;

OP847-Propriedade rural.

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 dos trabalhos no estaleiro 13c.

Foto 2 | Aspeto geral dos trabalhos e da OP462.



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 1302 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Outubro Dia (s) 12 a 15

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 talude no acesso C30 ao Pk 0+300, consistindo na remoção de terras anteriormente depositadas
aquando da escavação de passagem hidráulica. Foi ainda intervencionado um troço de caminho paralelo ao
acesso C30, substituindo manilhas existentes por outras de maior diâmetro, de modo a facilitar um melhor
escoamento de água.

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

Durante os trabalhos foi identificada a seguinte estratigrafia:

UE [01] – Camada constituída por uma amálgama de sedimentos de terra vegetal de coloração castanha
escura, matriz areno-limosa, granulometria fina e baixa compacidade e de sedimentos de tonalidade castanho-
clara a alaranjada, de média compacidade e granulometria média a fina. Apresenta inclusão abundante de
raízes, troncos e alguns blocos pétreos de pequena e média dimensão.

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a 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 limpeza de talude. Acesso C30 (Pk 0+300). Vista de oeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de limpeza. Vista de oeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3 | Trabalhos de abertura parcial de caminho paralelo ao acesso C30. Vista de nordeste.

Foto 4 | Vista geral dos trabalhos. Vista de sudeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1303 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 04 a 07

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico Alto Tâmega

Frente de Obra Acesso C33

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de remoção de terras junto ao leito de rio Tâmega, futura área de muro de
contenção.

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas:

UE [01] – Base de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant).

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

UE [03] – Material aluvionar constituído por lodos, areia e seixos rolados.

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a 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 remoção de terras junto ao leito do rio Tâmega. Vista de noroeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de remoção de terras junto rio Tâmega. Vista noroeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1304 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 01

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 decapagem e escavação da área de implantação do futuro Estaleiro 13a,
no topo da encosta voltada à Ribeira do Carvalhal. Durante estes trabalhos, foi efectuado o desmonte parcial da
OP_533 – conjunto de estruturas ligadas ao antigo projeto da barragem, com a remoção de alguns dos pontos
topográficos e a escavação parcial da OP_604 – caminho.

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de

coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos

pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média dimensão. Trata-se de uma zona com um declive muito

acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

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

muito alterado, pontualmente em zonas mais superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável).

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

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

Observações



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.2

Registo fotográfico

Foto 1 | 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 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 1.4

Ficha nº 1305 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 04 a 07

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 decapagem e escavação da área de implantação do futuro Estaleiro 13a,
no topo da encosta voltada à Ribeira do Carvalhal.

Abertura de vala de segurança para contenção de escombro resultante dos trabalhos de escavação.

Alargamento de acesso, já existente, para circulação e estabilização de grua móvel.

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

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de

coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos

pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média dimensão. Trata-se de uma zona com um declive muito

acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

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

muito alterado, pontualmente em zonas mais superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável).

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

Vala de segurança:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de

coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos

pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média dimensão. Trata-se de uma zona com um declive muito

acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

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

muito alterado, pontualmente em zonas mais superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável).

Acesso provisório:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de

coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos

pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média dimensão. Trata-se de uma zona com um declive muito

acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

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

muito alterado, pontualmente em zonas mais superficiais, varia entre o muito alterado e o decomposto (friável).



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 2.4

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

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista geral dos trabalhos de escavação do estaleiro 13a (posto de corte). Vista noroeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.4

Foto 2 | Trabalhos de abertura de vala de segurança. Vista de oeste.

Foto 3 | Vista geral da vala de segurança. 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 4.4

Foto 4 | Alargamento acesso provisório. Estaleiro 13a. Vista de oeste.

Foto 5 | Vista geral dos trabalhos de alargamento do acesso provisório. 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 1306 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 11 a 15

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.

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)

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 do estaleiro 13a (posto de corte). Vista de norte.

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



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1307 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 18 a 22

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 e trabalhos de
abertura de acesso provisório à área do blondin.

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).

Acesso provisório:

UE [01] – Camada de solo vegetal pouco espessa, a variar entre os 5 e os 20 cm, constituída por sedimentos de

coloração castanho-escura, de granulometria fina e baixa compacidade, apresentando raízes e alguns blocos

pétreos (xisto-grauvaques), de pequena e média dimensão. Trata-se de uma zona com um declive muito

acentuado, constituída sobretudo por grandes escarpas rochosas.

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

Resultados de interesse patrimonial (estratigrafias, estruturas, espólio)

Nada a registar.

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

Nada a registar.

Observações 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 do estaleiro 13a (posto de corte). Vista de nordeste.

Foto 2 | Trabalhos de abertura de acesso provisório à área do blondin. Vista de sudeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.2

Ficha nº 1308 Responsável (eis) Luís Pereira

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 01

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13d

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação de plataformas do futuro 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 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.

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)

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 | Trabalhos de escavação no estaleiro 13d. Vista de sudeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de escavação no estaleiro 13d. Vista de sudeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 1.3

Ficha nº 1309 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 04 a 07

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13d

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de decapagem e escavação de plataformas do futuro 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 30 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: 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.

U.E.3: 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)

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 no estaleiro 13d. Vista de oeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de decapagem no estaleiro 13d. Vista de sudoeste.



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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Acompanhamento Arqueológico 3.3

Foto 3 | Trabalhos de escavação no estaleiro 13d. Vista de nordeste.

Foto 4 | Vista geral dos trabalhos de escavação no 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 1.2

Ficha nº 1310 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 11 a 15

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13d

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de escavação de plataformas do futuro Estaleiro 13d.

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

Durante os trabalhos de escavação foi identificada a seguinte estratigrafia:

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] – 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)

OP484 – Ponto topográfico gravado; OP485 – Indeterminada; OP489 – Abrigo construído; OP490 – Caminho
estruturado.

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 no estaleiro 13d. Vista de sudeste.

Foto 2 | Vista geral dos trabalhos de escavação no 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 1311 Responsável (eis) Ida Neves

Ano 2017 Mês Dezembro Dia (s) 18 a 22

Localização

Elemento do Projecto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega

Frente de Obra Estaleiro 13d

Descrição das acções executadas e/ou acompanhadas

Descrição dos trabalhos

Foram acompanhados os trabalhos de remoção de terras vegetais num troço do futuro acesso do estaleiro e
escavação de plataformas do futuro Estaleiro 13d.

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

Durante os trabalhos de escavação foi identificada a seguinte estratigrafia:

U.E.1: Camada de solo vegetal pouco espessa, 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 constituída por sedimentos de coloração castanha alaranjada, de natureza areno-argilosa,
baixa compacidade e granulometria média a fina. A camada apresenta inclusão de blocos pétreos de dimensões
variadas, em xisto, correspondendo esta à desagregação do substrato geológico de base.

UE [03] – 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)

OP484 – Ponto topográfico gravado; OP485 – Indeterminada; OP489 – Abrigo construído; OP490 – Caminho
estruturado.

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 em curso no Acesso estaleiro 13d. Vista de sudoeste.

Foto 2 | vista geral dos trabalhos de remoção de terras vegetais. Acesso estaleiro 13d. Vista de noroeste.



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 27 (Dezembro 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 Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

736
Alto dos Jujais/Santo

Aleixo de Além
Tâmega

U.F. Ribeira de Pena
(São Salvador) e
Santo Aleixo de
Além Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28087,78 208202,53 250 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade murada Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade murada na margem direita do rio Tâmega, situada na encosta de uma elevação sobranceira ao
mesmo, de designação Alto dos Jujais (CMP nº73), em local de pendente acentuada, na sua vertente Sudoeste.
Ocupa uma área de aproximadamente 1,4 ha, desenvolvendo-se entre as isoípsas de 240m e 290m. De formato
sub-rectangular, é delimitada por um muro confinante. A Sudoeste enconra-se sobranceira à rua de Moledo.

A propriedade é caracterizada por um muro de delimitação a toda a volta, com a possibilidade do tramo de muro
que delimita a propriedade a Nordeste (limite superior) ter servido como muro de sustentação a caminho –
sobrejacente ao muro, os afloramentos aparentam ter sido cortados e/ou afeiçoados de modo a permitir a
passagem sobre ele. De referir que, sobranceiramente ao tramo superior do muro de delimitação, este se encontra,
em algumas zonas, afectado pelo crescimento desordenado de eucaliptos provocando derrubes totais e/ou
parciais.

Os muros delimitadores são constituídos em alvenaria de pedra seca, 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 0,50m e 1,50m de altura. Os muros estão, na sua maioria, assentes sobre
o substrato geológico xistoso.

A propriedade serviria presumivelmente para produção silvícola, confrontando a topografia do terreno e a ausência
de outras estruturas associadas com fotografias aéreas antigas e ortofotomapas actuais.

A área abarcada pela propriedade encontra-se com vegetação arbórea e arbustiva densa, dificultando a
identificação de outros elementos estruturais.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas de
minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

João Madureira Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto da propriedade no muro de delimitação inferior, junto à rua de Moledo, vista de Sudeste.

Foto 2 | Aspecto do muro de delimitação superior onde se verifica afectação pela vegetação, vista de Sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Aspecto de muro de delimitação superior com presumível caminho sobranceiro, vista de Sudeste.

Foto 4 | Aspecto do declive e tipo de vegetação identificada no interior da área murada, vista de Oeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

737 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28584,08 208133,51 280 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural murada localizada a sudoeste da povoação de Viela, implantada a meia encosta, virada
tendencialmente a Sul, no entremeio de dois caminhos florestais, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

O muro de delimitação que circunda a propriedade é constituído por um aparelho tosco e assimétrico e sem
grande preocupação construtiva, conforme é visível na disposição desorganizada das pedras que constituem os
paramentos, erguidos em alvenaria irregular de pedra seca, com recurso a blocos pétreos angulosos em xisto de
pequena e média dimensão. Possui uma altura entre 60 centímetros a 1 metro de altura, com uma espessura de
30 cm.

A propriedade ocupa uma área com cerca de 2000 m2, com uma configuração triangular.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Propriedade rural, vista de oeste.

Foto 2 | Pormenor do muro de delimitação da propriedade, vista 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

738 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28672,14 208140,03 290 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Poço Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Poço localizado a sudoeste da povoação de Viela, implantado no alto de uma encosta, na margem direita
sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

O ponto de captação de águas é edificado através de uma manilha em betão com 60 centímetros de diâmetro e
1 metro de altura, encaixada numa base de sustentação estruturada em alvenaria de pedra seca, que perfaz um
murete com cerca de 60 centímetros de altura, de configuração circular, erguido com recurso a blocos pétreos de
xisto de pequena e média dimensão.

Não foi possível aferir a profundidade deste ponto de captação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Poço identificado, vista de oeste.

Foto 2 | Estrutura do poço, vista de sudeste



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

739
Alto dos Jujais/Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28669,83 208135,94 289 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial Exploração mineira Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Vala a céu aberto em substrato rochoso xístico, alusiva a antigas explorações mineiras de estanho e volfrâmio. A
ocorrência está localizada a meia encosta e na vertente Sul de um pequeno esporão sucedâneo da elevação
designada por “Alto de Jujais”, a Sudeste da mesma. Sobranceiro à vala, a Noroeste, percorre um estradão florestal
em terra batida de acesso ao cimo do esporão.

Embora se tenham verificado condições de visualização deficientes, originadas por um denso manto vegetal, a
vala é constituída por uma lavra superficial de secção em “U”, com traçado irregular e extensão e profundidade
indeterminadas e é de orientação tendencialmente no sentido NO-SE.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”, destinadas à
exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Não foram identificados vestígios que indiciem a presença de escombreiras decorrentes do processo de extração
do minério.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas de
minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

João Madureira Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspectiva parcial da vala a céu aberto, vista de norte.

Foto 2 | Outra perspectiva da vala, vista de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

740 Alto do Jujais

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28376 208589.3 335 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial Exploração mineira Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

A OP em apreço caracteriza-se como uma sanja, aberta no substrato rochoso, elaborada para a extração
mineira, mais concretamente para a obtenção de estanho e volfrâmio.

Localiza-se a meia encosta, no contraforte norte da elevação conhecida como “Alto do Jujais”, a este de um
acesso florestal macadamizado. A sua implantação coincide com a proposta de traçado, mais a norte, do
restabelecimento do caminho de Viela.

Caracteriza-se como uma vala de extração tendencionalmente retilínea, com uma orientação S-N. Possui
aproximadamente 7.5m de comprimento, 1m de largura e uma profundidade desconhecida, uma vez que foi
aterrada num momento que desconhecemos.

As paredes laterais que definem esta unidade de extração encontram-se visíveis a espaços, e revelam a
preocupação que os mineiros tiveram na sua verticalidade.

Nas imediações observam-se abundantes concentrações de sedimentos e pedras amontoadas, resultantes das
escombreiras decorrentes do processo de extração do minério.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”, destinadas à
exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da vala a céu aberto, vista de noroeste.

Foto 2 | Perspectiva parcial da vala a céu aberto, vista de norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

741 Alto dos Jujais/Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28400,61 208814,62 336 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de socalcos Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Mancha de muros de suporte de socalco evidenciando um abandono generalizado, aparentemente destinados à
regularização torrencial de uma linha de água sazonal.
Com uma disposição sensivelmente norte - sul, estão implantados num vale relativamente encaixado e de
pendente acentuada, distribuindo-se de modo escalonado embora descontínuo ao longo de um curso de água
tributário da margem direita do rio Tâmega, inserido entre dois contrafortes na vertente sudeste de um morro
proeminente designado “Bezerral”.
Os tramos identificados, presentemente bastante tombados, apresentam orientação preferencial de noroeste
para sudeste, tendo sido edificados transversalmente ao talvegue, de modo a controlar o escoamento de água
durante as épocas de maior caudal.
Estão formados por muros de uma só face, genericamente de pequena proporção e extensão, e evidenciando
pouco cuidado na sua construção. De uma maneira geral os paramentos possuem um aparelho irregular, sem
evidências de aparelhamento, tendo sido erguidos em alvenaria de pedra seca com recurso a blocos pétreos
angulosos de xisto e grauvaques de pequena e média dimensão, criando interstícios colmatados com terra.
A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior
robustez ao muro. Alguns tramos aparentam assentar diretamente no afloramento rochoso xistoso.
O remate dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras
distribuídas de modo incerto, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo e vegetação.
A sua função primordial, aliada à sua localização específica sugere a eventual presença de estruturas
associadas - mormente de contenção e condução de água - potencialmente destinadas ao aproveitamento
agrícola, realidade que não foi possível aferir devido à relativa inacessibilidade do local de implantação, e ao
espesso manto arbustivo que cobre as vertentes.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta X Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva de um tramo de muro de socalco, visto de nascente.

Foto 2 | Perspetiva de um dos paramentos identificados, visto de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Aspeto de um murete de contenção de terras bastante tombado, visto de sudoeste.

Foto 4 | Perspetiva de paramento com aparelho irregular, visto de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

742 Vale do Moinho
/Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29191.96 208561.7 250 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura Pol-
Administrativa

Marco de
Propriedade Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Marco de divisão de propriedade, com forma paralelepipédica, elaborado em cimento.
Este elemento da arquitetura administrativa possui 0,48m de altura (medido a partir do solo) e 0,2m de largura e
profundidade, tendo sido identificado no extremo sul do contraforte oeste do Vale do Moinho.
Na face voltada a sul evidencia a inscrição “MN” que conotamos com a abreviação do termo “Mata Nacional”.
Desta forma parece-nos plausível que este elemento arquitetónico, em articulação com as OP’s 813 e 814,
delimitaria uma parcela de terreno público.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações Implantada em zona de possível acesso a Viela

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do local de implantação do marco de propriedade. Visto de este.

Foto 2 | Pormenor da face sul do marco de divisão de propriedade. Visto de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

743 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29121,41 208814,4 240 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicação e

transportes
Pontão Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

FPontão localizado a noroeste da povoação de Viela, implantada a meia encosta, numa linha de água subsidiária
do rio Tâmega, no Vale do Moinho. Estrutura situada sob o caminho correspondente à OP 746.

É formado através de pré fabricados em betão armado (box culverts) desenvolvidos especificamente para este
tipo de passagens inferiores e canais hidráulicos.

Apresentam-se envoltos num muro de aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com
recurso a blocos pétreos de xisto e grauvaques angulosos de pequena a média dimensão, com formas
irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes.

A sua largura corresponde à largura do caminho, cerca de 5 metros, com uma altura de cerca de 1,90 metros.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total X
Indireta Parcial

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento geral do pontão, vista de este.

Foto 2 | Pormenor do pontão, vista de oeste.
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Implantação cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

744 Ribeira do Moinho Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29114.722 208823.237 243 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Infraestrutural Represas e Levada Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

No decurso dos trabalhos de prospeção identificou-se, no Vale do Moinho, a norte da estrada macadamizada
que atravessa este lugar, um conjunto de duas represas e uma levada.  Estes elementos foram edificados com o
intuito de maximizar os recursos hídricos disponíveis para a pratica molinológica, nomeadamente no
moinho/lagar conotado com a OP745.

A primeira represa desta unidade, analisando de norte para sul, é a mais imponente das duas. Foi edificada num
ponto onde o vale se apresenta um pouco mais largo, tendo mais de 6m. Na construção foram empregues blocos
de xisto e grauvaque de grande dimensão, permitindo a criação de um paredão com aproximadamente 1.6m de
altura máxima, que une a margem direita do vale ao alçado do muro de sustentação de caminho conotado com a
OP819. Não identificamos nenhuma levada em associação direta com esta estrutura pelo que acreditámos que a
mesma serviria apenas para retenção de água.

A segunda represa localiza-se aproximadamente 20m a sul da anterior.  Trata-se de uma estrutura edificada
aproveitando um desnível natural do terreno, implantando-se sobre afloramentos existentes. Desta forma ao
contrário da estrutura anterior, não se encontra em posição perpendicular ao talvegue, descreve antes uma linha
diagonal que permite a condução da água para uma levada localizada na margem direita do vale. A levada, por
sua vez, encontra-se em grande parte do trajeto, aberta nos sedimentos da vertente. Possui 0.3m de largura e
perto de 58m de comprimento até ao ponto onde aparenta ter sido destruída. Desconhecemos o motivo causador
da referida destruição, que se localiza no extremo sul deste canal, no entanto parece-nos plausível que esteja
associado à abertura do acesso macadamizado que aludimos anteriormente.

Importa referir que parte desta levada (últimos 2m) se encontra estruturada com um muro de sustentação
edificado em alvenaria seca de xisto, elaborada com recurso a blocos de médio porte dispostos em fiadas
tendencionalmente horizontais.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte Restabelecimento do Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto do muro de sustentação da levada, vista de este.

Foto 2 | Perspetiva geral da levada, vista de norte.
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Foto 3 | Perspetiva geral da represa localizada mais a sul, vista de sul.

