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INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objectivo a caracterização completa e discriminada dos
impactes sobre o património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, arquitectónica e
etnográfica, no âmbito do Projecto da Subconcessão do Baixo Alentejo, Lanço D - IP8 - Sines /
/ Nó de Roncão (IC33), sublanço D2 - Nó de Relvas Verdes / Nó de Roncão (IC33).
A salientar que a área em análise já foi alvo de estudos ambientais anteriores, que entretanto
foram sendo alterados face às alterações a nível de projecto, até à presente data. Desta feita
havia já sido solicitado ao IGESPAR um pedido de trabalhos arqueológicos para a referida
área, designada anteriormente como “Estudo da Subconcessão Baixo Alentejo, Lanço D”.
Contudo, devido a alterações do Projecto, o lanço subdividiu-se em dois troços, sendo que o
presente relatório diz respeito ao sublanço D2, que se inicia ao km 11+200, coincidente com o
final do sublanço D1: IP8 - Sines / Nó de Relvas Verdes - e termina no km 27+000 que
coincide com o ponto quilométrico (PK) 0+492,119 do lanço A: IP8 - Nó do Roncão (IC33) / Nó
de Grândola Sul (IP1).
A área de estudo localiza-se administrativamente no concelho de Santiago do Cacém
(freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Francisco da Serra).
A legislação em vigor para execução de trabalhos arqueológicos é constituída pelo Decreto-Lei
n.º 270/99, de 15 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 287/2000, de 10 de Novembro e com a adaptação da Circular “Termos de Referência para
o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro
de 2004.
Para a realização de trabalhos arqueológicos a equipa de arqueologia tem que estar
devidamente acreditada pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico,
I.P. (IGESPAR, I.P.) nos termos do definido no Decreto Regulamentar n.º 28/97, de 21 de
Julho.
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CONFORMIDADE COM A DIA

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida no âmbito do procedimento de Avaliação de
Impactes Ambientais, em fase de Estudo Prévio, define um conjunto de trabalhos no quadro do
descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico a desenvolver em Relatório de
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), na área afecta à
implementação do projecto do sublanço D2 - Nó de Relvas Verdes / Nó de Roncão (IC33).
A realização do descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico do RECAPE
visa responder a todas as solicitações da DIA, dando conformidade aos termos e condições
nela fixados, demonstrando o seu cabal cumprimento (de acordo com as normas técnicas
definidas pela Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril).
Os estudos e medidas específicas desenvolvidos em RECAPE correspondem às medidas
definidas pela DIA:
• Previamente à definição da directriz do Projecto de Execução, deverá ser efectuada a
prospecção arqueológica sistemática do corredor seleccionado, devendo os respectivos
resultados serem avaliados pelo IPA antes de apresentado o RECAPE. Esta prospecção
sistemática deverá ser realizada em todo o corredor de 400 metros aprovado durante a fase
de Estudo Prévio, e não apenas na área de 50 metros designada “de incidência directa do
projecto”.
A prospecção arqueológica foi realizada de forma sistemática no corredor seleccionado
previamente à definição da Directriz, sendo agora enviado para o IGESPAR o Relatório com
os resultados.
•

Nos sítios onde se prevê a realização de sondagens ou escavações arqueológicas, deve,
antes de mais e, na fase de definição do projecto de execução, privilegiar-se sempre a
ripagem do traçado para não afectar directamente os valores em causa.
Não aplicável ao sublanço D2 da Subconcessão da Auto-estrada do Baixo Alentejo.