Foto 4 | Perspetiva geral da represa de maiores dimensões, localizada mais a norte, vista de sul.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

745 Ribeira do Moinho Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29130.67 208817.52 240 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Agrícola

Moinho/Lagar de
Azeite Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

No decurso das prospeções que efetuámos no âmbito do restabelecimento do caminho de Viela, identificámos,
na margem esquerda do Vale do Moinho, uma propriedade rural que integra um lagar de azeite, um moinho e
respetivas estruturas de apoio e muros de sustentação de socalco.Esta propriedade implanta-se na área mais
fértil do vale, ocupando os terrenos de baixa encosta localizados entre o acesso em terra batida e o talvegue da
ribeira. Possui uma configuração alongada, paralela ao eixo do vale que corre de noroeste para sudeste.

No que concerne as estruturas que compõem esta OP, as mesmas apresentam distintos estados de
preservação, sendo que os muros de socalco, possivelmente por os patamares que definem ainda terem
serventia agrícola, encontram-se em bom estado de conservação, no entanto, quer o lagar quer o moinho e
respetivas levadas, possivelmente por já não estarem em funcionamento, encontram-se em avançado estado de
ruína.

O edifício do moinho é seguramente o mais antigo deste conjunto, sendo adossado a sul pelo edifício do lagar,
este edificado em tijolo “de 6”.

Ambas as estruturas, à data da nossa visita, encontravam-se tomadas por uma densa vegetação daninha,
nomeadamente silvado, o que impossibilitou o reconhecimento do interior destas estruturas, no entanto
observou-se que o moinho possui uma planta sub-retangular, tendo sido edificado em alvenaria argamassada de
xisto e grauvaque, elaborada com recurso a blocos pétreos de média e grande dimensão dispostos
tendencionalmente em fiadas horizontais. Possui aproximadamente 10m de comprimento, 4.5m de largura e 4m
de altura. O alçado NO-SE, que se encontra paralelo ao ribeiro, apresenta um ponto de inflexão que permite a
formação de um quebramar que visava a salvaguarda desta estrutura em caso de cheia.

No alçado voltado ao curso do ribeiro observam-se dois infernos, ambos sem vestígios da pela ou do rodízio, e
três janelas, duas com 1m de altura e 0.6m de largura e outra com 0.6m de altura e 1m de comprimento.

No que concerne ao cubo que alimentava estes infernos, estamos em crer que se encontra em posição
perpendicular ao edifício, sendo possivelmente abastecido pela levada que se localiza no lado norte do acesso
em terra batida. Importa referir que este acesso terá hipoteticamente destruído parte do cubo e da levada, no
entanto esta possibilidade só poderá ser corroborada através da limpeza e desmatação de ambas as estruturas.

A referida levada apresenta uma largura a rondar os 0.5m, um comprimento de aproximadamente 60m e poderá
estar em conexão com o conjunto de represas e levadas associadas à OP744.

Verificou-se igualmente a existência de uma segunda levada que efetuava a coleta das águas que saiam dos
infernos, conduzindo-a posteriormente para os campos agrícolas localizados a sul.

Esta estrutura era abastecida igualmente por uma conduta elevada em tijolo que, cruzando o curso de água do
ribeiro, transportava as águas superficiais da margem direita.

O edifício do lagar, de traça claramente mais recente não se encontra rebocado como o moinho; evidencia planta
quadrangular com 4m de lado cujos alçados se encontram elaborados em tijolo furado assente numa base
pétrea de xisto e grauvaque, com 0.5m de altura. Apresenta uma janela voltada ao curso do ribeiro com 1.5m de
comprimento e 0.6m de largura. Desconhecemos a estruturação interna deste edifício. A utilização deste espaço
como lagar de azeite foi-nos fornecida através de informações orais obtidas em Viela.
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Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

A.H. Gouvães – 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
A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões, inserindo-se igualmente na área de
incidência direta de uma das opções de traçado propostas para o
“Restabelecimento de Viela”.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspectiva geral da implantação da OP no vale do moinho, vista de noroeste.

Foto 2 | Perspectiva geral da OP745, vista de noroeste.
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Foto 3 | Perspetiva do alçado oeste das estruturas, vista de oeste.

Foto 4 | Localização do moinho e lagar dentro da propriedade rural, vista de noroeste.
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Foto 5 | Perspetiva geral das janelas existentes no alçado oeste do moinho, vista de sudoeste.

Foto 6 | Pormenor de uma das janelas, vista de sudoeste.
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Foto 7 | Pormenor da abertura do inferno, vista de noroeste.

Foto 8 | Pormenor do interior do inferno, onde se pode observar o seu avançado estado de ruína, vista de oeste.
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Foto 9 | Perspectiva geral do interior dos edifícios, vista de norte.

Foto 10 | Perspectiva geral do interior dos edifícios, vista de norte.
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Foto 11 | Pormenor do alçado norte, vista de noroeste.

Foto 12 | Pormenor do alçado norte, vista de noroeste.
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Foto 13 | Pormenor de um tramo da levada que abastecia o cubo, onde se destaca o quase total assoreamento

da mesma, vista de sul.

Foto 14 | Pormenor da área onde possivelmente se localiza a boca do cubo, visto de este.
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Foto 15 | Pormenor da conduta elevada, em tijolo, que cruza a linha de água murada da ribeira do moinho, vista

de este.

Foto 16 | Pormenor de uma passagem pedonal sobre a levada que conduz a água após a saída do inferno, vista

de sul.
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Foto 17 | Pormenor do alçado oeste da levada que conduz a água para o cubo, vista de oeste.

Foto 18 | Pormenor de um elemento arquitectónico disperso pela propriedade.
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Foto 19 | Pormenor de um elemento arquitectónico disperso pela propriedade.

Foto 20 | Perspectiva da propriedade onde se destaca o muro de socalco e o alçado do lagar, visto de sudeste.
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Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

746 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29278,234 208741,745 248 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações Caminho/Via Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Caminho/via com a designação de Rua Estrada Antiga, que se inicia a oeste da povoação de Viela, na margem
direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Com uma extensão de cerca de 1500 metros e com orientação preferencialmente de poente para nascente, o
caminho apresenta um traçado provido de algumas curvaturas, aproveitando assim as curvas de nível naturais
do terreno. Contorna a aldeia de Viela pela parte superior, terminando o percurso a nordeste, nas últimas
habitações da mesma localidade.

É possível verificar que este caminho de sensivelmente 3 metros de largura possui diferentes características ao
longo do seu percurso. Em alguns troços o caminho é acompanhado por um muro em razoável estado de
conservação, com cerca de 60 centímetros. Este muro é edificado em pedra seca, com recurso a blocos pétreos
xistosos de pequena a média dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou
externo, nem aglutinantes. A face interna do caminho não apresenta qualquer tipo de estruturação, contudo, foi
possível observar, num ou noutro ponto, o corte ou afeiçoamento do afloramento rochoso.

Ao nível do pavimento, na sua maioria, não apresenta qualquer tipo de calçada ou capeamento, sendo
simplesmente em terra batida, contudo, ao longo do trajeto vamo-nos deparando com pequenos troços providos
de vestígios de um antigo lajeado, bastante degradado, formado por blocos pétreos xistosos e grauvaques com
uma disposição irregular e grosseira.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Inicio do caminho/via, com a placa identificadora, vista de oeste.

Foto 2 | Pormenor do pavimento do caminho/via, vista de oeste.
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Foto 3 | Traçado do caminho/via, delimitado por muro, vista de nordeste.

Foto 4 | Pormenor do pavimento do caminho/via, vista de sudoeste.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

747 Alto do Jujais/ Viela

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29347.022 208777.537 242 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural

Complexo de
Levadas Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

A OP em apreço, um conjunto de 2 levadas, localiza-se no fundo do vale existente a oeste do lugar de Viela, no
local onde está prevista a passagem do restabelecimento do acesso à povoação.

No ponto em que foram identificadas, estas estruturas encontram-se a norte de um caminho em terra batida.

Trata-se de duas estruturas com aproximadamente 0.6m de largura e 0.6/0.8m de profundidade, cujo
comprimento total desconhecemos. Encontram-se edificadas em alvenaria seca de xisto e grauvaque fazendo
recurso a elementos pétreos de médio e pequeno porte. Muito embora só tenhamos analisado um pequeno
tramo daquilo que poderá ser uma estrutura maior, ficamos com a impressão que a mesma foi construída com
esmero.

Importa referir que ambas as levadas estão interligadas e que, no ponto em que foram identificadas observa-se
uma passagem sobre as mesmas, elaborada com recurso a duas grandes lajes dispostas na horizontal em
posição perpendicular ao eixo de uma das levadas. Esta passagem possui 1m de largura e poderia dar serventia
a uma propriedade rural.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte Restabelecimento do Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral de uma das levadas, vista de sul.

Foto 2 | Perspectiva geral de outra levada, vista de oeste.
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Foto 3 | Pormenor do ponto de encontro da levada com a passagem superior, vista de sul.

Foto 4 | Pormenor da passagem superior, vista de sul.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

748 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29354.501 208799.992 244 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Agrícola Propriedade Rural Indeterminado Inédito 2017-12-05

Descrição

A propriedade rural em apreço localiza-se a oeste do núcleo habitacional de Viela, implantando-se no fundo de
um vale de encostas muito pronunciadas, na margem direita de um ribeiro tributário do rio Tâmega que aí corre.
Este vale situa-se imediatamente a este de um outro conhecido como “Vale do Moinho” e apresenta um coberto
vegetal muitíssimo denso, onde, a meia encosta, predomina a cultural do pinheiro, e no fundo do vale culturas
ribeirinhas. A vegetação rasteira é uma presença abundante em ambas as encostas.

De configuração subrectangular, a observação do interior foi fortemente condicionada pelo espesso manto
vegetal que se desenvolveu nos limites da mesma. Não obstante, conseguimos identificar com clareza dois
paramentos perpendiculares de muro, que delimitam a propriedade a norte e a este, definindo um espaço a
rondar os 1500m2.

Os tramos observados apresentam-se em avançado estado de degradação. O muro que delimita a propriedade a
este, possui uma orientação N-S e foi observado num comprimento de 5,2m e possuí 1,2m de altura máxima.
Trata-se de uma estrutura em alvenaria seca de xisto e grauvaque, cujos elementos pétreos foram dispostos em
fiadas relativamente desorganizadas, onde predominam elementos de pequeno e médio porte.

Por sua vez, o tramo norte possui uma orientação E-O e foi identificado num comprimento de aproximadamente
3,6m, apresentando uma altura máxima de 0,4m. À semelhança da estrutura anterior foi edificado em alvenaria
seca, fazendo uso das mesmas matérias-primas.

As atuais condições de conservação das estruturas e o intenso coberto vegetal, não nos permitem aportar mais
informações sobre esta propriedade, ou sobre as atividades que nela tiveram lugar, no entanto possuímos a
convicção que, dada a sua implantação num local bem irrigado, a presente propriedade rural, terá sido uma
pequena leira de produção agrícola.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte Restabelecimento do Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do local de implantação da propriedade. Tramo localizado a este. Visto de este.

Foto 2 | Perspetiva geral do local de implantação da propriedade. Tramo localizado a norte. Visto de norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 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

749 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29543,51 208745,15 252 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural murada ocupada por socalcos localizada a norte da povoação de Viela, implantada a meia
encosta, virada tendencialmente a Sul, no entremeio de dois caminhos florestais, na margem direita sobranceira
ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Os muros de socalco que compõem a propriedade, bem como o muro delimitador da mesma, são constituídos
por um aparelho tosco e assimétrico e sem grande preocupação construtiva, conforme é visível na disposição
desorganizada das pedras que constituem os paramentos, erguidos em alvenaria irregular de pedra seca, com
recurso a blocos pétreos angulosos em xisto de pequena e média dimensão.

A mancha de socalcos é, na sua maioria, de pequena dimensão, com cerca de 60 cm de altura. Na sua
generalidade, encontram-se em mau estado de conservação, derrubados, apresentando relevantes indicadores
de abandono. O muro de delimitação da propriedade possui cerca de 1 metro de altura, encontrando-se de igual
forma em mau estado de conservação.

A propriedade ocupa uma área com cerca de 2000 m2, com uma configuração essencialmente triangular.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Rafaela Silva Autor (es)
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Mancha de socalcos presente na propriedade rural, vista de sudeste.

Foto 2 | Pormenor do muro de delimitação da propriedade, vista de sudeste.
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Implantação cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

750 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29400,21 208648,93 239 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural localizada na povoação de Viela, a oeste da mesma, situada na margem direita sobranceira ao
rio Tâmega.

Esta propriedade é ocupada por socalcos, uma levada e um tanque. É ainda composta por três edifícios, dos
quais dois são casas habitacionais e o restante um anexo. As duas casas habitacionais possuem uma planta de
configuração retangular, de dois pisos, provido de um telhado de quatro águas, forrado a telha de tipo marselha.
A sua construção é totalmente erguida em tijolo maciço, rebocada por uma argamassa constituída por cimento e
areia, rematando com um caimento a branco. A fachada frontal, voltada a sudeste, alberga a entrada principal à
casa, fazendo-se através de uma escadaria.

O anexo localizado a sul dos edifícios habitacionais caracteriza-se por ser de um só piso, de planta retangular,
guarnecido de telhado de duas águas com telha tipo marselha. É edificado através de blocos de cimento e tijolos,
dispostos simetricamente na horizontal. Contém um alpendre que cresce a partir do alçado sudoeste, com uma
cobertura em chapas de zimbo, suportado por uma estrutura em traves de madeira.

A maior parte do terreno pertencente à propriedade encontra-se ocupado por muros de suporte de socalco com
alturas variáveis entre os 50 centímetros e os 1,50 metros de altura. Estendem-se ao longo de 130 a 150 metros
entre três fiadas paralelas entre si, acompanhando as curvaturas naturais do terreno. Possuem um aparelho
irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto e grauvaques
angulosos de pequena a média dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou
externo, nem aglutinantes. Traduzem-se em muros de aspeto tosco e assimétrico. Encontra-se orientado
sensivelmente de noroeste para sudeste. O remate dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma
mais ou menos nivelada, com pedras distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo
solo.

Adossado a um muro de socalco identifica-se uma levada, com uma extensão visível de cerca de 90 metros e
com orientação preferencialmente noroeste – sudeste, apresenta uma pendente suave, estando o seu traçado
basicamente constituído por um simples sulco escavado no solo, em alguns pontos diretamente na rocha, de 50
centímetros de largura. As margens encontram-se delimitadas por vegetação rasteira e pelo terreno natural.

O tanque possui uma configuração retangular, construído em blocos de cimento com cerca de 1,10 metros de
altura, 4 metros de largura e 5 de comprimento. O alçado nordeste encontra-se adossado ao terreno natural.
Possui uma laje em cimento adossada ao alçado sudeste que serviria para a lavagem da roupa.

A propriedade rural no seu todo ocupa uma área com cerca de 5400m2.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica
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Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.5

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Rafaela Silva Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento das casas habitacionais, vista de sudeste.
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Foto 2 | Enquadramento das casas habitacionais, vista de norte.

Foto 4 | Muros de socalco, vista de oeste.
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Foto 5 | Levada, vista de noroeste.

Foto 6 | Pormenor do tanque com a laje para lavar a roupa, vista de oeste.
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Implantação cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

751 Alto do Jujais Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29473.074 208675.599 254 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Complexo Hidraúlico Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

A OP em apreço visa a caracterização de um conjunto de dois complexos hidráulicos, que pela proximidade
geográfica ficaram englobados num mesmo número de ocorrência patrimonial.

Estas duas unidades funcionais, independentes entre si, encontram-se no extremo nordeste do núcleo
habitacional oeste de Viela, nas imediações de um caminho de terra batida que une os dois aglomerados do
referido lugar. Os dois complexos hidráulicos localizam-se num terreno baldio existente no lado sul do referido
acesso, sendo um deles, propriedade do Sr. Albertino Gomes Fernandes e o outro da sua irmã. Ambos foram
construídos no tempo de vida dos proprietários e são constituídos por tanques e condutas em cimento que
direcionam a água para a rega de terrenos e para abastecimento doméstico.

O complexo hidráulico do Sr. Albertino é o mais simples dos dois, sendo apenas constituído por um tanque e
uma conduta em cimento. Localiza-se no extremo este do terreno baldio a que aludimos anteriormente, local
onde encontrámos um tanque em cimento e tijolo de planta sub-retangular e forma octagonal. Possui
aproximadamente 8m de comprimento e 3m de largura. A profundidade deve rondar 1,6m. Esta estrutura é
abastecida com água de nascente, cuja localização desconhecemos, através de tubagens em PVC.

Nas imediações do alçado oeste possui uma descarga de fundo que liberta água para uma conduta em cimento
com 4m de comprimento, 0,5m de largura e orientação NE-SO, que conduz a água até uma caixa de coleta onde
posteriormente é distribuída em tubos de PVC para o domicílio do Sr. Albertino e respetivo terreno.

O complexo hidráulico da sua irmã é composto por dois tanques e uma conduta. Segundo apurámos é
abastecido pela mesma nascente que abastece os tanques do Sr. Albertino.

O tanque mais a norte aparenta ser o reservatório principal e possui uma planta e dimensões iguais ao tanque do
Sr. Albertino, no entanto, no coroamento do muro em tijolo e cimento possui um guarda-corpos em arame.
Julgámos que a água existente neste depósito serviria para o abastecimento do domicílio e para a rega da
parcela agrícola localizada a oeste. Esta estrutura possui no alçado sul um tubo de PVC que abastece o tanque
localizado mais a sul com o excedente de água.

Por sua vez esse tanque apresenta uma planta sub-quadrangular e dimensões mais modestas, possuindo 4m de
comprimento, no eixo N-S e 3,5m de largura no eixo E-O. Estamos em crer que esta estrutura edificada em tijolo
e cimento que estaria associada à rega de terrenos agrícolas e à lavagem de roupa, fator corroborado pela
existência de um esfregadouro no alçado oeste.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional (em análise)
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Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Fábio Rocha Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do tanque do Sr. Albertino, vista de este.

Foto 2 | Perspectiva da conduta que integra o complexo hidráulico do Sr. Albertino, vista de oeste.
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Foto 3 | Perspectiva geral do tanque da irmã do Sr. Albertino, vista de sudeste.

Foto 4 | Pormenor do tubo existente no alçado sul do tanque mais a norte do complexo hidráulico da irmã do Sr.

Albertino, vista de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.5

Foto 5 | Perspectiva geral da conduta em cimento que integra o complexo hidráulico do Sr. Albertino, visto de

oeste.

Foto 6 | Perspectiva geral do tanque mais a sul do complexo hidráulico da irmã do Sr. Albertino, vista de norte.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

752 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29461.741 208672.233 252 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural com 1200m2 localizada no aglomerado habitacional, mais a oeste, do lugar de Viela. Implanta-
se numa encosta voltada a sul, em área de terrenos de propensão agrícola, a norte do casario habitacional.

Apresenta uma planta retangular delimitada, a oeste, por um muro de propriedade, no entanto não nós parece
que a mesma fosse, em algum momento, vedada na sua integralidade.

O muro em apreço apresenta 39m de comprimento e foi edificado em alvenaria de pedra seca de xisto e
grauvaque, fazendo uso de elementos pétreos de pequena e média dimensão, dispostos em fiadas estruturadas
sem grande esmero.

Trata-se de uma parcela cujo uso agrícola é atestado pela presença de um muro de sustentação de socalco,
uma levada, um espigueiro e uma casa de apoio agrícola.

O muro de sustentação de socalco apresenta uma orientação O-E e estende-se por 29m de comprimento, possui
0.9m de altura e foi edificado com um aparelho pétreo semelhante ao muro de divisão de propriedade. A sua
construção estará relacionada com o melhor aproveitamento do espaço agrícola assim como com o controlo da
pendente natural do terreno. Junto à base do muro encontra-se a levada, aberta em terra, que acompanha toda a
extensão da referida estrutura. Possui 0.3m de largura e profundidade média.

O espigueiro localiza-se no extremo sudeste da propriedade. Apresenta-se com aproximadamente 4m de altura,
4.5m de comprimento e 1,6m de largura, sendo construído integralmente em cimento e tijolo, não obstante,
apresenta a traça característica dos espigueiros tradicionais da região.

Por fim, a casa de apoio agrícola apresenta planta retangular com 8.6m de comprimento e 4.4m de largura. À
semelhança do espigueiro possui uma altura de aproximadamente 4m e a entrada voltada a este. Foi edificada
integralmente com recurso a blocos de cimento e não evidencia qualquer vestígio de reboco ou pintura.

Não nos foi possível aceder ao interior deste edifício, no entanto parece-nos que o mesmo cumpre funções no
apoio agrícola, nomeadamente para a arrumação de alfaias.

Na sequência dos inquéritos orais que realizámos, ficamos a saber que dois dos tanques que compõem a OP751
forneciam, em tempos, a água necessária às praticas agrícolas levadas a cabo nesta parcela agrícola.
Atualmente a mesma possui uma jovem plantação de carvalhos.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte Restabelecimento do Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.5

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Fábio Rocha Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva da propriedade, vista de norte.
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Foto 2 | Perspetiva da propriedade, vista de sul.

Foto 3 | Perspetiva do anexo agrícola e espigueiro, vista de este.
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Foto 4 | Pormenor da entrada do espigueiro, vista de este.

Foto 5 | Aspecto do alçado do muro de sustentação de socalco, vista de sul.
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

753 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29587.43 208773.1 248 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial Exploração mineira Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Galeria de extração mineira, aberta no substrato rochoso, elaborada para obtenção de estanho e volfrâmio.

Apresenta uma orientação nordeste-sudoeste e implanta-se, num pinhal, na baixa encosta do vale localizado, a
norte, entre os dois núcleos habitacionais da povoação de Viela já próximo do curso de água tributário do rio
Tâmega que ali corre.

Caracteriza-se por uma abertura no substrato com pouco mais de 4m de comprimento e 0,6m de largura
máxima, que permitia o acesso a uma galeria onde decorreria a atividade de extração.

Importa mencionar que, por razões de segurança, não nos foi possível aceder à galeria. No entanto trata-se de
uma abertura realizada no substrato xistoso, com forma sub-quadrangular.

Nas imediações observam-se abundantes concentrações de sedimentos e pedras amontoadas, resultantes das
escombreiras decorrentes do processo de extração do minério.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da vala de acesso à galeria, vista de sudoeste .

Foto 2 | Pormenor da vala de acesso à galeria.
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Foto 3 | Perspectiva da entrada da galeria. Vista de nordeste.

Foto 4 | Perspectiva geral de uma das escombreiras associadas à extração do minério.
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Implantação Cartográfica
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

754 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29830.474 208736.771 234 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Muro de socalco Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Muro de sustentação de um pequeno socalco implantado no limite de uma propriedade rural, servindo
simultaneamente de muro delimitador de propriedade.

Localizado no extremo este do lugar de Viela, nas imediações da estrada de alcatrão, este muro apresenta-se
em bom estado de conservação, possui uma orientação O-E e a sua única face encontra-se voltada ao estradão
de terra batida que se localiza a sul.

Trata-se de um muro em alvenaria seca de xisto e grauvaque, onde pontuam alguns quartzos e seixos de rio,
com aproximadamente 80 m de comprimento e 0,5m de altura e largura.

O aparelho pétreo foi edificado sem grande cuidado; utiliza elementos angulosos, de pequena dimensão e não
revela particular preocupação com a isodomia. A base em alguns casos está constituída por blocos de maior
dimensão, de modo a proporcionar uma maior robustez ao muro. O capeamento, quando existente foi elaborado
com recurso a lajes de maior dimensão, buscando o nivelamento de topo da estrutura.

Esta estrutura poderá estar em articulação com a propriedade rural conotada com a OP 755.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral de tramo do muro de socalco, visto de este.

Foto 2 | Perspetiva de um dos paramentos identificados, visto de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

755 Alto de Jujais Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29921.491 208771.431 235 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural com aproximadamente 0,5ha localizada a este do aglomerado habitacional de Viela, na
margem direita do rio Tâmega. Esta parcela possui planta triangular, iniciando-se no término da estrada
municipal CM1128, desenvolve-se desde esse ponto em direção a norte, acompanhando um acesso
macadamizado que aí se localiza. A sul confronta com um outro acesso macadamizado que aparenta ser o
prolongamento da CM1128.

Esta parcela distingue-se facilmente das restantes parcelas por não ter uma ocupação de solo de âmbito
florestal, encontrando-se o terreno, à data das nossas visitas, ocupado com o cultivo de hortícolas.

Trata-se de uma propriedade, relativamente plana, voltada para sul que incorpora uma cerca murária em mau
estado de conservação e um tanque em cimento, de apoio à atividade agrícola.

O cercado murário existente encontra-se em avançado estado de degradação sendo apenas visível nos
extremos sul e este da propriedade.  Encontra-se edificado com recurso a blocos de xisto e grauvaque de
pequeno e médio porte, dispostos em fiadas pouco estruturadas devido à angulosidade dos elementos pétreos.

O tanque em cimento localiza-se junto ao limite este da propriedade. Possui uma planta retangular com 7.5m de
comprimento, 4.5m de largura e 1.4m de profundidade.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte Restabelecimento do Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva da propriedade rural, vista de oeste.

Foto 2 | Perspetiva da propriedade, vista de este



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Perspetiva do alçado sul do tanque, vista de sul.

Foto 4 | Perspetiva geral do local de implantação do tanque.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.5

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

756 Alto de Jujais

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28615.40 207954.90 246 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural com aproximadamente 0,5ha localizada no contraforte sudoeste da elevação conhecida como
“Alto dos Jujais”. Esta parcela, que confronta com a estrada municipal CM1128, desenvolve-se desde esse
ponto em direção a norte, implantando-se sobre uma pequena inflexão na encosta que poderá ter albergado, em
tempos, um curso de água sazonal.

Com uma configuração alongada, distingue-se facilmente das restantes parcelas por não ter uma ocupação de
solo de âmbito florestal, encontrando-se o terreno, à data das nossas visitas, sem qualquer cultivo.

Integra um pequeno caminho em terra batida, uma represa não estruturada, e algumas porções de muro em
alvenaria de pedra seca.

O cercado murário existente encontra-se em avançado estado de degradação sendo apenas visível nos
extremos nordeste e noroeste da propriedade. Encontra-se edificado com recurso a blocos de xisto e grauvaque
de pequeno e médio porte, dispostos em fiadas pouco estruturadas devido à angulosidade dos elementos
pétreos.

A represa localiza-se na extremidade norte da propriedade, numa pequena plataforma que quebra a pendente
(N-S) natural do terreno. Consiste numa estrutura de planta sub-rectangular, cuja profundidade desconhecemos,
com 13m de comprimento e 7m de largura. Aparenta possuir perfil em “V”, e terá sido realizada com recurso a
máquina escavadora.

Por sua vez o caminho identificado no interior da parcela em apreço inicia na estrada CM1128 e prossegue para
o interior da parcela existente a este. Esta estrutura, com 4m de largura, implanta-se na zona limítrofe da
propriedade acompanhando o limite oeste e passando a sul da represa supramencionada. Importa referir que
aos 60m de comprimento, assumindo o início da medição na estrada municipal CM1128, verificou-se a existência
de um ramal de acesso com 47m de comprimento que, ao desenvolver-se para este, dá acesso ao interior da
propriedade.O comprimento total do corpo principal do acesso é de 210m até à entrada na propriedade vizinha.

Desconhecemos a natureza da ocupação de solo que teve lugar nesta propriedade.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte Restabelecimento do Caminho de Viela

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 (em análise)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.5

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva da represa, vista de sudeste.

Foto 2 | Perspetiva da represa, vista de sudoeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.5

Foto 3 | Perspetiva parcial do muro de propriedade, visto de oeste.

Foto 4 | Perspetiva de um segmento de muro em mau estado de conservação, visto de nordeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.5

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 5.5



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

757 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28765,14 208122,45 250 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de
socalcos Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Esta ocorrência constitui-se por um conjunto de muros de socalco de cariz agrícola localizado a sudoeste da
povoação de Viela, implantada a meia encosta, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Erigidos em alvenaria de pedra seca, distribuem-se de uma forma paralela e contínua ao longo da encosta de
declive acentuado. Apresentam um aparelho irregular, traduzindo-se em muros de aspeto tosco e assimétrico.
Com uma disposição linear, apresentam-se com uma orientação Sudoeste – Nordeste.

Os tramos identificados revelam quatro fiadas de muro, com cerca de 1,20 metros de altura, de uma só face.
Possuí um aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de
xisto e grauvaques angulosos de pequena e média dimensão.

A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior
robustez ao muro.

O remate/coroa dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras
distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo e vegetação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor da técnica construtiva do muro de socalco, vista de sudoeste.

Foto 2 | Mancha de socalcos, vista 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 Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

758 Alto do Jujais/ Viela

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28780.23 208131.30 244 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial Exploração mineira Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Sanja de planta retangular, aberta no substrato rochoso, elaborada para a extração mineira, mais concretamente
para a obtenção de estanho e volfrâmio.

Apresenta orientação NO-SE e localiza-se a meia encosta, no contraforte este da elevação conhecida como “Alto
do Jujais”. A sua implantação coincide com a proposta de traçado mais a sul do restabelecimento do caminho de
Viela.

Caracteriza-se como uma vala com aproximadamente 5m de comprimento e 1,2m de largura máxima, deixando
perceber que a mesma servia apenas para a exploração de um filão muito superficial. Apresenta os limites
laterais bem definidos, de tendência vertical e o fundo plano, configurando dessa forma uma vala de perfil em
“U”.

Nas imediações observam-se concentrações de sedimentos e pedras amontoadas, resultantes das escombreiras
decorrentes do processo de extração do minério.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da vala a céu aberto, vista de sul.

Foto 2 | Perspectiva geral da vala a céu aberto, vista de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

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

759 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28884,33 208403,12 230 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações Caminho/via Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Caminho vernacular localizado a oeste da povoação de Viela, implantado a meia encosta, sobranceira a uma
linha de água sem designação na Carta Militar Portuguesa, subsidiária da margem direita do rio Tâmega. Este
caminho encontra-se voltado para Central Hidroelétrica de Viela.

Com uma extensão visível de cerca de 150 metros e com orientação preferencialmente de Sudeste para
Noroeste, o caminho apresenta um traçado essencialmente retilíneo.

É possível verificar que este caminho de cerca de 2 metros de largura foi construído através de uma plataforma
de circulação, sustentada através de um muro com cerca de 1,20 metros de altura, edificado em alvenaria de
pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto de pequena e média dimensão.

A face interna do caminho não apresenta qualquer tipo de estruturação.

Ao nível do pavimento não nos foi possível notar a presença de qualquer tipo de calçada ou capeamento devido
ao acumular intensivo de vegetação na via.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Caminho identificado, vista de noroeste.

Foto 2 | Troço do caminho/via, vista de noroeste



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

760 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28809,21 208427,11 240 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações Carreiro Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Caminho de pé posto estruturado localizado a oeste da povoação de Viela, implantada a meia encosta com
pendente acentuada, sobranceira a uma linha de água sem designação na Carta Militar Portuguesa, subsidiária
da margem direita do rio Tâmega.

Este caminho encontra-se voltado para Central Hidroelétrica de Viela.

De orientação preferencialmente sudeste – noroeste, este caminho apresenta um traçado retilíneo nos 75 metros
de extensão que foi possível visualizar.

É possível observar que em alguns locais do caminho foi edificado uma espécie de murete de sustentação do
próprio caminho, erguido em alvenaria de pedra seca com recurso a blocos de xisto, de forma a criar uma
plataforma de circulação.

Foi possível também identificar, num ou noutro ponto, o afloramento rochoso xistoso talhado e afeiçoado, de
forma a ser possível a circulação de pessoas.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Carreiro identificado, vista de noroeste.

Foto 2 | Troço do caminho/via, onde é possível visualizar o murete de sustentação, vista de noroeste



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

761 Viela/
Alto dos Jujais

União de Freguesia
de Stº Aleixo de
Além Tâmega e
Ribeira de Pena

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28745.64 208471.77 256 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de socalcos Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Identificou-se na encosta sudoeste do vale onde sita a Estação Hidroelétrica de Viela (OP807) uma mancha de
muros de sustentação de socalcos de assinalável dimensão.

Trata-se de um conjunto de estruturas murárias associadas ao nivelamento da acentuada pendente existente na
referida vertente, tornando-a viável para a prática da atividade agrícola.

Como consequência da intensa vegetação arbustiva presente no local, desconhecemos o número total dos
patamares que compõem esta mancha, no entanto identificamos 5 estruturas de sustentação em alvenaria seca
de xisto e grauvaque, edificadas com recurso a elementos pétreos de pequena e média dimensão dispostos em
fiadas tendencionalmente horizontais.

Estas estruturas possuía todas uma altura máxima superior a 1m.

Este conjunto de estruturas localiza-se na área de incidência direta da proposta de traçado mais a sul do
restabelecimento do acesso a Viela.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor de tramo do muro de socalco, visto de este.

Foto 2 | Perspectiva geral da encosta onde são visíveis vários muros de socalco, visto de este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

762 Alto de Jujais
União de freguesias

de Stº. Aleixo e
Ribeira de Pena

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28817.727 208496.382 244 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura Pol-
Administrativa

Marco de
Propriedade Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Marco de divisão de propriedade, com forma paralelepipédica, elaborado em cimento.

Este elemento da arquitetura administrativa possui 0,42m de altura (medido a partir do solo) e 0,2m de largura e
profundidade, tendo sido identificado na base do contraforte norte da elevação conhecida por “Alto de Jujais”.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do local de implantação do marco de propriedade. Visto de oeste.

Foto 2 | Perspetiva geral do local de implantação do marco de propriedade. Visto de sudoeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 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

763 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28962,802 208480,511 247 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Casa de apoio
agrícola Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Casa de apoio agrícola localizada a oeste da povoação de Viela, implantada sensivelmente a meia encosta com
pendente acentuada, sobranceira a uma linha de água sem designação na Carta Militar Portuguesa, afluente da
margem direita do rio Tâmega.

As características deste edifício de arquitetura vernacular, bem como a sua localização, apontam para que tenha
sido usado como anexo de apoio a atividades agrícolas.

O possível anexo agrícola possui uma planta com configuração retangular. Foi erguido em alvenaria de pedra
seca, de aparelho irregular com recurso a blocos pétreos de granito de média dimensão, em disposição
maioritariamente horizontalizada, com os interstícios colmatados com cimento. Encontra-se presentemente
abandonada e com abundante coberto vegetal nos alçados. A densa vegetação não permitiu a recolha de
medições.

O alçado nordeste encontra-se aparentemente adossado ao terreno natural, acompanhando parcialmente o
declive natural da vertente.

A entrada está localizada no alçado sudoeste, com portada em madeira trancada, sendo impossível aceder ao
interior da construção.

O telhado, aparentemente recente, de uma só água, é composto por telhas cerâmicas tipo Marselha, utilizando
como reforço de cobertura chapas em zinco. Encontra-se em razoável estado de conservação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Casa de apoio agrícola, vista de oeste.

Foto 2 | Casa de apoio agrícola, vista de sudoeste



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

764 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28955,802 208484,382 248 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Infraestrutural

Complexo
Hidráulico Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Complexo hidráulico composto por mina de água, estrutura de represamento e um poço, localizado a oeste da
povoação de Viela, implantada sensivelmente a meia encosta com pendente acentuada, sobranceira a uma linha
de água sem designação na Carta Militar Portuguesa, afluente da margem direita do rio Tâmega.

A mina encontra-se escavada no afloramento rochoso xistoso, na base de um talude vertical. A boca de saída
possui uma configuração retangular, provida de uma porta de entrada em madeira, em péssimo estado de
conservação. Está voltada a sul.

No prolongamento da mina observa-se uma estrutura de represamento destinada a presar a água proveniente da
mesma. De planta sub-retangular e com os alçados voltados a norte, sul, poente e nascente, o tanque é erigido
em argamassa de cimento e blocos pétreos graníticos. A extremidade norte encontra-se adossada ao talude
natural. Possui uma laje em cimento adossada ao alçado sul, que serviria para a lavagem da roupa.

A este do tanque encontra-se um poço com configuração circular, erguido com recurso a manilhas em betão
armado.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Entrada da mina de água, vista de sul.

Foto 2 | Pormenor do alçado sul do tanque, vista de este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.4

Foto 3 | Enquadramento do tanque, vista de noroeste.

Foto 4 | Pormenor do poço, vista de este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 4.4

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

765 Alto do Jujais/ Viela

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29099.41 208521.22 253 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial Exploração mineira Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Sanja de planta retangular, aberta no substrato rochoso, elaborada para a extração mineira, mais concretamente
para a obtenção de estanho e volfrâmio.

Apresenta orientação NO-SE e localiza-se numa meia encosta voltada a oeste sobranceira à estação
hidroelétrica de Viela (OP807). A sua implantação coincide com a proposta de traçado mais a sul do
restabelecimento do caminho de Viela.

Caracteriza-se como uma vala com aproximadamente 37m de comprimento e 1,2m de largura máxima, deixando
perceber que a mesma servia apenas para a exploração de um filão muito superficial.

Apresenta os limites laterais bem definidos, de tendência vertical e o fundo plano, configurando dessa forma uma
vala de perfil em “U”.

Nas imediações observam-se concentrações de sedimentos e pedras amontoadas, resultantes das escombreiras
decorrentes do processo de extração do minério.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da vala a céu aberto, vista de sudeste.

Foto 2 | Perspectiva geral da vala a céu aberto, vista de norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 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

766 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28106,58 208137,81 244 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Casa a oeste da povoação de Viela, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

A casa habitacional possui uma planta de configuração quadrangular, de dois pisos, provida de um telhado de
quatro águas, forrado a telha de tipo canelada.

A sua construção é erguida através de alvenaria de pedra aparelhada regular de granito, disposta em camadas
horizontais e ligada entre si por argamassa.

A fachada principal encontra-se orientada para sudoeste.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da casa, vista de este.