•

Para o Sítio n.°17 - Vale Barrancos, localizado sob o traçado ao km 76+000 da Sol A,
deverão ser introduzidas ao Projecto as alterações necessárias, tendo em vista a
preservação física dos impactes nos outros descritores, nomeadamente hidrologia, bem
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como os dados técnicos do projecto rodoviário, venham a demonstrar essa impossibilidade,
preconiza-se a escavação integral de toda a área que venha a ser objecto de expropriação,
uma vez que a passagem do traçado inicialmente prevista de 1×1 via, para 2×2 vias,
implicará a ocupação de uma zona de terreno superior àquela onde se realizaram os
trabalhos de escavação arqueológica.
Não aplicável ao sublanço D2 da Subconcessão da Auto-estrada do Baixo Alentejo.
•

Para o Sítio n.°42 - Moinho, localizado sob o traçado, ao km 12+900 da Sol A, deverá ser
efectuada a ripagem do traçado neste local, não devendo a estrada afectar a ocorrência.
Devido à existência de um antigo moinho, localizado cerca do km 25+125 do lado Norte do
actual IC33, praticamente adjacente à sua crista de talude e impondo a DIA, como
condicionante ao projecto, a sua preservação, o alargamento da plataforma da estrada
existente transita para o seu lado direito (Sul) entre o km 24+500 e o km 24+900.

•

Relativamente a travessia do rio Sado e caso a Obra de Arte prevista implique fundações
em leito do rio, deverá ser consultado o CNANS (Centro Nacional de Arqueologia Náutica e
Subaquática), para parecer específico.
Não aplicável ao sublanço D2 da Subconcessão da Auto-estrada do Baixo Alentejo.
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METODOLOGIA