Foto 2 | Enquadramento do espigueiro, vista de este



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

767 Alto do Jujais

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28201.31 208142.75 272 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial Exploração mineira Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

A OP em apreço caracteriza-se como uma sanja, aberta no substrato rochoso, elaborada para a extração
mineira, mais concretamente para a obtenção de estanho e volfrâmio.

Localiza-se a meia encosta, no contraforte sudoeste da elevação conhecida como “Alto do Jujais”, e a sul de
um acesso florestal. A sua implantação fica ligeiramente a norte da proposta de traçado, mais setentrional, do
restabelecimento do caminho de Viela.

Atendendo ao denso coberto vegetal presente no interior e envolvente desta ocorrência patrimonial, a
caracterização desta, é forçosamente deficitária, no entanto, parece-nos que estamos perante uma vala de
planta subquadrangular, com aproximadamente 3m de largura. Os tramos das paredes laterais que podemos
vislumbrar – alguns com 0,6m de altura - deixam perceber que as mesmas são tendencionalmente verticais.

Estamos em crer que esta OP, num dado momento, terá sido aterrada, fator que inviabiliza a aferição da
profundidade desta exploração mineira.

Nas imediações observam-se abundantes concentrações de sedimentos e pedras amontoadas, resultantes das
escombreiras decorrentes do processo de extração do minério.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da vala a céu aberto, vista de nordeste.

Foto 2 | Perspectiva geral da vala a céu aberto, vista de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

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

768 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28232,04 208061,17 245 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Casa a sudoeste da povoação de Viela, no sopé da encosta de declive acentuado, na margem direita
sobranceira ao Rio Tâmega.

A casa habitacional possui uma planta de configuração retangular, de dois pisos no alçado sul e de um piso no
alçado norte, sendo que deste modo acompanha o declive natural do terreno.

É provida de um telhado de quatro águas, forrado a telha de tipo canelada.

A sua construção é totalmente erguida em tijolo maciço e blocos de cimento, rebocada por uma argamassa
constituída por cimento e areia, rematando com uma cobertura de tinta de cor bege.

A fachada frontal encontra-se voltada a sul e alberga a entrada principal à casa, fazendo-se através de uma
escadaria.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da casa, fachada frontal, vista de sul.

Foto 2 | Alçado norte da casa, vista de oeste



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

769 Viela/
Alto dos Jujais

União de Freguesia
de Stº Aleixo de
Além Tâmega e
Ribeira de Pena

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28605.1 208093.49 278 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Muro de socalco Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Pequeno muro de sustentação de socalco implantado transversalmente no eixo de um pequeno talvegue voltado
ao rio Tâmega.

Localiza-se na encosta sudeste da elevação conhecida como “Alto dos Jujais”, em posição equidistante aos dois
traçados propostos para o restabelecimento do acesso a Viela.

Trata-se de uma estrutura murária em alvenaria seca de xisto com 2.1m de comprimento e 0.4m de altura
máxima, construída com recurso a elemento pétreos de pequena dimensão dispostos em fiadas
tendencionalmente horizontais.

À data da nossa visita de campo, esta estrutura, apresentava-se já em avançado estado de ruína, aparentando
estar destruída em pelo menos metade da sua dimensão original. Estamos em crer que esta construção poderia
estar associada à necessidade de retenção e/ou à condução de uma linha de água sazonal.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral de tramo do muro de socalco, visto de sul.

Foto 2 | Pormenor do paramento, visto de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

770 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28572,43 208148,89 281 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações Caminho Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Caminho localizado a sudoeste da povoação de Viela, implantado a meia encosta, no entremeio de dois
caminhos florestais, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

De orientação preferencialmente este – oeste, este caminho apresenta um traçado retilíneo nos 30 metros de
extensão que foram possíveis visualizar.

É acompanhado por uma espécie de muro em péssimo estado de conservação, com uma só fiada de blocos
pétreos em xisto, com formas irregulares de média a grande dimensão com cerca de 40 cm de altura.

Ao nível do pavimento não apresenta qualquer tipo de calçada ou capeamento, sendo simplesmente em terra
batida.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor do muro que acompanha o caminho, vista de oeste.

Foto 2 | Troço do caminho/via, vista de este.
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Implantação cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

771 Alto do Jujais Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29473.074 208675.599 270 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Tanque Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

A OP em apreço visa a caracterização de um tanque localizado no extremo nordeste do núcleo habitacional
oeste de Viela, nas imediações de um caminho de terra batida que une os dois aglomerados do referido lugar.

Consiste numa estrutura existente no lado norte do referido acesso, localizando-se numa parcela de terreno
privada, cujo proprietário desconhecemos. É uma estrutura de retenção de água de grandes dimensões que à
semelhança daquelas que compõem a OP751 servia para o regadio de parcelas agrícolas e uso doméstico.

Foi edificado em 1978 em tijolo e cimento, e possui planta quadrangular com 6.5m de lado e profundidade
máxima em torno de 1.6m. Encontra-se inserido num terreno com pinheiro e eucaliptos.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspectiva geral do tanque localizado no lado norte do acesso em terra batida, vista de oeste.

Foto 2 | Pormenor da tampa do reservatório de descarga, vista de norte .
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

772 Alto dos Jujais

União de freguesias
de Ribeira de Pena e

Santo Aleixo de
Além-Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28669.73 208161.62 292 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura Pol-
Administrativa

Marco de
Propriedade Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Marco de divisão de propriedade, com forma paralelepipédica, elaborado em cimento.

Este elemento da arquitetura administrativa possui 0,23m de altura (medido a partir do solo) e 0,2m de largura e
profundidade, tendo sido identificado no topo do contraforte sul da elevação conhecida como “Alto dos Jujais”.

Atendendo à tipologia poderá estar associado à delimitação dos terrenos da “Mata Nacional”.

Encontra-se na área de incidência direta da proposta de traçado, localizada mais a norte, para o
restabelecimento do acesso à povoação de Viela.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do local de implantação do marco de propriedade. Visto de oeste.

Foto 2 | Pormenor da face sul do marco de divisão de propriedade. Visto de sul.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

773 Alto do Jujais/ Viela

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29099.41 208521.22 253 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial Exploração mineira Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Sanja de planta retangular, aberta no substrato rochoso, elaborada para a extração mineira, mais concretamente
para a obtenção de estanho e volfrâmio.

Apresenta orientação N-S e localiza-se na encosta, voltada a sudeste, da elevação conhecida como “Alto dos
Jujais”.

A sua implantação sita ligeiramente a norte da proposta de traçado mais setentrional do restabelecimento do
caminho de Viela.

Caracteriza-se como uma vala com aproximadamente 33m de comprimento e 1m de largura máxima, deixando
perceber que a mesma servia apenas para a exploração de um filão muito superficial.

Apresenta os limites laterais bem definidos, de tendência vertical e o fundo plano, configurando dessa forma uma
vala de perfil em “U”.

Nas imediações observam-se concentrações de sedimentos e pedras amontoadas, resultantes das escombreiras
decorrentes do processo de extração do minério.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da vala a céu aberto, vista de sul.

Foto 2 | Perspectiva geral da vala a céu aberto, vista de norte.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

774 Alto de Jujais

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28573.515 207869.19 213 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural com aproximadamente 0.8ha localizada na margem direita do rio Tâmega em frente ao lugar
de Balteiro, na base da elevação conhecida como Alto dos Jujais.

Encontra-se voltada a sul e aproveita um pequeno ilhéu existente no leito do rio supramencionado.

Possui uma configuração retangular, albergando um muro de delimitação de propriedade, dois edifícios em
madeira, um em betão armado e um acesso em terra batida.

O cercado murário existente encontra-se em avançado estado de degradação sendo apenas visível nos
extremos norte e oeste da propriedade.  Encontra-se edificado com recurso a blocos de xisto e grauvaque de
pequeno e médio porte, dispostos em fiadas pouco estruturadas devido à angulosidade dos elementos pétreos.
Possui em média 0,6m de largura e 1m de altura e, no limite norte da propriedade, acompanha o acesso em terra
batida.

Por sua vez o acesso faz a ligação entre a estrada nacional e o interior da propriedade. Trata-se de um caminho
com 200m de comprimento e uma largura compreendida entre os 3,5/4m. Apresenta planta em “U”, como forma
de vencer mais facilmente a pendente natural do terreno, e parece terminar num pequeno largo que terá servido
como parque de estacionamento automóvel do estabelecimento comercial (bar/restaurante) que aí teve lugar.

O edifício 1, provavelmente o copo principal deste conjunto edificado, possui planta retangular com 10m de
comprimento e 7m de largura. As paredes são integralmente em ripado simples de madeira com
aproximadamente 3m de altura, encontrando-se a sustentar um telhado de duas águas em zinco. A porta
encontra-se voltada a este.

Uma vez que este edifício se encontrava fechado, não nos é possível descrever o seu interior e conteúdo.

O edifício 2 foi construído com recurso à mesma técnica e materiais que o edifício anterior, no entanto, pelas
suas reduzidas dimensões (6mX3m), parece-nos que serviria de anexo/edifício de apoio ao edifício principal. A
entrada encontra-se voltada a sul e possuía 4m de largura.

O edifício 3, talvez o mais original deste conjunto, implanta-se sobre um afloramento rochoso localizado no leito
do rio Tâmega, e apresenta um avançado estado de degradação.

Trata-se de um maciço em betão armado com 6m de comprimento, 4,5m de largura e 2m de altura máxima
conotado como área de lazer/esplanada, funcionalidades essas atestadas através da existência de uma mesa
redonda e um banco corrido em cimento no seu interior.

O acesso a esta construção ribeirinha realizar-se-ia, possivelmente, com recurso a poldras, no entanto a
quantidade de detritos existentes na margem não permitiu a correta aferição deste ponto.

Pelo que conseguimos apurar em inquéritos orais a utilização deste conjunto edificado enquanto estabelecimento
comercial estaria reservada aos meses de Verão.
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Muito embora estas estruturas não sofram afetação direta no âmbito do traçado mais a sul do restabelecimento
do acesso a Viela, importa referir que esta propriedade poderá sofrer impactes com a edificação do viaduto, caso
se opte pela proposta de traçado mais meridional.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva do acesso existente no interior da propriedade, vista de este.

Foto 2 | Perspetiva do muro de delimitação da propriedade, vista de sul.
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Foto 3 | Perspetiva parcial do edifício 1, visto de nordeste.

Foto 4 | Perspetiva da entrada do edifício 2, visto de sul.
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Foto 5 | Perspetiva geral do edifício 3, visto de norte.

Foto 6 | Pormenor da mesa em cimento existente no edifício 3, visto de norte.
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Foto 7 | Pormenor do banco em cimento existente no edifício 3, visto de norte.

Foto 8 | Perspetiva geral do edifício 3, visto de norte
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Implantação Cartográfica
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

775 Alto dos Jujais/Viela
Balteiro Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28632.385 207836.117 210 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Infraestrutural Açude Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

A OP em apreço, um açude em avançado estado de ruína, localiza-se no curso do rio Tâmega, em posição
subjacente à elevação conhecida como “Alto dos Jujais” e ao lugar de Balteiro, a montante da OP774.

Trata-se de um açude com aproximadamente 36m de comprimento que aparentemente não se encontra em
conexão com uma estrutura molinológica.

Apresenta um traçado retilíneo e encontra-se melhor preservado nas imediações da margem esquerda do rio.

Foi edificado com recurso a blocos de médio e grande porte justapostos em cutelo de forma a criar uma barreira
de retenção do curso do rio.

Desconhecemos se a ruína que evidencia junto à margem direita se deve a fatores naturais ou antrópicos.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do açude, vista de norte.

Foto 2 | Pormenor do açude junto à margem direita do rio Tamega, vista de norte.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

776 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28775,97 208037,71 221 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Muro de socalco Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Muro de suporte de socalco a sudoeste da povoação de Viela, sob o Caminho Municipal 1128, na margem direita
do rio Tâmega, voltado para a povoação de Balteiro.

O tramo identificado, com extensão aproximada de 120 metros, revelou um muro com cerca de 2,40 metros de
altura, de uma só face e evidenciando pouco cuidado na sua construção.

Possuí um aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de
xisto e grauvaques angulosos de pequena a média dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais
de reboco interno ou externo, nem aglutinantes. Traduz-se num muro de aspeto tosco e assimétrico.

Encontra-se orientado sensivelmente a sudoeste para nordeste.

O remate dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras
distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Muro de socalco localizado sob o CM1128, vista de sudeste.

Foto 2 | Pormenor do paramento do muro de socalco, vista de sudeste
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

777 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28713,36 208046,94 257 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações Caminho Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Caminho localizado a sudoeste da povoação de Viela, implantado a meia encosta, na margem direita
sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Com uma extensão visível de cerca de 100 metros e com orientação preferencialmente de Sudoeste para
Nordeste, o caminho apresenta um traçado essencialmente retilíneo, mas tendo sempre em conta a curvatura
natural do terreno.

É possível verificar que este caminho de 2,50 metros de largura foi construído através de uma plataforma de
circulação, sustentada através de um muro com cerca de 1 metro de altura, edificado em alvenaria de pedra
seca, com recurso a blocos pétreos de xisto de pequena e média dimensão. A face interna do caminho não
apresenta qualquer tipo de estruturação, contudo, foi possível observar, num ou noutro ponto, o corte ou
afeiçoamento do afloramento rochoso.

Ao nível do pavimento não apresenta qualquer tipo de calçada ou capeamento, sendo simplesmente em terra
batida.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Troço do caminho identificado, vista de sudoeste.

Foto 2 | Muro de sustentação do caminho, vista de sul.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

778 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28674,76 208062,91 280 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial

Exploração
mineira Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Vala de exploração mineira a céu aberto, pertencente a antigas explorações mineiras de estanho e volfrâmio,
muito abundantes nesta região.

A vala está localizada a sudoeste da povoação de Viela, implantado a meia encosta com pendente acentuada,
na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Com uma orientação oeste – este, caracteriza-se por um rasgão de traçado essencialmente retilíneo e apresenta
sensivelmente 150 centímetros de largura e extensão de 10 metros.

Encontra-se inserida numa paisagem de elevada altitude, onde predominam colinas que alternam com
depressões e vales encaixados com profusos blocos de xisto de proporções alternadas emergindo à superfície,
marcados em grande parte por diáclases e apresentando superfícies bastante grosseiras.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas “sanjas” mineiras, ou do tipo “trincheiras”.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vala de exploração mineira, vista de este.

Foto 2 | Vala de exploração mineira, vista de este.
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Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

779 Alto dos Jujais

União de Freguesia
de Stº Aleixo de
Além Tâmega e
Ribeira de Pena

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28744.03 208131.06 262 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura Pol-
Administrativa

Marco de
Propriedade Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Marco de divisão de propriedade, com forma paralelepipédica, elaborado em cimento.

Este elemento da arquitetura administrativa possui 0,42m de altura (medido a partir do solo) e 0,2m de largura e
profundidade, tendo sido identificado, a meia encosta, no contraforte sudeste do “Alto do Jujais”, voltado para o
curso do rio Tâmega.

Na face voltada a norte evidencia a inscrição “MN” que conotamos com a abreviação do termo “Mata Nacional”.
Desta forma parece-nos plausível que este elemento arquitetónico delimite uma parcela de terreno público.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do local de implantação do marco de propriedade. Visto de sul.

Foto 2 | Pormenor da face norte do marco de divisão de propriedade onde é visivel a inscrição “MN”. Visto de
norte.
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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

780 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28762,46 208158,9 261 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações Caminho Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Caminho localizado a sudoeste da povoação de Viela, implantado a meia encosta, na margem direita
sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Com uma extensão visível de cerca de 20 metros e com orientação preferencialmente de Sudoeste para
Nordeste, o caminho apresenta um traçado essencialmente retilíneo, mas acompanhado sempre a curvatura
natural do terreno.

É possível verificar que este caminho de 80 centímetros de largura é acompanhado de um muro em péssimo
estado de conservação, com cerca de 1 metro de altura, edificado em alvenaria de pedra seca, com recurso a
blocos pétreos de xisto de pequena e média dimensão. A face interna do caminho não apresenta qualquer tipo
de estruturação, contudo, foi possível observar, num ou noutro ponto, o corte ou afeiçoamento do terreno natural.

Ao nível do pavimento não apresenta qualquer tipo de calçada ou capeamento, sendo simplesmente em terra
batida.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Troço do caminho murado identificado, vista de nordeste.

Foto 2 | Vista geral do caminho, vista de nordeste
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Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

781 Alto dos Jujais

União de Freguesia
de Stº Aleixo de
Além Tâmega e
Ribeira de Pena

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28780.9 208183.66 266 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura Pol-
Administrativa

Marco de
Propriedade Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Marco de divisão de propriedade, de forma sub-retangular, obtido a partir de uma laje de xisto.

Este elemento da arquitetura administrativa possui 0,54m de altura (medido a partir do solo) e 0,34m de largura,
tendo sido identificado, a meia encosta, no contraforte sudeste do “Alto do Jujais”, voltado para o curso do rio
Tâmega.

Trata-se de uma demarcação executada com recurso a uma laje de xisto fincada na vertical, no local de encontro
entre as duas propriedades.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do local de implantação do marco de propriedade. Visto de sul.

Foto 2 | Pormenor da face do marco de divisão de propriedade onde é visivel a inscrição “MN”. Visto de norte.
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Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

782 Alto de Jujais

União de Freguesias
de Stº. Aleixo de
Além Tâmega e
Ribeira de Pena

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28750.73 208192.79 281 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Indeterminado Indeterminado Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

A OP em apreço, implanta-se no topo da encosta do “Alto de Jujais”, voltada a este, em posição sobranceira
ao curso do rio Tâmega (margem direita), encontrando-se numa zona de abundantes penedias e pendente muito
acentuada.

Trata-se de uma construção de tipologia indeterminada, cuja finalidade desconhecemos, no entanto, poderemos
estar perante um pequeno enrocamento realizado para a sustentação/acondicionamento de um bloco de
afloramento que se encontra solto.

A estruturação, elaborada com elementos pétreos do local, muito angulosos, revela pouco esmero da parte do
construtor. Foram utilizados blocos graníticos, de pequena e média dimensão, na construção de um muro em
alvenaria seca de granito, assente no afloramento rochoso, com uma orientação NE-SO.

Esta ocorrência patrimonial encontra-se dentro de uma propriedade que, atendendo à orografia terá sido sempre
alvo de exploração florestal.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral de tramo do muro de socalco, visto de este.

Foto 2 | Perspetiva de um dos paramentos identificados, visto de sul.
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Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

783 Alto dos Jujais

União de Freguesia
de Stº Aleixo de
Além Tâmega e
Ribeira de Pena

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28753.04 208195.89 281 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura Pol-
Administrativa

Marco de
Propriedade Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Marco de divisão de propriedade, com forma paralelepipédica, elaborado em cimento.

Este elemento da arquitetura administrativa possui 0,4m de altura (medido a partir do solo) e 0,2m de largura e
profundidade, tendo sido identificado, a meia encosta, no contraforte sudeste do “Alto do Jujais”, voltado para o
curso do rio Tâmega.