3.1 Considerações gerais
A metodologia geral da caracterização da situação de referência ao nível do descritor
Património teve como directiva a Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia, de 10
de Setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência para o Descritor do Património
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. Esta compreende três etapas fundamentais:
• Pesquisa Documental, realizada antes do trabalho de campo e que permite reconhecer as
ocorrências patrimoniais pré-existentes na área afecta ao Projecto;
• Prospecção sistemática de toda a área de implantação do Projecto, em particular nas áreas
objecto de alteração de projecto;
• Sistematização e registo sob a forma de inventário;
• Avaliação de impactes e do potencial científico e patrimonial e respectivas medidas de
minimização.
Para a realização deste trabalho considerou-se como área de estudo a área de incidência do
sublanço D2 - Nó de Relvas Verdes / Nó de Roncão (IC33), assim como uma zona envolvente.
A área de incidência do Projecto corresponde a um corredor de 400 metros de largura
centrado no eixo da via e às infra-estruturas associadas, numa extensão total de 15,8 km, em
torno ao qual se procedeu à prospecção sistemática (em particular nas áreas objecto de
alteração relativamente ao Projecto aprovado em fase de RECAPE). Importa salientar que
nesta fase não é ainda conhecida a localização de estaleiros, manchas de empréstimos e
vazadouros. Contudo, na etapa de pesquisa bibliográfica, considerou-se uma zona
envolvente até 2 km, definidos em torno dos limites externos da área de incidência do
Projecto, com o objectivo de contextualizar e caracterizar arqueologicamente a área de estudo
do Projecto, permitindo definir melhor a magnitude dos impactes.
Considerou-se como área de incidência directa a zona de afectação sobre a qual o projecto
actua de forma directa, considerada até uma distância de 25 metros contada a partir do limite
externo da faixa pavimentada. No âmbito do presente estudo fazem parte do Projecto o
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traçado a construir, nós de ligação e restabelecimentos bem como estaleiros, manchas de
empréstimo e vazadouros, embora estas infra-estruturas, como referido, não sejam
conhecidas à data.
Da mesma forma, considerou-se como área de incidência indirecta a zona abrangida entre
os 25 metros e os 200 metros, medidos a partir do limite externo da faixa pavimentada.
Para a elaboração do presente estudo, consideraram-se relevantes os materiais, sítios e
estruturas integrados nos seguintes âmbitos:
• Elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente, os imóveis classificados
ou outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos directores
municipais (PDM) e planos de ordenamento territorial;
• Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando abrangidos
pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em inventários da
especialidade e ainda aqueles cujo valor se encontra reconhecido;
• Elementos singulares de humanização do território, representativos de processos de
organização do espaço e da exploração dos recursos naturais de forma tradicional.
3.2 Recolha de informação
A realização da pesquisa documental teve como objectivo a recolha do máximo de informação
existente, de modo a proceder ao enquadramento histórico da área em estudo e obter uma
leitura integrada das ocorrências patrimoniais referenciadas no contexto da ocupação humana
do território.
Esta recolha de informação baseou-se num conjunto variado de fontes de informação:
• Estudos anteriores - Como principal fonte de informação foi consultado o Estudo de
Impacte Ambiental em fase de Anteprojecto da “Beneficiação do IP8 entre Sines e a
Variante à EN120 e da ER261-5 entre Sines e Santo André”, assim como o RECAPE do IP8
- Sines / Variante à EN120 e ER261 - 5 - Sines / Santo André;
• IGESPAR, I.P. - Recorreu-se às bases de dados disponíveis, que proporcionaram uma
listagem das ocorrências arqueológicas e elementos patrimoniais classificados ou em vias
de classificação da zona em análise;
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• IHRU - Não contempla dados novos em relação às fontes supra-citadas;
• Plano Director Municipal (PDM) dos concelhos de Sines e Santiago do Cacém. O PDM do
concelho de Sines encontra-se em revisão, sendo que o Regulamento em vigor está muito
desactualizado. Contudo, a consulta realizada não revelou novas ocorrências patrimoniais.
• Bibliografia especializada - A bibliografia consultada não revelou a existência de novas
ocorrências patrimoniais. Contudo, os dados obtidos permitiram aprofundar o conhecimento
histórico da área em estudo;
Paralelamente, efectuou-se a recolha de informação nos suportes cartográficos disponíveis
para a zona em estudo, nomeadamente a folha 505, 515 - A, 516 e 526 da Carta Militar de
Portugal (escala 1/25 000) para permitir uma planificação prévia da abordagem metodológica
da prospecção em campo, através da observação da fisiografia do terreno, uma vez que as
características e os condicionantes próprios do meio físico se reflectem na implementação
estratégica de algumas ocorrências patrimoniais, assim como das actividades produtivas
associadas ao homem ao longo dos tempos.
A área de estudo enquadra-se na planície litoral de Sines e prolonga-se para o hinterland, no
sentido de Santiago do Cacém.
Esta planície é dividida por entalhes, alguns dos quais vigorosos, resultantes da acção dos
principais cursos de água. Os actuais leitos de cursos de água, como Barranco da Nogueira,
Barranco da Velha e Ribeira da Junqueira, cavaram os seus vales na plataforma, chegando,
em alguns casos, a romper a cobertura sedimentar e a assentar directamente sobre as
formações xistosas do Carbónio (www.cm-sines.pt).
Localmente predominam as formações geológicas plio-plistocénicas alongadas, de orientação
Norte - Sul, que contactam com o Maciço Antigo directamente ou através de depósitos
quaternários a Sudeste ou de formações do Secundário a Nordeste.
Os depósitos plio-plistocénicos são compostos por arenitos argilosos mal consolidados,
contendo calhaus dispersos e bancadas conglomeráticas. Assinalam-se, nas proximidades do
maciço eruptivo dos Chãos de Sines, os terrenos de cultivo férteis, resultantes da degradação
de garbo-dioritos.
O solo é genericamente pobre e, à excepção dos Chãos de Sines e dos vales das ribeiras, são
escassos os espaços com efectiva aptidão agrícola (www.cm-sines.pt).
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A superfície agrícola é essencialmente composta por terras aráveis com aptidão para a cultura
do cereal e de forragens para o gado. A estrutura fundiária é dominada pela grande
propriedade. No que respeita à mancha florestal esta é essencialmente composta por
montados de sobro e azinho e manchas de eucaliptal e pinhal (http://www.cm-santiago-do-cacem.pt/patrimonio/natural.htm).
A análise toponímica do território cartografado permitiu identificar indícios com algum
interesse para o descritor.
Destacam-se na envolvente da área de estudo os indícios de potenciais estruturas, associadas
a habitação e captação de recursos hídricos, nomeadamente: Casinha Nova da Altura do
Poço, Altura do Poço, Fonte Nova, Fonte Branca e Ameirinhos do Fontanal. A designação
“nova” associada à toponímia pode reportar para a existência de estruturas anteriores, que
foram substituídas ou mesmo abandonadas.
Também se destaca na toponímia local o domínio das designações “Monte” e “Quinta”
indicadoras da estrutura de propriedade rural da região: Quinta da Boa Vista, Quinta Vale do
Gavião, Monte Branco, Monte da Esteveira e Monte Malhão.
Algumas áreas poderão ter correspondido a espaços de potencial exploração de barreiros
considerando algumas designações como Cabeço do Barro, Barreira e Barreirinhas de Vale do
Gavião.
Como resultado desta primeira fase de pesquisa documental identificaram-se na área do
Projecto 20 ocorrências patrimoniais, das quais 16 são de natureza arquitectónica / etnográfica
e 4 de natureza arqueológica. Foram também prospectados alguns dos topónimos
identificados (tais como Altura do Poço, Fonte Nova, as várias quintas e Cabeço do Barro), e
que poderiam ser algum indício de vestígios patrimoniais, mas não foi obtido qualquer
resultado deste trabalho.
As ocorrências identificadas encontram-se cartografadas no Apêndice 4 do presente
documento e descritas no Apêndice 2.
3.3 Trabalho de campo
Nos termos do Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho - Regulamento dos Trabalhos
Arqueológicos, considerando as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei
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n.º 287/2000, de 10 de Novembro), os trabalhos de prospecção arqueológica foram
autorizados pelo IGESPAR, I.P. (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e
Arqueológico, I.P.).
No decurso da fase de trabalho de campo, a equipa procurou desempenhar as seguintes
tarefas:
• Reconhecimento no terreno dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental,
quer das ocorrências inventariadas através das bases de dados existentes e localizadas
dentro da área de incidência do Projecto, quer dos indícios toponímicos que pudessem
apontar para a presença de outros vestígios não detectados na bibliografia;
• Recolha de informação oral e posterior confirmação nos locais citados;
• Prospecção arqueológica sistemática nos locais onde se prevêem alterações ao Projecto
num corredor de 400 metros de largura (conforme a Circular do Instituto Português de
Arqueologia - “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos
de Impacte Ambiental” de 10 de Setembro de 2004).
A metodologia utilizada consistiu na progressão no terreno, apoiada por cartografia em formato
papel, e na georreferenciação com GPS Garmin (UTM DATUM WGS84 29N), com recurso ao
programa