Na face voltada a sul evidencia a inscrição “MN” que conotamos com a abreviação do termo “Mata Nacional”.
Desta forma parece-nos plausível que este elemento arquitetónico delimite uma parcela de terreno público.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do local de implantação do marco de propriedade. Visto de sul.

Foto 2 | Pormenor da face sul do marco de divisão de propriedade onde é visivel a inscrição “MN”.
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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

784 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28841,35 208137,62 213 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa Contemporânea Inédito 05/12/2017

Descrição

Edifício de cariz habitacional com anexo em bom estado de conservação, localizado a sudoeste da povoação de
Viela, no sopé da encosta, sobranceira à EM1128, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Voltada para este, a casa de habitação é composta por dois pisos e apresenta uma planta retangular. A
orientação da habitação segue o eixo NE-SO, sendo que a fachada principal se encontra voltada para este. As
entradas da habitação (duas) encontram-se na fachada voltada a nordeste. O acesso ao primeiro piso realiza-se
através de um alpendre e escadaria localizados em frente ao alçado este.

Este edifício contempla duas soluções construtivas diferentes sendo que o rés-do-chão se encontra erguido em
alvenaria seca de granito, elaborada com recurso a blocos pétreos de grande dimensão dispostos em fiadas
horizontais, de superfícies regulares, com as arestas bem definidas e argamassados com cimento. O primeiro
andar possui já uma construção totalmente edificada em blocos de cimento e tijolo.

O telhado designado de quatro águas é revestido a telha tipo Marselha e meia cana.

Esta ocorrência é também composta por um anexo localizado a este da casa habitacional. Apresenta uma planta
similar à da habitação, bem como a sua orientação. A fachada principal é provida de uma entrada e de um
pequeno postigo. O alçado noroeste encontra-se adossado ao terreno natural, sendo o telhado de uma só água,
composto por telha tipo Marselha.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Fachada principal da Casa, vista de este.

Foto 2 | Casa, vista de nordeste.
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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

785 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28876,03 208159,35 210 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de
socalcos Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Mancha de suporte de socalcos a sudoeste da povoação de Viela, sob o Caminho Municipal 1128, na margem
direita do rio Tâmega, voltado para a povoação de Balteiro.

Os tramos dos muros de socalco identificados, numa extensão visível de cerca de 150 a 200 metros,
acompanham a curvatura natural do terreno e distribuem-se em três fiadas de muro de uma forma paralela e
contínua ao longo do sopé da encosta de declive suave.

Apresentam uma disposição linear, de orientação norte - sul, entre 1 a 1,50 metros de altura, de uma só face.
Possuem um aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos
de xisto de pequena e média dimensão, traduzindo-se em muros de aspeto tosco e assimétrico.

O remate/coroa dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras
distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo e vegetação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Muro de socalco, vista de sudeste.

Foto 2 | Enquadramento dos patamares da mancha de socalcos, vista de norte.
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Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

786 Viela/
Alto dos Jujais

União de Freguesia
de Stº Aleixo de
Além Tâmega e
Ribeira de Pena

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28839.73 208178.72 234 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de socalcos Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Identificou-se na encosta sudeste da elevação conhecida como “Alto dos Jujais”, uma mancha de muros de
sustentação de socalcos. Encontram-se implantados numa vertente voltada ao curso do rio Tâmega, que
apresenta acentuado declive. Trata-se de um conjunto de estruturas murárias associadas ao nivelamento da
acentuada pendente existente na referida vertente, tornando-a viável para a prática da atividade
agrícola/florestal.

O conjunto em apreço comporta um número indefinido de patamares, uma vez que as condições orográficas
existentes e a abundante presença de vegetação arbustiva não permitiram a prospeção intensiva da encosta. No
entanto as estruturas que conseguimos foram edificadas em alvenaria seca de xisto e grauvaque, onde
ocasionalmente pontuam blocos de quartzo. No processo de construção utilizaram-se blocos pétreos de média e
grande dimensão, dispostos de forma casuística.

Não verificamos a ocorrência de estruturas murárias com mais de 0.6m de altura.

Este conjunto de estruturas localiza-se na área de incidência indireta da proposta de traçado mais a sul do
restabelecimento do acesso a Viela.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional (em análise)

Observações A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspectiva geral da mancha de socalcos, visto de este.

Foto 2 | Aspecto de um patamar sem estruturação murária, visto de nordeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

787 Alto do Jujais Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28882.95 208299.33 233 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Agrícola Mancha de Socalcos Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

A OP em apreço visa a caracterização de uma mancha de muros de sustentação de socalco localizada na
margem direita do rio Tâmega, na vertente este da elevação conhecida como “Alto dos Jujais”, sobranceira ao
caminho municipal 1128.

Trata-se de uma mancha murária que se estende por uma área com aproximadamente 0.5ha, edificada com o
intuito de adaptar o intenso declive do terreno à prática agrícola.

Muito embora tenhamos tida a possibilidade de observar um conjunto assinalável de muros, a vegetação
existente e o intenso declive da pendente, não permitiram a identificação da totalidade das estruturas que
compõem este conjunto.

Não obstante, as estruturas observadas foram edificadas em alvenaria de xisto e grauvaque não argamassado,
fazendo uso de blocos pétreos de média e reduzida dimensão.

As estruturas observadas apresentavam distintos níveis de preservação e dimensões, sendo que o exemplar
mais contundente é o muro de sustentação de patamar que confronta com a CM1128.

Desconhecemos a prática agrícola desenvolvida nesta propriedade.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de Tipo I

Observações A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da área de implantação, vista de este.

Foto 2 | Aspecto do muro de sustentação de socalco junto à estrada nacional, visto de este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

788 Alto do Jujais Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28914.87 208301.43 211 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Agrícola Mancha de Socalcos Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Mancha de muros de sustentação de socalco localizada na margem direita do rio Tâmega, no sopé da elevação
do “Alto dos Jujais”, na sua vertente este.

Ocupam uma área com aproximadamente 2000m2, a este da estrada CM1128, sendo possivelmente
contemporâneos da construção desse acesso e da mancha de socalcos conotada com a OP787.

Implantam-se em terrenos de leito de cheia, fator que poderá explicar a não ocupação do solo com culturas
agrícolas.

As estruturas que compõem este conjunto foram edificadas em alvenaria seca de xisto e grauvaque fazendo uso
de elementos pétreos de grande e média dimensão. Importa referir que não raras vezes, estas estruturas
assentam diretamente no afloramento rochoso.

A altura máxima destas construções ultrapassa 1.2m.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 |Pormenor do muro de sustentação da estrada CM1128, vista de este.

Foto 2 | Pormenor do topo do muro de sustentação que confronta com a margem direita do rio Tâmega, visto de
oeste .



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

789 Viela/
Alto dos Jujais

União de Freguesia
de Stº Aleixo de
Além Tâmega e
Ribeira de Pena

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28517.80 208396.03 307 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de socalcos Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Identificou-se na encosta sudoeste do vale onde sita a Estação Hidroelétrica de Viela (OP807) uma mancha de
muros de sustentação de socalcos de assinalável dimensão.

Trata-se de um conjunto de estruturas murárias associadas ao nivelamento da acentuada pendente existente na
referida vertente, tornando-a viável para a prática da atividade agrícola.

O conjunto em apreço comporta 5 patamares sendo que 4 possuem muro de socalco. São estruturas possantes,
edificadas em alvenaria seca de xisto e grauvaque, onde ocasionalmente pontuam blocos de quartzo. No
processo de construção utilizaram-se blocos pétreos de média e grande dimensão.

A totalidade das estruturas que compõem esta mancha possui mais de 1m de altura máxima.

Este conjunto de estruturas localiza-se na área de incidência indireta da proposta de traçado mais a norte do
restabelecimento do acesso a Viela.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspectiva geral da mancha de socalcos, visto de este.

Foto 2 | Pormenor de um patamar sem estruturação murária, visto de nordeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

790 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28708,69 208478,14 260 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural localizada a oeste da povoação de Viela, implantada a meia encosta, de pendente acentuada,
virada tendencialmente para nordeste, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Esta ocorrência constitui-se por um conjunto de muros de socalco de cariz agrícola e por uma levada.

A maior parte do terreno pertencente à propriedade encontra-se ocupado por muros de suporte de socalco com
altura entre o 1 metro e 1,40 metros, Estendem-se ao longo de 60 metros entre três fiadas paralelas entre si,
acompanhando as curvaturas naturais do terreno. Possuem um aparelho irregular, tendo sido erguido em
alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto e grauvaques angulosos de pequena a média
dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes.
Traduzem-se em muros de aspeto tosco e assimétrico. Encontra-se orientado sensivelmente de noroeste para
sudeste. O remate dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com
pedras distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo.

Adossado a um muro de socalco identifica-se uma levada, com uma extensão visível de cerca de 40 metros e
com orientação preferencialmente noroeste – sudeste, apresenta uma pendente suave, estando o seu traçado
basicamente constituído por um simples sulco escavado no solo, em alguns pontos diretamente na rocha, de 50
centímetros de largura. As margens encontram-se delimitadas por vegetação rasteira e pelo terreno natural.

A propriedade rural no seu todo ocupa uma área com cerca de 400m2.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da mancha de socalcos, vista de norte.

Foto 2 | Enquadramento da levada, vista de norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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Sistema Electroprodutor do Tâmega
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.6

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

791 Alto do Jujais

União de freguesias
de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo

Aleixo de Além-
Tâmega

Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 28432.21 208441.43 340 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial Exploração mineira Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

A OP em apreço visa a caracterização de um conjunto de seis elementos patrimoniais associados à exploração
mineira de volfrâmio e estanho, que se encontram concentrados na vertente norte da elevação conhecida como
“Alto do Jujais”, e que, pela sua proximidade e coerência técnica, aparentam constituir um conjunto uno.

Sitam a meia encosta, a este de um caminho florestal, no interior de um pinhal onde a vegetação rasteira
abunda.

O primeiro desses elementos (Foto1), uma vala de extração mineira a céu aberto, possui uma orientação N-S, e
aproximadamente 2m de largura. A abundante e densa vegetação rasteira não permitiu aferir o comprimento
desta área de extração. Pelo que conseguimos observar, possui uma profundidade máxima de 1.45m e as
paredes laterais são irregulares. Não aparenta ter sido aterrada.

A segunda estrutura (Foto2) é igualmente uma sanja de extração mineira a céu aberto, esta por sua vez com
orientação E-O e de maiores dimensões que a anterior.

Esta área de exploração, de configuração retangular, terá permitido a recolha de um filão de consideráveis
dimensões, considerando os 14m de comprimento e 2m de largura do interface de abertura. A profundidade não
foi aferida por motivos de segurança, no entanto é superior a 1m.

A terceira unidade de exploração (Foto3), é uma galeria de extração aberta no substrato rochoso, no entanto a
presença de uma considerável quantidade de aterro, junto à abertura da mesma, impossibilita a recolha de
grande parte da informação sobre este elemento. Apenas podemos aportar que a abertura desta galeria deverá
andar a rondar o 1,1m de largura.

O quarto elemento (Foto4) é uma sanja, a céu aberto, de extração de minério existente em filões muito
superficiais. Possui uma configuração retangular e uma orientação O-E, acompanhando a inclinação da encosta.
Apresentava uma largura constante, em redor dos 2,5m, e uma profundidade pouco relevante, em torno dos
0,4m.

A penúltima área de exploração mineira (Foto5) trata-se de uma galeria escavada no substrato rochoso. Possui
uma entrada em ferradura com aproximadamente 1,6m de altura e 0.6m de largura. No seu interior não foram
identificadas materialidades associadas à atividade mineira. Aparenta ter uma planta ligeiramente curvada, com
15m de comprimento, provavelmente em função da orientação do filão que estava a ser explorado. Possui uma
orientação E-O.

A última área de exploração mineira a integrar este conjunto, (Foto6) trata-se de uma vala a céu aberto. Possui
orientação N-S e estende-se por mais de 10m. Apresenta 0.5m de largura e profundidade.

Importa referir que nas imediações de todos estes locais de extração foram identificadas abundantes
concentrações de sedimentos e pedras amontoadas, resultantes das escombreiras decorrentes do processo de
extração do minério.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.6

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.6

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da vala a céu aberto, vista de sul.

Foto 2 | Perspectiva parcial da vala a céu aberto, vista de noroeste.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.6

Foto 3 | Perspectiva da entrada da galeria, vista de este.

Foto 4 | Perspectiva parcial da vala a céu aberto, vista de este.
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 5.6

Foto 5 | Perspectiva da entrada da galeria, vista de este.

Foto 6 | Perspectiva parcial da vala a céu aberto, vista de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 6.6

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

792 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28624,70 207983,81 350 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial

Exploração
mineira Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Vala a céu aberto escavada em substrato rochoso xistoso no cume da encosta voltada para a linha de água
designada de Corgo do Vale, afluente da margem esquerda do rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Com uma orientação oeste - este caracteriza-se por um “rasgão” de traçado essencialmente retilíneo e apresenta
sensivelmente uma extensão visível 350 metros.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”, destinadas à
exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vala de extração mineira, vista de este.

Foto 2 | Vala de extração mineira, vista de sul



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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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

793 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28341,61 208670,93 339 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Estrutura
indeterminada Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Esta ocorrência constitui-se por uma estrutura indeterminada localizada a noroeste da povoação de Viela,
implantada a meia encosta, sobranceira a uma linha de água sem designação na Carta Militar Portuguesa,
subsidiária da margem direita do rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Esta estrutura indeterminada é apresentada através de um pequeno murete com cerca de 50cm de altura e 2m

de extensão, erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a lajes xistosas, na sua maioria dispostas

horizontalmente, de forma mais ou menos nivelada. Possui uma orientação preferencialmente norte-sul.

Não se conseguiu aferir o intuito da sua função, visto que pela sua disposição e extensão não será um muro de

delimitação de terreno.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Estrutura indeterminada, vista de norte.

Foto 2 | Estrutura indeterminada, vista de norte
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

794 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28373,93 208678,66 321 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Levada Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Levada localizada a noroeste da povoação de Viela, implantada a meia encosta, sobranceira a uma linha de
água sem designação na Carta Militar Portuguesa, subsidiária da margem direita do rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

A levada com uma extensão visível de cerca de 30 metros e com orientação preferencialmente noroeste –
sudeste, apresenta uma pendente suave, estando o seu traçado basicamente constituído por um simples sulco
escavado no solo, em alguns pontos diretamente na rocha, de largura e profundidade variáveis.

As margens encontram-se delimitadas por vegetação rasteira e pelo terreno natural.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Traçado da levada, vista de sudoeste.

Foto 2 | Traçado da levada, vista de nordeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

795 Alto dos Jujais/Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28402,52 208770,32 328 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial Exploração mineira Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Vala a céu aberto em substrato rochoso xistoso, alusiva a uma antiga exploração mineira de estanho e volfrâmio.

Com uma orientação preferencial de noroeste para sudeste, está implantada num vale relativamente encaixado,
com encostas de pendente acentuada, nas proximidades de um curso de água sazonal subsidiário da margem
direita do rio Tâmega, inserido entre dois contrafortes na vertente sudeste de um morro proeminente designado
“Bezerral”.

Do que foi possível observar, é basicamente constituída por um rasgão de secção em “U”, com traçado retilíneo
e extensão indeterminada, observando-se nas imediações uma abundante concentração de sedimentos e pedras
amontoadas, resultantes das escombreiras decorrentes do processo de extração do minério.

O declive das paredes das valas, aliado ao espesso manto vegetal que se desenvolveu no seu interior não
permitiram, por questões de segurança, aferir com exatidão a sua profundidade, assim como a largura da lavra.
Esta realidade também condicionou a observação dos cortes, onde foi apenas possível constatar alguns tramos
das paredes xistosas, com bastante cascalho e sedimentos acumulados.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”, destinadas à
exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva parcial da vala a céu aberto, vista de nordeste.

Foto 2 | Aspeto parcial do interior da vala mineira, vista de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

796 Alto dos Jujais/Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28588,68 208728,98 309 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Caminho/via Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Caminho/via parcialmente estruturado por muro pétreo em mau estado de conservação. Desenvolve-se nas
imediações de um curso de água tributário da margem direita do rio Tâmega, localizado na vertente poente de
um contraforte xistoso de um morro proeminente designado “Bezerral”.

Com uma orientação preferencial de noroeste – sudeste/norte – sul e pequena extensão, apresenta pendente
relativamente acentuado e um percurso pautado por alguma sinuosidade, sendo parte integrante de um caminho
vicinal, de pé posto, que ladeia um conjunto de muros de contenção de terras de pequena proporção (OP_797),
e que aparentemente confluí/finda na direção de uma plataforma exígua, previamente agricultada.

Encontra-se delimitado/suportado a poente por um muro – talude de uma só face e proporção variável, com
tramos presentemente bastante tombados, o qual apresenta uma dupla funcionalidade, na medida em que atua
como estrutura de sustentação/suporte da referida via ao mesmo tempo que a confina em uma das margens. Por
sua vez a extremidade oposta encontra-se delimitada pelo talude natural da encosta e pelo coberto vegetal.

De aparelho irregular e evidenciando pouco cuidado na sua construção, o paramento foi erguido em alvenaria de
pedra seca, com recurso a blocos pétreos angulosos em xisto e grauvaques de pequena e média dimensão,
dispostos de modo desordenado, com os interstícios colmatados com terra e pedra miúda.

A base em alguns casos está constituída por blocos pétreos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma
maior robustez ao muro. Alguns pontos aparentam ter sido erguidos diretamente sobre o afloramento rochoso
xistoso.

O nível de circulação, bastante irregular e com grandes oscilações altimétricas, encontra-se integralmente
revestido por vegetação herbácea e rasteira, aparentemente sem evidências/vestígios de lajeado.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva parcial do caminho parcialmente estruturado, visto de noroeste.

Foto 2 | Perspetiva do troço final da via, visto de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Aspeto parcial de um tramo de muro de sustentação da via, visto de sudoeste.

Foto 4 | Perspetiva parcial do caminho parcialmente estruturado, visto de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

797 Alto dos Jujais/Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28570,12 208735,07 310 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de socalcos Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Mancha de muros de suporte de socalco evidenciando um abandono generalizado, aparentemente destinados à
regularização torrencial de uma linha de água sazonal.

Com uma disposição sensivelmente noroeste - sudeste, estão implantados num vale bastante encaixado e de
pendente acentuada, distribuindo-se de modo escalonado embora descontínuo ao longo de um curso de água
tributário da margem direita do rio Tâmega, localizado na vertente poente de um contraforte xistoso, a sudeste de
um morro proeminente designado “Bezerral”.

Os tramos identificados, presentemente bastante tombados, apresentam orientação preferencial de nordeste
para sudoeste, tendo sido edificados transversalmente ao talvegue, eventualmente com o propósito de controlar
o escoamento de água durante as épocas de maior caudal.

Estão formados por muros de uma só face, genericamente de pequena proporção e extensão, e evidenciando
pouco cuidado na sua construção.

De uma maneira geral os paramentos possuem um aparelho irregular, sem evidências de aparelhamento, tendo
sido erguidos em alvenaria de pedra seca com recurso a blocos pétreos angulosos de xisto e grauvaques de
pequena e média dimensão, criando interstícios colmatados com terra.