de

transformação

de

coordenadas

do

Instituto

Geográfico

do

Exército

(http://www.igeoe.pt/utilitarios/coordenadas/trans.aspx). Foram igualmente introduzidas as
coordenadas das estruturas e sítios conhecidos previamente, para proceder à verificação e
eventual correcção de todas as localizações facultadas pela bibliografia.
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CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

4.1 Caracterização histórica da zona em estudo
A abundância de vestígios arqueológicos registada para o concelho de Sines resulta de uma
longa diacronia de ocupação, que remonta ao Paleolítico. Neste período, o Abevillense ou
Pré-Acheulense é representado em várias estações por numerosos seixos talhados e alguns
coups-de-poing, geralmente em quartzito. Os sítios arqueológicos localizam-se ao longo de
uma estreita faixa litoral de praias elevadas, como Praia Norte ou da Lagoa, explorando áreas
de captação de recursos de vários quilómetros, com domínio da actividade cinegética.
(SILVA & SOARES, 1981).
O período Epipaleolítico encontra-se representado pela jazida do Cabo de Sines, composta
por uma indústria de pequenos seixos afeiçoados, sobre níveis de cascalheira de praia
(SILVA & SOARES, 1981).
Ao período Mesolítico remontam dois arqueossitios: a jazida de Vale Marim e a Praia de Vale
Figueira.
Durante o Neolítico a sedentarização e a introdução da agricultura na economia local reduzem
a dependência em relação aos recursos marinhos. Os povoados deslocam-se novamente para
o interior, aproveitando as terras férteis, com uma progressiva fixação num mesmo local. Neste
período destacam os povoados de Vale Pincel 1 e Cerro do Banheiro.
Igualmente, a complexificação das comunidades e novas preocupações com a demarcação da
territorialidade, revela-se na emergência do fenómeno funerário megalítico. Destaca o achado
de ossadas humanas e de materiais pré-históricos junto à foz da Ribeira da Junqueira que
diversos investigadores consideram tratar-se de vestígios de um provável monumento de
enterramento colectivo, datável do Neolítico Antigo (SILVA & SOARES, 1981; OLIVEIRA,
SARANTOPOULOS & BALESTEROS, 1996).
Ao período Calcolítico correspondem a introdução da produção de artefactos metálicos e a
emergência, numa fase inicial de povoados de planície. Na sua fase plena verifica-se a
implantação de povoados em altura (SILVA & SOARES, 1981).
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O povoado Vale Pincel II enquadra-se no Calcolítico Inicial, fase de transição das
comunidades para a adopção das primeiras práticas metalúrgicas. O sítio, que já foi alvo de
diversas campanhas de escavação arqueologia, ocupa uma extensa superfície aplanada, na
base da encosta Sul dos Chãos de Sines.
Na Idade do Bronze denota-se uma distribuição espacial das necrópoles nas imediações dos
povoados de planície ou mesmo configurando uma envolvente (SILVA & SOARES, 1981).
Destaca o povoado de Monte Novo, o qual detém condições de defensibilidade natural e de
domínio visual da paisagem envolvente e de terrenos com significativa aptidão agrícola
(SILVA & SOARES, 1981).
Através de trabalhos agrícolas foi identificada a necrópole da Herdade da Provença ou do
Montadinho, integrada no “Bronze do Sudoeste”, onde foram identificadas cerca de 28
sepulturas. O povoado contíguo encontrava-se muito destruído, mas seria formado por
cabanas de planta rectangular e providas de lareiras estruturadas por pequenos seixos
(SILVA & SOARES, 1981).
Também a este período remonta a necrópole da Quitéria, a qual apresenta a poucos metros
de distância a zona habitacional correspondente. (SILVA & SOARES, 1981).
O período romano é um dos mais estudados da história de Sines. Com os romanos, o
concelho define-se pela primeira vez como centro portuário e industrial. A baía de Sines ganha
dimensão, enquanto uma das escassas áreas de aportação segura na Costa Alentejana. Esta
importância é atestada por dois cepos de âncora datados do séc. I ou II d.C., recolhidos em
1967 a 150 metros da costa de São Torpes.
O sítio arqueológico mais importante deste período corresponde à cidade romana de
Miróbriga, classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP). Este importante centro urbano
apresenta-se como um extenso complexo arqueológico composto por vários núcleos
estruturais, designadamente, área comercial, termas, hipódromo, fórum, santuários e a zona
habitacional.
Contudo, existem inúmeros vestígios ao longo do concelho. Destaca a villa da Courela dos
Chãos, onde foram identificados vestígios de um balneário e cerâmica. A ocupação desta área