A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior
robustez ao muro. Alguns tramos aparentam assentar diretamente no afloramento rochoso xistoso.

O remate dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras
distribuídas de modo incerto, estando no entanto a maioria coberta pelo solo e vegetação. Alguns dos muros de
contenção conservam na base aberturas de pequena dimensão e morfologia sub-retangular, destinadas a
possibilitar descargas de fundo da água corrente.

A sua função primordial, aliada à sua localização específica sugere a eventual presença de estruturas
associadas - mormente de contenção e condução de água - potencialmente destinadas ao aproveitamento
agrícola, tendo sido identificados nas imediações, e aparentemente em articulação com as estruturas aludidas,
muretes de contenção de terras de pequena proporção e aparelho irregular.

Os referidos paramentos, em mau estado de conservação, são formados a partir de fiadas de blocos pétreos
angulosos em xisto de dimensão variável, e aparelhados de modo desordenado, eventualmente destinados a
suportar plataformas previamente agricultadas.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

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 (em análise)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.4

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Mário Dinis Autor (es)

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva de um dos muros de socalco identificados, visto de sudeste.

Foto 2 | Perspetiva de um tramo de muro de socalco, visto de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.4

Foto 3 | Perspetiva de abertura presente na base do paramento, vista de sudeste.

Foto 4 | Perspetiva de outro tramo de muro identificado, visto de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.4

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

798 Alto dos Jujais/Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28676,88 208698,47 326 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial Exploração mineira Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Vala a céu aberto em substrato rochoso xistoso, alusiva a uma antiga exploração mineira de estanho e volfrâmio.

Com uma orientação preferencial de nordeste para sudoeste, está implantada sensivelmente a meia encosta, em
área de pendente acentuada, nas proximidades de um curso de água sazonal subsidiário da margem direita do
rio Tâmega, inserido entre dois contrafortes na vertente sudeste de um morro proeminente designado
“Bezerral”.

Do que foi possível observar, é basicamente constituída por uma lavra superficial de pequenas dimensões e
secção em “U”, com traçado irregular e extensão indeterminada, observando-se nas imediações uma abundante
concentração de sedimentos e pedras amontoadas, resultantes das escombreiras decorrentes do processo de
extração do minério.

O declive das paredes das valas, aliado ao espesso manto vegetal que se desenvolveu no seu interior não
permitiram, por questões de segurança, aferir com exatidão a sua profundidade. Esta realidade também
condicionou a observação dos cortes, onde foi apenas possível constatar alguns tramos das paredes graníticas,
com bastante cascalho e sedimentos acumulados.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”, destinadas à
exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Mário Dinis Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva parcial da vala a céu aberto, vista de nordeste.

Foto 2 | Perspetiva da vala mineira, vista de sudoeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

799 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28624,70 207983,81 252 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial

Exploração
mineira Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Mancha de valas a céu aberto escavadas em substrato rochoso xistoso, localizada a oeste da povoação de
Viela, implantada a meia encosta, sobranceira a uma linha de água sem designação na Carta Militar Portuguesa,
subsidiária da margem direita do rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Esta mancha de cortas mineiras ocupa sensivelmente 350 m2.

As valas possuem orientações distintas e caracterizam-se por rasgões de traçado irregular e profundidades a
rondar os dois metros. A largura varia entre um e três metros.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”, destinadas à
exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares -
Restabelecimento Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vala de extração mineira, vista de este.

Foto 2 | Mancha de extração mineira, vista de este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

800 Alto do Jujais Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28907.533 208398.152 224 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Mina de Água Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

A OP em apreço, uma mina de água, localiza-se na base da encosta norte da elevação conhecida como Alto do
Jujais, na vertente sul de um vale encaixado que aí se observa. Encontra-se à esquerda do caminho
macadamizado que dá acesso às propriedades agrícolas, em posição sobrelevada em relação à cota do referido
acesso.

Trata-se de um ponto surgente de água que brota de um afloramento xistoso.

Possui uma abertura com 0.5m de altura, voltada a este.

A jusante da referida abertura existe um canal aberto no sedimento e no substrato, com aproximadamente 4m de
comprimento, que conduz a água até ao ponto de recolha.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 (em análise)

Observações A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da mina de água, vista de este.

Foto 2 | Pormenor da abertura da mina, vista de este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

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

801 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28912,17 208397,06 224 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial

Exploração
mineira Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Vala a céu aberto escavada em substrato rochoso xistoso, localizada a oeste da povoação de Viela, implantada
a meia encosta, sobranceira a uma linha de água sem designação na Carta Militar Portuguesa, subsidiária da
margem direita do rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Esta corta mineira ocupa cerca de dois metros de altura e 1,5 metros de largura.

A vala possui orientação noroeste - sudeste e caracteriza-se por rasgões de traçado regular.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”, destinadas à
exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Corte da vala de extração mineira, vista de este.

Foto 2 | Mancha de extração mineira, vista de sudeste
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

802 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28856,4 208433,86 228 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de
socalcos Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Mancha de muros de suporte de socalco, localizada a oeste da povoação de Viela, implantada a meia encosta,
sobranceira a uma linha de água sem designação na Carta Militar Portuguesa, subsidiária da margem direita do
rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Erigidos em alvenaria de pedra seca, distribuem-se de uma forma paralela e contínua ao longo da encosta de
declive acentuado. Apresentam um aparelho irregular, traduzindo-se em muros de aspeto tosco e assimétrico.
Com uma disposição linear, apresentam-se com uma orientação noroeste-sudeste.

Os tramos identificados, numa extensão visível de 100 metros, acompanham a curvatura natural do terreno e
revelam duas fiadas de muro, entre os 80 centímetros e os 2 metros de altura, de uma só face. Possuem um
aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto e
grauvaques angulosos de pequena e média dimensão.

O remate/coroa dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras
distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo e vegetação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Rafaela Silva Autor (es)
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Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje
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Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto geral da mancha de socalcos, vista de este.

Foto 2 | Pormenor de um dos socalcos, vista de este
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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

803 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28814,6 208452,2 233 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicação e

transportes
Pontão Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Pontão localizado a oeste da povoação de Viela, implantado a meia encosta, numa linha de água subsidiária do
rio Tâmega

Esta estrutura serve dois propósitos ao mesmo tempo: o de passadiço sobre a linha de água e de passagem
hidráulica.

É formada através de manilhas em betão, envoltas num muro de aparelho irregular, tendo sido erguido em
alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto e grauvaques angulosos de pequena a média
dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem aglutinantes.

Traduz-se num muro de aspeto tosco e assimétrico com cerca de 1,50 metros de altura.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 (em análise)

Observações A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Pontão, vista de sul.

Foto 2 | Pormenor do pontão, vista de sul
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Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

804 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28694,66 208527,51 253 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural localizada a oeste da povoação de Viela, implantada a meia encosta, de pendente acentuada,
virada tendencialmente para nordeste, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Esta ocorrência constitui-se por um conjunto de muros de socalco de cariz agrícola e por um ribeiro em que uma
das margens se encontra murada.

Os tramos dos muros de socalco identificados, numa extensão visível de cerca de 80 metros, acompanham a
curvatura natural do terreno e distribuem-se em três fiadas de muro de uma forma paralela e contínua ao longo
da encosta de declive acentuado. Apresentam uma disposição linear, de orientação noroeste – sudeste, com
cerca de 1,60 metros de altura, de uma só face. Possuem um aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria
de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto de pequena e média dimensão, traduzindo-se em muros
de aspeto tosco e assimétrico.

O remate/coroa dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras
distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo e vegetação.

O ribeiro possui orientação similar à da mancha de socalcos e apresenta uma pendente suave e um percurso
essencialmente retilíneo. A margem sudoeste do ribeiro é murada, apresentando as mesmas características
descritas na mancha de socalcos.

A propriedade ocupa uma área com cerca de 4000 m2, com uma configuração retangular.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Mancha de socalco, vista de nordeste.

Foto 2 | Pormenor do aparelho de construção dos muros de socalco, vista de nordeste.
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Foto 3 | Ribeiro murado, vista de este.

Foto 4 | Pormenor do aparelho de construção dos muros do ribeiro, vista de este.
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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

805 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28714,51 208542,99 263 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de
socalcos Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Conjunto de muros de socalco de cariz agrícola localizado a oeste da povoação de Viela, implantada a meia
encosta de pendente acentuada, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Erigidos em alvenaria de pedra seca, distribuem-se de uma forma paralela e contínua ao longo da encosta de
declive acentuado. Apresentam um aparelho irregular, traduzindo-se em muros de aspeto tosco e assimétrico.
Com uma disposição linear, apresentam-se com uma orientação oeste-este.

Os tramos identificados, numa extensão visível de 30 metros, acompanham a curvatura natural do terreno e
revelam duas fiadas de muro, com cerca de 80 centímetros de altura, de uma só face. Possuem um aparelho
irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto e grauvaques
angulosos de pequena e média dimensão.

O remate/coroa dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras
distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo e vegetação.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje
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Registo fotográfico

Foto 1 | Mancha de socalco, vista de sul.

Foto 2 | Mancha de socalcos, vista de sul



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

806 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28821,976 208492,002 243 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Pecuária Colmeal Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Conjunto de colmeias utilizadas para a criação de abelhas, para a produção de mel.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados, localizada a oeste da povoação de Viela, implantada a meia
encosta de pendente acentuada, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Este apiário é constituído por 18 colmeias tipo Langstroth, modelo caraterístico da apicultura na região de Trás-
os-Montes, dispostas numa só fileira, com a entrada das colmeias (alvada) voltada para sul de modo a
apanharem mais horas de luz por dia.

As colmeias são sustentadas através de um cavalete coletivo, construído com recurso a barrotes de madeira.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor das colmeias, vista de nordeste.

Foto 2 | Enquadramento do Colmeal, vista de sul.
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

807 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 2882,565 208482,795 237 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Infraestrutural

Estação
Hidroelétrica Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Esta estrutura encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde
predominam montanhas que alternam com depressões e vales encaixados, localizada a oeste da povoação de
Viela, implantada a meia encosta de pendente acentuada, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Pertencente aos Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso esta estação foi construída na
década de 90, entrando ao serviço em 1999 e traduz-se por um conjunto de equipamentos/instalações que tem
por finalidade produzir energia elétrica através do potencial hidráulico do rio bessa, rio no qual se localiza a
albufeira da mini hídrica.

A central, de planta retangular, ocupando cerca de 580 m2 é composta por dois grupos geradores com turbinas
tipo Francis.

A subestação ocupa cerca de 160 m2 e possui uma potência total instalada de 10 000 kW.

O caudal excedente da central é encaminhado através de uma conduta para o rio Tâmega.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Estação Hidroelétrica, vista de sudeste.

Foto 2 | Estação Hidroelétrica, pormenor da subestação, vista de norte
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.5

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

808 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28975,846 208447,187 236 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial

Casa Guarda
Florestal Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Modelo habitacional designado tipologicamente por “Casa de guarda-florestal” inserido na política de gestão e
organização florestal da época do Estado Novo presentes um pouco por todo país. Destinava-se não só a servir
de habitação aos guardas florestais e sua família, mas também como apoio à salvaguarda e conservação dos
recursos florestais e naturais. Localiza-se a oeste da povoação de Viela, implantado sensivelmente a meia
encosta, afluente da margem direita do rio Tâmega. Orienta-se a sul para um melhor aproveitamento da
exposição solar.

Possui uma arquitetura típica do Estado Novo, de visão tradicional e conservadora, onde forçosamente tinha de
obedecer a determinados parâmetros formais e estéticos.

Tal como as demais construções que se inserem nesta tipologia, esta ocorrência detém uma planta de
configuração retangular e de um só pavimento. É erguida em tijolo maciço, rebocada por uma argamassa
constituída por cimento e areia, rematando com um caimento o branco. A entrada principal localiza-se na
fachada frontal do edifício com uma pequena escadaria (dois degraus) feita em pedra que nos encaminha a um
pequeno coberto. A entrada de serviço localiza-se no alçado oposto com a mesma padronização que a entrada
principal. Os aros das janelas e portas são rematados por uma cantaria em granito. As portadas são em madeira
pintadas de verde. O telhado compõe-se por quatro águas assentes numa cobertura de madeira, com telha tipo
“campos”.

A casa de habitação é ainda auxiliada por um anexo e um armazém de apoio. O anexo localiza-se a norte da
casa de habitação. Composto por telhado de duas águas, e erguido em blocos de cimento, encontra-se
adossado ao terreno natural. No seu interior foi possível verificar a existência de uma concavidade escavada no
afloramento rochoso que serviria para armazenamento de vinho, visto a vasta presença de garrafas. Posto isto, a
função que o anexo prestava seria a de adega. O armazém situa-se a este da habitação e é igualmente
padronizado a esta. É fornecido de lagar que serviria para produzir vinho. Identificou-se ainda o local onde seria
a prensa da qual resta somente o fuso. O armazém serviria ainda para apoio à atividade de guarda-florestal.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares -
Restabelecimento Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Fachada principal da Casa de guarda-florestal, vista de oeste.

Foto 2 | Fachada traseira da Casa de guarda-florestal, vista de noroeste.
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Foto 3 | Pequeno anexo, vista de este.

Foto 4 | Pormenor da concavidade existente no anexo, vista de sul.
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Foto 5 | Armazém, vista de nordeste.

Foto6 | Lagar e prensa de vinho, vista de oeste.
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

809 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29025,44 208471,56 246 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Levada Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Esta ocorrência constitui-se por uma levada localizada a oeste da povoação de Viela, implantada a meia
encosta, sobranceira à OP 807 (estação Hidroelétrica) e a uma linha de água sem designação na Carta Militar
Portuguesa, subsidiária da margem direita do rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

A levada com uma extensão visível de cerca de 50m e com orientação preferencialmente oeste – este, apresenta
uma pendente suave, estando o seu traçado caracterizado por um simples sulco escavado no solo, em alguns
pontos diretamente na rocha, de um metro de largura e cerca de 40cm de profundidade.

As margens encontram-se delimitadas por vegetação rasteira e pelo terreno natural.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Traçado da levada, vista de este.

Foto 2 | Traçado da levada, vista de noroeste



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

810 Alto do Jujais/ Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29036.92 208499.37 250 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Colmeal Contemporâneo Inédito 2017-12-05

Descrição

Localizaram-se na margem direita do curso do rio Tâmega, 130m a este da estação hidroelétrica (OP807),
vestígios de um colmeal em avançado estado de degradação.

Implanta-se a meia encosta, voltado a sudeste e ao rio Tâmega, num pinhal cuja orografia possui alguma
inclinação, a norte do acesso macadamizado à casa do guarda-florestal (OP808).

Identificou-se um estrado em madeira, com 1,5m de comprimento e aproximadamente 0.4m de largura que
servia para a sustentação nivelada de dois ou três cortiços para a produção de mel.

Importa referir que no decurso da prospeção da área afeta ao colmeal identificaram-se vários elementos
pertencentes aos referidos cortiços.

O presente colmeal seria seguramente uma estrutura de reduzidas dimensões, não possuía qualquer estrutura
de delimitação e poderia estar em articulação com a casa do guarda-florestal.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares: Restabelecimento
do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral do estrado de madeira, suporte de colmeal, vista de sul.

Foto 2 | Aspecto do suporte de madeira, vista de sudeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

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

811 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29052,285 208486,067 239 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural

Passagem
hidráulica Moderno Inédito 05/12/2017

Descrição

Passagem hidráulica a sudoeste da povoação de Viela.

Esta ocorrência é caracterizada por um canal que atravessa transversalmente um caminho florestal situado a
meia encosta com pendente acentuada, na margem direita do rio Tâmega.

É destinado ao escoamento de águas pluviais.

Devido à intensa vegetação presente no local, não foi possível calcular as dimensões da passagem hidráulica.

Podemos somente aferir o comprimento desta, através do comprimento do caminho florestal que perfaz cerca de
5m.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da passagem hidráulica, vista de sul.

Foto 2 | Enquadramento da passagem hidráulica, vista de oeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

812 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29075,857 208462,819 237 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Pecuária Colmeal Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Conjunto de colmeias utilizadas para a criação de abelhas, para a produção de mel.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados, localizada a sudoeste da povoação de Viela, implantada a
meia encosta de pendente acentuada, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Este apiário é constituído por 23 colmeias tipo Langstroth, modelo caraterístico da apicultura na região de Trás-
os-Montes, 19 das quais dispostas numa só fileira, sustentadas através de um cavalete coletivo.

As restantes colmeias dispõe-se aleatoriamente pela encosta, encontram-se individualizadas, com o respetivo
cavalete individual. Tanto o cavalete colético como os individuais foram construídos com recurso a barrotes de
madeira.

As entradas das colmeias (alvada) encontram-se voltadas para sudoeste de modo a apanharem mais horas de
luz por dia.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor das colmeias, vista de nordeste.

Foto 2 | Enquadramento do Colmeal, vista de oeste.
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

813 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29210,55 208549,43 244 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura politico
- administrativa

Marco de
propriedade Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Marco de limite de propriedade ao cimo de uma encosta a oeste da povoação de Viela, sobranceira a uma linha
de água subsidiária da margem direita do rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Erguido em pedra granítica, com cerca de 40cm de altura e 30 cm de largura, este marco é um sinal de
demarcação para assinalar o limite ou extrema de um terreno. Não contém qualquer tipo de marca/inscrição.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Marco de divisão de propriedade, vista de norte.

Foto 2 | Vista de enquadramento do marco de divisão de propriedade, vista de norte



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

814 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29147,76 208601,63 258 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura politico
- administrativa

Marco de
propriedade Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade ao cimo de uma encosta a oeste da povoação de Viela, sobranceira a uma linha de água subsidiária
da margem direita do rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Erguido em pedra granítica, com cerca de 40cm de altura e 30cm de largura, este marco é um sinal de
demarcação para assinalar o limite ou extrema de um terreno.

Não contém qualquer tipo de marca/inscrição.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista de enquadramento do marco de divisão de propriedade, vista de sul.

Foto 2 | Marco de divisão de propriedade, vista de sul
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Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.5

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

815 Viela/Ribeira do
Moinho Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 29236.629 208587.36 235 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de socalcos Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Extensa mancha de muros de sustentação de socalco localizada na margem direita do curso do rio Tâmega, na
base da encosta sudoeste do vale da ribeira do Moinho.

Estas estruturas possuem uma disposição predominantemente noroeste-sudeste, estando implantadas numa
encosta voltada a nordeste, ocupando uma área com aproximadamente 3500m2.

Desconhecemos o número total de tramos murários existentes neste conjunto, uma vez que algumas áreas do
terreno eram de muito difícil acesso. No entanto os tramos observados possuíam apenas uma face emparelhada
exibindo comprimentos variáveis. Estamos perante um conjunto de estruturas de grande porte, com alçados
superiores a 1.2m de altura que definem plataformas agrícolas com larguras superiores a 6m.

De uma maneira geral os paramentos possuem um aparelho regular onde se observa algum cuidado com a
criação de fiadas horizontais, tendo sido erguidos em alvenaria de pedra seca com recurso a blocos pétreos
angulosos de xisto e grauvaques de média e grande dimensão, criando interstícios colmatados com terra.

A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior
robustez ao muro.

Atendendo à implantação destas estruturas e à sua proximidade ao núcleo urbano, consideramos que as
mesmas tinham como função primordial a maximização das condições do terreno para a prática agrícola, no
entanto desconhecemos que tipo de culturas poderiam ter sido cultivadas nestes patamares.

Importa referir que junto à base do muro de sustentação de socalco localizado mais próximo do talvegue da
ribeira, existe uma levada, com 0.3m de largura, aberta no sedimento, que serviria para a rega da leira onde se
encontra.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Fábio Rocha Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.5

Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva geral da leira localizada no fundo do vale. Em 2º plano observa-se um dos muros de socalco,

vista de sul.

Foto 2 | Perspetiva geral do topo de um dos patamares, vista de este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.5

Foto 3 | Perspetiva geral de um dos patamares em ruína, vista de este.

Foto 4 | Pormenor de um dos patamares em ruína, vista de este.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 4.5

.

Foto 5 | Perspetiva geral do muro de sustentação de socalco localizado na leira junto à ribeira, vista de este.

Foto 6 | Pormenor da levada existente na base do muro de socalco localizado mais a nordeste, vista de

nordeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 5.5

Implantação Cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

816 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29219,39 208657,45 227 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Ribeiro murado Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Ribeiro delimitado por dois muros pétreos, localizado no Vale do Moinho a oeste da povoação de Viela, afluente
do rio Tâmega, na margem direita.

Com uma orientação preferencial de noroeste para sudeste apresenta, no troço com extensão visível de cerca de
350 metros, uma pendente suave, num percurso marcado por alguma sinuosidade e por densa vegetação
arbustiva.

Os muros com uma altura estimada entre 1 metros e 1,50 metros, apresentam-se em mau estado de
conservação, tendo sido erguidos em aparelho irregular, em alvenaria em pedra seca, com recurso a blocos
angulosos em xisto e grauvaques de pequena e média dimensão, de organização tendencialmente horizontal,
embora desordenada, criando interstícios colmatados com terra.

O remate dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras
distribuídas de forma organizada, estando em alguns casos, nomeadamente nos panos de muro derrubados,
coberta pelo solo.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor do aparelho de construção dos muros do ribeiro murado, vista de sul.

Foto 2 | Ribeiro murado, vista de oeste.
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

817 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29165,57 208715,11 244 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural

Complexo
Hidráulico Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Complexo hidráulico composto por mina de água e uma estrutura de represamento, localizado a oeste da
povoação de Viela, no denominado Vale do Moinho, afluente da margem direita do rio Tâmega.

A mina encontra-se escavada no afloramento rochoso xistoso, na base de um talude vertical. A boca de saída é
definida por uma planta em forma de u, voltada a nordeste.

O sistema de represamento é feito através da construção de um muro de socalco localizado no leito do ribeiro,
de modo a fazer um travessão/barramento do curso das águas provenientes quer do leito do rio, quer da mina de
água.

O muro identificado com sensivelmente 80 centímetros de altura, possui, de modo grosseiro, uma orientação
sudoeste - nordeste, de uma só face, e evidenciando pouco cuidado na sua construção. Possuí um aparelho
irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto e grauvaques
angulosos de pequena e média dimensão.

Sensivelmente a meio do tramo do muro de socalco, é visível um pequeno corte intencional do muro. O propósito
deste corte no tramo do muro de socalco seria para o encaminhamento das águas pluviais provenientes da mina
e do ribeiro.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Rafaela Silva Autor (es)
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Mina de água, vista de este.

Foto 2 | Pormenor do muro de socalco para represamento, vista de sudeste.
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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

818 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29127,59 208753,83 242 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Muro de socalcos Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Muro de suporte de socalco a meia encosta, a oeste da povoação de Viela, sobranceira à margem direita do rio
Tâmega, no denominado Vale do Moinho.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

O tramo identificado com cerca de 4m de extensão revelou um muro de pequena dimensão com sensivelmente
80 centímetros de altura implantado em encosta de declive acentuado, de modo grosseiro com uma orientação
Norte - Sul, de uma só face, e evidenciando pouco cuidado na sua construção.

Possuí um aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de
xisto e grauvaques angulosos de pequena e média dimensão.

Sensivelmente a meio do tramo do muro de socalco, é visível um corte intencional do muro, subdividindo-o em
duas partes. O propósito deste corte no tramo do muro de socalco seria para o encaminhamento das águas
pluviais provenientes de uma passagem hidráulica existente no caminho/via designado com a OP 746.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista de enquadramento do muro de socalco, com a passagem hidráulica como pano de fundo, vista de

este.

Foto 2 | Pormenor da desfragmentação do muro de socalco, vista de norte.
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

819 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29114,3 208854,48 244 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações Caminho/ via Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Caminho localizado a noroeste da povoação de Viela, implantado a meia encosta, na margem direita sobranceira
ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Com uma extensão visível de cerca de 50m e com orientação preferencialmente de norte para sul, o caminho
apresenta um traçado essencialmente retilíneo, mas tendo sempre em conta a curvatura natural do terreno.

É possível verificar que este caminho de 1,20m de largura foi construído através de uma plataforma de
circulação, sustentada através de um muro com cerca de 1m de altura, edificado em alvenaria de pedra seca,
com recurso a blocos pétreos de xisto de pequena e média dimensão.

A face interna do caminho não apresenta qualquer tipo de estruturação, contudo, foi possível observar, num ou
noutro ponto, o corte ou afeiçoamento do afloramento rochoso.

Ao nível do pavimento não apresenta qualquer tipo de calçada ou capeamento, sendo simplesmente em terra
batida.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte Restabelecimento do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações
A ocorrência insere-se na área de incidência direta de uma das opções de
traçado propostas para o “Restabelecimento de Viela”, pelo que as medidas
de minimização preconizadas encontram-se condicionadas à aprovação do
projecto de execução definitivo.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Troço do caminho identificado, vista de norte.

Foto 2 | Troço do caminho identificado, vista de sul.
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Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
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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

820 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29162,95 208857,76 258 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Muro de socalcos Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Muro de suporte de socalco a meia encosta a noroeste da povoação de Viela, sobranceira à margem direita do
rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

O tramo identificado com cerca de 2m de extensão revelou um muro de pequena dimensão com sensivelmente
60cm de altura implantado em encosta de declive acentuado, de orientação Norte - Sul, com uma só face, e
evidenciando pouco cuidado na sua construção.

Possuí um aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de
xisto e grauvaques angulosos de pequena e média dimensão.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vista de enquadramento do muro de socalco, vista de oeste.

Foto 2 | Pormenor do aparelho construtivo do muro de socalco, vista de oeste.
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

821 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29177,33 208740,58 241 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/ Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Foi identificada uma propriedade rural localizada a noroeste da povoação de Viela, implantada a meia encosta,
virada tendencialmente a Sudoeste. Situa-se na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Esta propriedade é guarnecida em toda a sua extensão por muros de suporte de socalco de cariz agrícola.
Erigidos em alvenaria de pedra seca, distribuem-se de uma forma paralela e contínua ao longo da encosta de
declive acentuado. Apresentam um aparelho irregular, traduzindo-se em muros de aspeto tosco e assimétrico.
Com uma disposição linear, apresentam-se com uma orientação noroeste – sudeste.

Os tramos identificados revelam quatro fiadas de muro, com cerca de 1,80 metros de altura, de uma só face.
Possuí um aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de
xisto e grauvaques angulosos de pequena e média dimensão.

A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior
robustez ao muro.

O remate/coroa dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras

distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo e vegetação.

A propriedade no seu todo ocupa uma área com cerca de 4000 m2, com uma configuração semi – retangular.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

A.H. Gouvães – Albufeira

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de Tipo I

Observações A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Mancha de socalcos da propriedade, vista de sudoeste.

Foto 2 | Pormenor de um dos muros de socalco, vista de este



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.3

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

822 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29276,008 208722,61 240 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural localizada a noroeste da povoação de Viela, implantada a meia encosta, virada
tendencialmente a Sul, paralela à via/caminho correspondente à OP 746.

Situa-se na margem direita, sobranceira ao Rio Tâmega. Encontra-se numa região de relevo acidentado, com
paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas que alternam com depressões e vales encaixados.

Esta propriedade é composta por três edifícios, ambos com a construção inacabada, erguidos com recurso a
blocos de cimento de forma simétrica.

O edifício principal possui uma planta de configuração retangular, de um só piso, provido de um telhado de duas
águas, forrado a telha de canudo. A fachada principal, voltada a sul, abarca três janelas e uma portada em
madeira.

O anexo localizado a sul do edifício principal caracteriza-se por ser de um só piso, de planta retangular,
desguarnecido de qualquer tipo de telhado. O alçado norte encontra-se adossado ao afloramento rochoso,
aproveitando assim o desnível natural do terreno.

Por fim o último anexo localiza-se a noroeste do edifício principal e possui uma planta de forma quadrangular,
com telhado de duas águas, com telha de canudo.

A propriedade no seu todo ocupa uma área com cerca de 4500 m2, com uma configuração essencialmente
triangular.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Edifício principal integrante da propriedade rural, vista de sudeste.

Foto 2 | Anexo localizado a sul do edifício principal, vista de noroeste.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.4

Foto 3 | Pormenor do interior do anexo localizado a sul do edifício principal, vista de oeste.

Foto 4 | Anexo localizado a noroeste do edifício principal, vista de sudoeste



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 4.4

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

823 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29300,191 208694,349 227 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Tanque Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Estrutura de armazenamento de águas localizada a noroeste da povoação de Viela, implantada a meia encosta,
na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Este tanque possui uma configuração triangular, construído em blocos de cimento com cerca de 1,20 metros de
altura. É provido de um acesso interno através de uma escadaria com 6 degraus.

O alçado norte encontra-se adossado ao terreno natural.

É ainda visível o orifício de escoamento de água que se encontra no alçado sul.

Ocupa uma área de cerca de 130 m2.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares -
Restabelecimento do Caminho de Viela /

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 (em análise)

Observações A afectação prevista relaciona-se com a submersão da OP pela Albufeira do
Aproveitamento Hidrolectrico de Daivões.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.4

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do tanque, vista de sudeste.

Foto 2 | Pormenor da escadaria de acesso ao interior do tanque, vista de norte.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 3.4

Foto 3 | Alçado sul do tanque, vista de sul.

Foto 4 | Pormenor da boca de saída de água, vista de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 4.4

Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

824 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29431,59 208642,443 243 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural localizada na povoação de Viela, a oeste da mesma, situada na margem direita sobranceira ao
rio Tâmega.

Esta propriedade é composta por um edifício habitacional que possui uma planta de configuração retangular, de
um piso no alçado este e de dois pisos nos restantes alçados, sendo que deste modo acompanha o declive
natural do terreno. É provido de um telhado de quatro águas, forrado a telha de tipo marselha.

A sua construção é totalmente erguida em blocos de cimento e tijolo maciço, rebocada por uma argamassa
constituída por cimento e areia, rematando com uma cobertura de tinta a duas cores (azul e bege). A fachada
frontal é voltada a oeste.

A propriedade é delimitada por um muro constituído por um aparelho tosco e assimétrico e sem grande
preocupação construtiva, conforme é visível na disposição desorganizada das pedras que constituem os
paramentos, erguidos em alvenaria irregular de pedra seca, com recurso a blocos pétreos angulosos em xisto de
pequena e média dimensão. Em alguns pontos é rematado a cimento.

Possui uma altura de cerca de 1,60M.

A propriedade rural no seu todo ocupa uma área com cerca de 1500m2.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da propriedade rural, vista de norte.

Foto 2 | Enquadramento da propriedade rural, vista de oeste.
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

825 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29404,89 208636,61 236 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Infraestrutural Fonte Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Fonte localizada na parte oeste da povoação de Viela, que se encontra na margem direita sobranceira ao Rio
Tâmega.

A fonte em granito com cerca de 1,80m de altura e 50cm de largura, encontra-se adossada à parede da
propriedade rural com o número de OP 750 e possui uma configuração retangular, com frontão paralelepipédico
central (de tipo coluna), com bica e inscrição da qual é percetível o ano da edificação, quem mandou erigir e o
departamento a que pertence a estrutura: “1964 CMRP DSU” (1964; Câmara Municipal de Ribeira de Pena;
Departamento de Saneamento Urbano).

A fonte é encimada por um elemento decorativo designado por escudo clássico e assenta numa base de planta
retangular, na qual se encontra uma pequena pia com duas barras de ferro para a colocação de recipientes.

Esta fonte esta integrada nas obras de bem publico levadas a cabo no ano de 1964 pela da Câmara Municipal de
Ribeira de Pena, a pedido pelo Senhor Valentim Gomes Fernandes que cedeu a água da nascente que se
localiza a norte da povoação de Viela, a partir de um ribeiro sem designação na Carta Militar Portuguesa.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Fonte, vista de este.

Foto 2 | Pormenor do escudo clássico, vista de este.
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.4

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

826 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29442,065 208612,152 237 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
religiosa Capela Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Capela localizada na parte oeste da povoação de Viela, que se encontra na margem direita sobranceira ao Rio
Tâmega.

É composta por planta longitudinal simples, retangular, de espaço único, com cobertura em telhado de duas
águas com telha tipo canelada e fachadas rebocadas e caiadas a branco.

A fachada principal, voltada a noroeste, em empena, é rasgada por portal de verga reta, de moldura simples.

Sobre a padieira surge um frontão triangular sob uma sineira de arco encimada por cruz latina em cantaria. A
cantaria contém inscrição de onde é percetível o ano em que foi mandado construir o campanário e o sino: “EST
ECAMPANARIO C SINO DEV C MANDOV FAZCR BALTHAZARS ANO D1790”.

É iluminada unicamente por uma pequena janela rasgada na fachada lateral voltada a sudoeste.

Segundo o senhor Albertino Gomes Fernandes, habitante de Viela, a capela foi erguida por devoção a S.
Gonçalo, onde no dia 10 de Janeiro costumava sair uma procissão em honra do santo.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da capela na aldeia, vista de oeste.

Foto 2 | Aspecto da zona frontal da capela, vista de noroeste.
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Foto 3 | Aspecto da torre sineira, vista de norte.

Foto 4 | Aspecto da inscrição observada na torre sineira, vista de noroeste
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Implantação cartográfica



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

827 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29448,15 208621,677 239 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Espigueiro Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Espigueiro tradicional localizado na parte oeste da povoação de Viela, que se encontra na margem direita
sobranceira ao Rio Tâmega.

Esta construção tem função primordial a secagem e proteção das espigas de milho da humidade e dos animais.
De forma retangular, alta e estreita, possui cerca de 22m de comprimento por 2m de largura e cerca de 3m de
altura. Orienta-se de oeste para este.

É edificado com o assento em 8 pés, divididos em dois pares, em pedra maciça de granito e corpo ripado em
madeira disposto verticalmente cobrindo as laterais, emoldurado com pedra maciça de granito.

Possui uma cobertura com telhado a duas águas em telha de tipo marselha.

Acede-se por uma porta que se localiza no alçado oeste.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do espigueiro, vista de norte.

Foto 2 | Enquadramento do espigueiro, vista de sudoeste.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

828 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29462,173 208624,852 242 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Casa identificada na parte oeste da povoação de Viela, no sopé da encosta de declive acentuado, na margem
direita sobranceira ao Rio Tâmega.

A casa habitacional possui uma planta de configuração em L e é totalmente erguida com recurso a um aparelho
misto em alvenaria e cantaria granítica.

Aproveita o declive natural do terreno, perfazendo um piso nos dois alçados nordeste e dois pisos no alçado
sudoeste. É provida de um telhado de várias águas, forrado a telha de tipo canelada. As fachadas são
compostas por múltiplos vãos moldurados de portas e janela.

O acesso principal à moradia é feito através de um pórtico de entrada voltado a oeste, de forma sólida e robusta,
edificado em cantaria granítica bem cuidada. É rematado com dois elementos arquitetónicos que servem a
função de pináculos.

Segundo as recolhas orais feitas ao Sr. Albertino Fernandes, habitante de Viela, sabemos que esta moradia
serviu em tempos de casa paroquial.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor do pórtico de entrada, vista de oeste.

Foto 2 | Enquadramento da casa de habitação e do pórtico de entrada, vista de oeste
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

829 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29448,9 208642,96 245 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Casa identificada na parte oeste da povoação de Viela, no sopé da encosta de declive acentuado, na margem
direita sobranceira ao Rio Tâmega.

A casa habitacional possui uma planta de configuração quadrada e é totalmente erguida com recurso a tijolo e
blocos de cimento maciço, rebocada por uma argamassa constituída por cimento e areia, rematando com uma
cobertura de tinta de cor branca.

Aproveita o declive natural do terreno, perfazendo um piso nos alçados nordeste e noroeste e dois pisos nos
restantes dois alçados. É provida de um telhado de duas águas, forrado a telha de tipo marselha.

Os acessos principais à moradia são feitos através de duas entradas localizadas no alçado nordeste, sendo que
a entrada principal é provida de um pequeno coberto de uma só água forrado a telha canelada.

No exterior da habitação é ainda visível um pequeno coberto de uma só água forrado a telha marselha que
alberga uma pequena churrasqueira.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da casa de habitação, vista de sul.

Foto 2 | Enquadramento da casa de habitação, vista de nordeste
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

830 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29590.08 208692.89 238 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Mancha de socalcos Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Extensa mancha de muros de sustentação de socalco localizada na margem direita do curso do rio Tâmega,
entre os dois núcleos que compõem o lugar de Viela.

Possuem uma disposição predominantemente nordeste-sudoeste, estando implantados numa encosta voltada a
sul, ocupando uma área com aproximadamente 8200m2.

Desconhecemos o número total de tramos murários existentes neste conjunto, uma vez que algumas áreas do
terreno eram de muito difícil acesso. No entanto, os tramos observados possuíam apenas uma face emparelhada
com aproximadamente 1,1m de altura. Os comprimentos eram variáveis, muito embora predominem muros de
grandes dimensões.

De uma maneira geral os paramentos possuem um aparelho irregular, sem evidências de aparelhamento, tendo
sido erguidos em alvenaria de pedra seca com recurso a blocos pétreos angulosos de xisto e grauvaques de
pequena e média dimensão, criando interstícios colmatados com terra.

A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior
robustez ao muro.

Atendendo à implantação destas estruturas e à sua proximidade ao núcleo urbano, consideramos que as
mesmas tinham como função primordial a maximização das condições do terreno para a prática agrícola, no
entanto desconhecemos que tipo de culturas poderiam ter sido cultivadas nestes patamares.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras Complementares –
Restabelecimento do caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Perspetiva de um tramo de muro de socalco, visto de nascente.

Foto 2 | Perspetiva de um dos paramentos identificados, visto de sul.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

831 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29573,68 208736,02 246 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações Caminho/Via Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Caminho/via que liga o núcleo habitacional oeste ao núcleo este da povoação de Viela, pela zona norte da
mesma. Situa-se na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Com uma extensão de cerca de 280m, sendo que 115m são remodelados, possui uma orientação
preferencialmente de poente para nascente.

De pendente suave, o caminho apresenta um traçado essencialmente retilíneo, contudo, é provido de algumas
curvaturas, aproveitando assim as curvas de nível naturais do terreno. Contorna a aldeia de Viela pela parte
superior, terminando o percurso a este, nas últimas habitações da mesma localidade.

É possível verificar que este caminho de sensivelmente 2,5m de largura possui diferentes características ao
longo do seu percurso. Em alguns troços o caminho é acompanhado por um muro em razoável estado de
conservação, com cerca de 80cm. Este muro é edificado em pedra seca, com recurso a blocos pétreos xistosos
de pequena a média dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo,
nem aglutinantes.

Ao nível do pavimento, na sua maioria, não apresenta qualquer tipo de calçada ou capeamento, sendo
simplesmente em terra batida.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Troço do caminho/via, vista de sul.

Foto 2 | Troço do caminho/via com muro, vista de este
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

832 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29499,39 208766,57 269 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial

Exploração
mineira Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Vala de exploração mineira a céu aberto, pertencente a antigas explorações mineiras de estanho e volfrâmio,
muito abundantes nesta região.

A vala está localizada a norte da povoação de Viela, sobranceira a esta, implantada a meia encosta com
pendente suave, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Com uma orientação noroeste – sudeste, caracteriza-se por um rasgão de traçado essencialmente retilíneo e
apresenta sensivelmente 1,40m de largura, com uma extensão visível de 20m.

A presença de uma vasta vegetação no “rasgão” identificado não permitiu aferir a profundidade das mesmas.
Esta realidade também condicionou a observação dos cortes.

Encontra-se inserida numa paisagem de elevada altitude, onde predominam colinas que alternam com
depressões e vales encaixados com profusos blocos de xisto de proporções alternadas emergindo à superfície,
marcados em grande parte por diáclases e apresentando superfícies bastante grosseiras.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas “sanjas” mineiras, ou do tipo “trincheiras”.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Vala de exploração mineira, vista de sudeste.

Foto 2 | Vala de exploração mineira, vista de sudeste.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

833 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29545,57 208809,95 267 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural localizada a norte da povoação de Viela, implantada a meia encosta, de pendente suave, na
margem direita sobranceira ao Rio Tâmega. A propriedade ocupa uma área com cerca de 6000 m2, com uma
configuração semicircular. Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude,
onde predominam montanhas que alternam com depressões e vales encaixados.

Esta propriedade é ocupada por socalcos e uma levada. É ainda composta por quatro edifícios, um dos quais
uma casa habitacional e os restantes são anexos. A casa habitacional possui uma planta de configuração
quadrangular, de dois pisos, provido de um telhado de quatro águas, forrado a telha de tipo marselha. A sua
construção é totalmente erguida em tijolo maciço, rebocada por uma argamassa constituída por cimento e areia,
rematando com um caimento a branco. A fachada frontal é voltada a sul, e o alçado oeste alberga a entrada
principal à casa, fazendo-se através de uma escadaria. Um dos anexos cresce a partir do alçado oeste da casa
de habitação, ligado através da cobertura do telhado.

A maior parte do terreno pertencente à propriedade encontra-se ocupado por muros de suporte de socalco com
uma altura de cerca de 1 metro de altura. Estendem-se ao longo de 50 metros sensivelmente, entre três fiadas
paralelas entre si, acompanhando as curvaturas naturais do terreno. Possuem um aparelho irregular, tendo sido
erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto e grauvaques angulosos de pequena
a média dimensão, com formas irregulares, não apresentando sinais de reboco interno ou externo, nem
aglutinantes. Traduzem-se em muros de aspeto tosco e assimétrico. Encontra-se orientado sensivelmente de
noroeste para sudeste. O remate dos muros, nos tramos onde é percetível, é feito de forma mais ou menos
nivelada, com pedras distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo.

Adossado a um muro de socalco identifica-se uma levada, com uma extensão visível de cerca de 40 metros e
com orientação preferencialmente noroeste – sudeste, apresenta uma pendente suave, estando o seu traçado
basicamente constituído por um simples sulco escavado no solo, em alguns pontos diretamente na rocha, de 40
centímetros de largura. As margens encontram-se delimitadas por vegetação rasteira e pelo terreno natural.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Propriedade rural, vista de sul.

Foto 2 | Mancha de socalcos da propriedade rural, vista de sul.
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Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

834 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29631,8 208693,07 238 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural localizada a norte da povoação de Viela, implantada a meia encosta, de pendente suave, na
margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Esta propriedade é composta por dois edifícios, uma casa habitacional e um anexo.

A casa habitacional possui uma planta de configuração quadrangular, de dois pisos, provido de um telhado de
duas águas, forrado a telha de tipo marselha. A sua construção é erguida em blocos de cimento e tijolo maciço,
rebocada por uma argamassa constituída por cimento e areia, rematando com uma cobertura de tinta de cor
bege. A fachada frontal é voltada a sudoeste, e o alçado oeste alberga a entrada principal à casa, fazendo-se
através de uma escadaria. O anexo localiza-se a nordeste da casa de habitação com a mesma padronização
que apresenta a casa habitacional.

A propriedade rural é ainda provida de uma estrutura de armazenamento de águas. Possui uma configuração
retangular, com 1,30 metros de altura. É construída em blocos de betão, com cerca de 3,50 metros de largura e
5,50 metros de comprimento. O alçado sudoeste é suportado por três contrafortes, construídos igualmente em
blocos de betão.

A propriedade ocupa uma área com cerca de 1600 m2, com uma configuração semi-circular.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Propriedade rural, vista de sudeste.

Foto 2 | Tanque, estrutura integrante da propriedade rural, vista de sudoeste
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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

835 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29664,585 208682,727 237 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Casa localizada no sopé da encosta, na zona este da povoação de Viela, na margem direita sobranceira ao Rio
Tâmega.

A casa habitacional possui uma planta de configuração retangular de dois pisos, provido de um telhado de quatro
águas, forrado a telha de tipo marselha, com dois elementos de ornamentação designados de pirâmide
colocados na cumeeira. A sua construção é erguida em blocos de tijolo maciço, rebocada por uma argamassa
constituída por cimento e areia, rematando com uma cobertura de tinta de cor bege.

A fachada frontal, voltada a sudeste, é forrada por placas de zinco e possui um pequeno terraço, bem como um
alpendre coberto a chapas de zinco.

Possui entradas para o primeiro piso pelos alçados sudeste e noroeste através de escadarias.

Adossado ao alçado noroeste encontra-se mais um alpendre coberto igualmente com chapas de zinco.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares -
Restabelecimento Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da casa, vista de este.

Foto 2 | Enquadramento da casa, vista de oeste.
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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

836 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29708,33 208681,04 239 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura agrícola Propriedade rural Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Propriedade rural localizada no sopé da encosta, na zona este da povoação de Viela, na margem direita
sobranceira ao Rio Tâmega.

Esta propriedade é composta por dois edifícios, uma casa habitacional e um anexo.

A casa habitacional possui uma planta de configuração retangular de dois pisos, provido de um telhado de quatro
águas, forrado a telha de tipo marselha. A sua construção é erguida em blocos de tijolo maciço, rebocada por
uma argamassa constituída por cimento e areia, rematando com uma cobertura de tinta de cor bege amarelada.
A fachada frontal é voltada a sul.

O anexo localiza-se a nordeste da casa de habitação, erguido com recurso a ripas de madeira e com telhado a
uma água revestido a telha tipo marselha.

A propriedade ocupa uma área com cerca de 700 m2, com uma configuração semi-retangular.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Propriedade rural, vista de sul.

Foto 2 | Anexo integrante da propriedade rural, vista de nordeste
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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

837 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29722,662 208683,944 239 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Casa localizada no sopé da encosta, na zona este da povoação de Viela, na margem direita sobranceira ao Rio
Tâmega.

A casa habitacional possui uma planta de configuração retangular de dois pisos, provido de um telhado de duas
águas, forrado a telha de tipo marselha.

A sua construção é erguida em blocos de tijolo maciço, rebocada por uma argamassa constituída por cimento e
areia, rematando com uma cobertura de tinta de cor branca e bege. A fachada frontal é voltada a sudeste.

Junto à casa e pertencente à mesma propriedade encontra-se um espigueiro tradicional que tem como função
primordial a secagem e proteção das espigas de milho da humidade e dos animais.

De forma retangular, alta e estreita, possui cerca de 5 metros de comprimento por 2 metros de largura e cerca de
3 metros de altura. Orienta-se de oeste para este.

É edificado com o assento em 4 pés, divididos em dois pares, usando manilhas em betão armado para o efeito e
as mesas são compostas por pedra maciça em granito. O corpo é ripado em madeira disposto verticalmente
cobrindo as laterais, emoldurado em cimento. Possui uma cobertura com telhado a duas águas em telha de tipo
marselha. Acede-se por uma porta que se localiza no alçado sudoeste.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da casa e do espigueiro, vista de sudoeste.

Foto 2 | Enquadramento do espigueiro, vista de sudoeste
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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

838 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29742,87 208736,71 248 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Tanque Moderno/Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Estrutura de armazenamento de águas localizada a norte da povoação de Viela, implantada no sopé da encosta
de pendente suave, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Este tanque possui uma configuração retangular, construído em blocos de cimento com cerca de 1,20 metros de
altura, 4,40 metros de comprimento e 3,60 metros de largura. O alçado sudeste é suportado por três contrafortes,
construídos igualmente em blocos de betão.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento do tanque, vista de sul.

Foto 2 Enquadramento do tanque na propriedade, vista de sul.
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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

839 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29742,87 208736,71 248 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural Depósito de Água Contemporâneo Inédito 05/12/2017

Descrição

Estrutura de armazenamento de águas localizada a norte da povoação de Viela, implantada no sopé da encosta
de pendente suave, na margem direita sobranceira ao Rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Este depósito de água possui uma configuração quadrangular, construído em blocos de betão com cerca de
1,10m de altura, e com 2m de altura de comprimento.

Contém algumas saídas de água feita através de tubos que se encontram adossados aos alçados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspecto do depósito de água, vista de este.

Foto 2 | Aspecto das entradas e saídas de água no depósito, vista de este.
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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

840 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29798,63 208703,01 234 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Casa residencial no sopé da encosta, a este da povoação de Viela, sobranceira à margem esquerda do rio
Tâmega.

A casa habitacional possui uma planta de configuração retangular de um só piso, provido de um telhado de
quatro águas, forrado a telha de tipo canelada.

A sua construção é erguida em blocos de cimento e tijolo maciço, rebocada por uma argamassa constituída por
cimento e areia, rematando com uma cobertura de tinta de cor branca.

A fachada frontal é voltada a norte.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da casa, vista de norte.

Foto 2 | Casa, vista de oeste.
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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

841 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29890,81 208832,97 252 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial

Exploração
mineira Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Vala a céu aberto escavada em substrato rochoso xistoso no sopé da encosta, a este da povoação de Viela,
sobranceira à margem esquerda do rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Com uma orientação sensivelmente oeste – este caracteriza-se por um “rasgão” de traçado essencialmente
retilíneo e apresenta sensivelmente 60cm de largura por 80cm de profundidade, numa extensão visível de cerca
de 8m.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”, destinadas à
exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vala de extração mineira, vista de este.

Foto 2 | Pormenor dos cortes da vala de extração mineira, vista de norte
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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

842 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29798,63 208703,01 234 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
residencial Casa Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Casa habitacional no sopé da encosta, a este da povoação de Viela, sobranceira à margem esquerda do rio
Tâmega.

A casa habitacional possui uma planta de configuração quadrangular de dois pisos, provida de um telhado de
quatro águas, forrado a telha de tipo canelada.

A sua construção é erguida em blocos de cimento e tijolo maciço, rebocada por uma argamassa constituída por
cimento e areia, rematando com uma cobertura de tinta de cor bordeaux e bege.

A fachada frontal é voltada a sul. O alçado este comporta a entrada principal que se acede através de uma
escadaria. Deste mesmo alçado cresce um terraço de forma quadrangular que se estende para este.

O piso superior é circundado por um varandim.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da casa, vista de este.

Foto 2 | Casa, vista de este
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Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

843 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 29374.01 208821.59 253 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
Infraestrutural Represas Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Pequena represa de planta subquadrangular localizada na linha de água que corre no vale a oeste do
aglomerado mais ocidental do lugar de Viela.

Consiste numa estrutura de retenção de água, aberta no substrato, com aproximadamente 3m de lado,
delimitada a sudoeste por um corpo em cimento onde são observáveis entalhes para a colocação, na vertical, de
uma chapa de colmatação da boca de descarga.

A existência deste elemento patrimonial poderia estar associada a práticas agrícolas desenvolvidas no fundo do
vale.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte Restabelecimento do Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Fábio Rocha Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Pormenor do muro de sustentação da levada, vista de este.

Foto 2 | Perspetiva do muro de delimitação da propriedade, vista de sul.
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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

844 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28392,771 208827,678 339 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
infraestrutural

Passagem
hidráulica Moderno Inédito 05/12/2017

Descrição

Passagem hidráulica, identificada a noroeste da povoação de Viela.

Esta ocorrência é caracterizada através de um canal que atravessa transversalmente um caminho florestal
situado a meio encosta com pendente acentuada, na margem direita do rio Tâmega.

É destinado ao escoamento de águas pluviais.

Devido à intensa vegetação presente no local, não foi possível calcular as dimensões da passagem hidráulica.
Podemos somente aferir o comprimento desta, através do comprimento do caminho florestal que perfaz cerca de
5m.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

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 (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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Registo fotográfico

Foto 1 | Enquadramento da passagem hidráulica, vista de este.

Foto 2 | Enquadramento da passagem hidráulica, vista de este
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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

845 Viela Santa Marinha Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 28624,70 207983,81 252 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura
industrial

Exploração
mineira Indeterminado Inédito 05/12/2017

Descrição

Vala a céu aberto escavada em substrato rochoso xistoso na vertente voltada para a povoação de Balteiro,
sobranceira à margem esquerda do rio Tâmega.

Encontra-se numa região de relevo acidentado, com paisagem de elevada altitude, onde predominam montanhas
que alternam com depressões e vales encaixados.

Com uma orientação noroeste – sudeste caracteriza-se por um “rasgão” de traçado essencialmente retilíneo e
apresenta sensivelmente 1,20 metros de largura e extensão de 7 a 8 metros.

Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo “Trincheira”, destinadas à
exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte

Obras complementares - Restabelecimento
Caminho de Viela

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta Total
Indireta Parcial

Sem impacte X Periférica X

Medidas de
Minimização Não se preconiza qualquer medida de minimização adicional (em análise)

Observações O projecto construção ainda se encontra em fase de estudo, pelo que a
medida de minimização preconizada poderá não ser aplicável.

Rafaela Silva Autor (es)
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SET/PSP – Ficha de Ocorrência Patrimonial 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Vala de extração mineira, vista de oeste.

Foto 2 | Vala de extração mineira, vista de sudeste
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Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

846 Corga da
Trave/Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real

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

Datum 73 33436,62 211893,79 320 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Caminho/via Moderno-contemporânea Inédito 12/12/2017

Descrição

Estrutura viária parcialmente suportada por muro de contenção de terras, em mau estado de conservação,
concernente a um caminho - na zona a afectar directamente pelo empreendimento - de pé posto, de proporção
relativamente exígua e extensão total indeterminada, tendo o mesmo sido percorrido em cerca de 200 metros.

Revela um traçado com orientação preferencial de nordeste para sudoeste, ladeando a encosta de pendente
abrupta, apresentando pendente relativamente suave e um percurso marcado por alguma sinuosidade, face à
orografia acidentada do terreno e à presença de linhas de água encaixadas.

Apresenta um nível de circulação heterogéneo, essencialmente formado por terra e sedimentos compactados,
sem evidências de lajeado ou empedrado.

Alguns troços, mormente na extremidade voltada ao rio, estão estruturados e sustentados por um paramento
descontinuado de contenção lateral, de aparelho irregular, tendo sido erguidos em alvenaria de pedra seca, com
recurso a lajes e blocos pétreos angulosos em xisto de dimensão variável, de disposição tendencialmente
horizontal embora algo desordenada, com os interstícios colmatados com calhaus e pedra miúda.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H.A. Tâmega – Estaleiro 13c/ Acesso 13

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I

Observações Nada a assinalar

Rui Pedro Barbosa Autor (es)
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Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto parcial de um troço da via, vista de sudoeste.

Foto 2 | Perspetiva parcial de paramento de sustentação da via, visto de sudeste.
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Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 1.3

Identificação
Nº Registo Topónimo/Lugar Freguesia Concelho Distrito

847 Vinha Velha/Seirós Canedo Ribeira de Pena Vila Real
Sistema de

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

Datum 73 33299,710 211839,61 340 73

Categoria Tipologia Cronologia Bibliografia Data de
Identificação

Arquitetura de
comunicações e

transportes
Propriedade rural Moderno-contemporânea Inédito 12/12/2017

Descrição

Implantada em zona de inclinação mediana, localizada a sudeste da povoação de Seirós, junto à Corga da
Trave, identificou-se uma propriedade rural. Integra uma zona de socalcos, actualmente abandonados,
associados a um muro de limitação da propriedade, assim como a uma casa.

A propriedade apresenta uma forma subrectangular, com dimensões máximas aproximadas de 50m de
comprimento e 40m de largura, abrangendo uma área de cerca de 0.2 hectares. Encontra-se limitada através de
muro de pedra seca, de dupla face.

Aproximadamente na zona central da propriedade, encostado ao limite noroeste da mesma, observa-se uma
casa, de planta quadrangular e com aparelho de pedra seca de dupla face, telhado de duas águas e porta
voltada a sul.

Os muros de socalco (pelo menos 3) desenvolvem-se paralelamente às curvas de nível “desenhadas” pelo
relevo, apresentando um aparelho construtivo constituído por muros de pedra seca, de dupla face, integrando na
sua constituição elementos pétreos de formas e dimensões irregulares.

Avaliação de Impactes

Natureza do
Impacte A.H.A. Tâmega – Estaleiro 13c

Incidência do
Impacte

Área sujeita a
Impacte

Direta X Total
Indireta Parcial X

Sem impacte Periférica

Medidas de
Minimização Registo de tipo I

Observações Nada a assinalar

Rui Pedro Barbosa Autor (es)
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SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 2.3

Registo fotográfico

Foto 1 | Aspeto parcial da propriedade, onde se observa a casa, vista de norte.

Foto 2 | Aspecto frontal da casa inserida na propriedade, visto de sul.



Ficha de Ocorrência Patrimonial
Plano de Salvaguarda do Património

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/PSP – Ficha de Registo de Prospecção Arqueológica 3.3

Implantação Cartográfica



Relatório Mensal de Actividade

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

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

SET/ PSP / RMA 27 (Dezembro de 2017)

4.5. ANEXO V – CARTA DE CONDICIONANTES
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