enquadra-se entre os séculos I-V d.C., mas, sobretudo, no Período Tardo-Romano.
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Na villa de Monte Roxo, implantada numa zona de vale fértil sobranceira ao rio Sado foi
identificado material anfórico e terra sigillata. Também foi reconhecida neste sítio ocupação de
época visigótica, islâmica e moderna.
No Monte da Ortiga do Meio e na Formiga conhecem-se vestígios indicadores da presença de
necrópoles romanas, quer ao nível de vestígios arqueológicos como de espólio osteológico
(www.igespar.pt).
Conhecem-se igualmente alguns achados menos significativos mas que, no entanto,
testemunham igualmente a presença romana em determinadas zonas tais como os vestígios
de superfície da Herdade do Parnal e um capitel proveniente de Pomar dos Mouros
(FERREIRA et al., 1993; www.igespar.pt).
Diversas epígrafes integradas nas muralhas do castelo de Sines indiciam a provável existência
de um templo na área, do século VII d.C. (época Visigótica). Também foi identificada uma
epígrafe no Castelo Velho de Santiago do Cacém (www.igespar.pt).
O termo da dominação islâmica ocorre durante o reinado de D. Afonso III (meados do século
XIII).
Sines é então entregue à Ordem Militar de Santiago de Espada e a primeira referência
documental à povoação identifica-a como aldeia espadatária do termo de Santiago do Cacém.
Só com a extinção das ordens religiosas, no ano de 1834, a vila deixa de ser dependente
desta comenda.
O desenvolvimento de Sines, na transição entre os séculos XIII e XIV, é indissociável da
expansão do comércio e da riqueza piscícola e integra-se num movimento de fundação e
ampliação de povoações litorais. Aumenta a necessidade de fixar população e,
simultaneamente, de zelar pela sua protecção, num território que possui algumas qualidades
defensivas naturais.
O castelo de Sines, classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) foi erigido em 1424,
para servir de abrigo aos habitantes da vila face às incursões de corsários. Nos finais do
século XVI e inícios do século XVII, à medida que aumentam as ameaças à costa Sines o seu
termo vai sendo fortificado.
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Em 1855 vários concelhos passam a freguesias e Sines é então anexa ao concelho de
Santiago do Cacém, como freguesia de São Salvador. O estatuto administrativo de Sines é
recuperado, já sob a República, no ano de 1914.
O concelho de Santiago do Cacém apresenta vestígios da ocupação humana desde a Pré-História, como provam as escavações efectuadas no Castelo Velho, onde se situam as ruínas
romanas de Miróbriga.
Originariamente povoado pré-celta, aglomerado urbano celta, o Castelo Velho foi romanizado
até ao período pós-imperial, mais concretamente desde o século I a.C. até ao século V d.C.
Apesar de durante a época céltica já existirem relações com outros povos peninsulares,
concretamente a sul, foi com os Romanos que o quotidiano do povoado foi revitalizado,
tornando-se inclusive a principal cidade romana da costa ocidental a sul do Tejo. Salatia
Imperatoria ou Mirobriga Celtici possuía um fórum com o seu templo, imponentes termas ou
balneários e o único hipódromo romano conhecido em Portugal.
Terá sido por volta de 712 e já após o declínio de Miróbriga que os mouros atingiram o
território, edificando o castelo na colina defronte; pensa-se inclusivamente que o nome
Kassem estará ligado ao alcaide mouro. A ocupação moura prolongou-se até ao século XII e
muitas batalhas pela reconquista se travaram no território até que, em 1217, voltou
definitivamente à posse dos cristãos, tendo D. Afonso II confirmado a doação de seu pai à
Ordem dos Espatários.
O burgo medieval de Sant'Iago de Kassem era já de grande importância no século XIII. Já
considerada oficialmente vila em 1186, recebeu a sua primeira carta de foral, por ordem do rei
D. Dinis. Entre 1315 e 1336, por doação de D. Dinis, a vila e o castelo passaram a pertencer à
princesa D.ª Vetácia, aia e amiga da rainha Santa Isabel, tendo regressado à Ordem de
Santiago após a morte da sua proprietária. O primeiro comendador da vila pela Ordem foi
Carlos Pessanha. Em 1383-1985, Sant'Iago de Kassem toma voz através do Mestre de Avis,
pelos interesses nacionais, contra a submissão ao estrangeiro.
Santiago do Cacém tornou-se sede de concelho em 1512, data em que lhe foi concedida por
D. Manuel I a carta de foral. Em 1594, a vila e o castelo foram doados por D. Filipe II aos
Duques de Aveiro. Em 1759, passou a pertencer à Coroa e, em 1832, definitivamente ao
Estado.

Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo

ENCARGO:

IT882-D2-92108-E-A

TECNOFISIL

Sublanço D2 - Nó de Relvas Verdes / Nó de Roncão
(IC33)
FOLHA: 16/66
RECAPE
TÍTULO:

VOLUME III - Anexos Técnicos
Anexo 7 - Património

4.2 Resultados da prospecção arqueológica
O trabalho de campo consistiu na prospecção sistemática da área de incidência do Projecto,
tendo como objectivo a identificação de vestígios identificados na pesquisa documental, assim
como os não referenciados nas fontes de informação. As ocorrências identificadas na
envolvente (fora do corredor de 400 metros) não foram alvo de reconhecimento em campo,
uma vez que não se prevê a sua afectação quer na fase de construção quer na fase de
exploração do Projecto.
A prospecção arqueológica foi realizada entre os dias 27 a 30 de Julho de 2009 por uma
equipa constituída por dois prospectores. As condições meteorológicas para a execução deste
trabalho foram adequadas e o solo encontrava-se seco. Os terrenos apresentavam, em geral,
boas condições de visibilidade, apesar da existência de alguma vegetação rasteira ou
arbustiva densa que dificultou, nalguns casos, e impediu, noutros, a observação directa do
solo.
A deslocação ao longo do corredor foi executada por troços delimitados por alguns obstáculos
a contornar. O mais significativo consiste nos acessos, sendo que algumas áreas a prospectar
se encontravam inseridas em propriedades privadas, às quais não foi possível aceder devido à
existência de vedações. Salienta-se igualmente a existência da linha ferroviária de Sines, que
atravessa em direcção Este - Oeste o corredor prospectado, assim como o próprio IP8.
No que concerne às casas, optou-se apenas por registar as ocorrências que se encontravam
abandonadas ou em ruínas. As construções habitadas ou em utilização não foram
contempladas. Esta situação estendeu-se de forma geral aos elementos construtivos de clara
construção recente, nomeadamente poços, tanques e apoios agrícolas.
A área de estudo apresenta uma paisagem bastante diversificada. A ocupação urbana
apresenta-se dispersa ao longo de todo o traçado, salientando-se a presença de diversas
indústrias. No que respeita aos edifícios de habitação, estes correspondem na grande maioria,
a pequenas edificações de carácter isolado, de tipo quinta ou vivenda. Estas edificações
intercalam-se com áreas de cultivo de pequena dimensão e sobretudo baldios e matos, nas
quais a vegetação, de médio porte, é, no geral, densa.
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FOTOGRAFIAS 1 e 2
Edificação em ruínas e poço identificados durante os
trabalhos de prospecção, de clara construção recente

De forma genérica e ao longo de todo o corredor de estudo assinala-se uma forte pressão
humana especialmente no início do troço em estudo. A afectação dos terrenos é notável
devido à lavra mecânica, à abertura de estradões e à construção de edifícios industriais e de
habitação.
As características de visibilidade do solo do corredor prospectado apresentam-se
cartografadas no Apêndice 4, sendo que no presente estudo foram considerados os seguintes
patamares de valor:
• Visibilidade Elevada: Ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea), devido a
incêndio, desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do
solo;
• Visibilidade Média: A densidade da cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que
permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo;
• Visibilidade Reduzida: A densidade da vegetação impede a progressão e/ou visualização
de mais de 75% da superfície do solo;
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• Visibilidade Nula: Zona artificiada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada
por construções, depósito de materiais, pavimento ou vegetação densa, impedindo, desta
forma, a progressão e visualização do solo na totalidade da área considerada.
No Quadro 4.1 encontram-se caracterizadas de forma sintética as ocorrências identificadas
com base nas duas linhas de pesquisa (documental e trabalho de campo). Os números de
referência utilizados no quadro correspondem às localizações cartografadas no Apêndice 4.
A primeira fase dos trabalhos de campo consistiu na identificação / relocalização em campo
das ocorrências documentadas na fase da pesquisa documental e que se inserem na área de
incidência do Projecto. Destas apenas as ocorrências 1 (Sobralinho), 5 (Parral de Baixo) e 6
(Parral de Baixo 2) não foram identificadas nos trabalhos de campo devido a ausência de
vestígios a superfície do solo nos locais indicados. Para a implantação destes elementos e
distância ao traçado foi considerada a coordenada fornecida aquando da pesquisa
documental.
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QUADRO 4.1
Quadro síntese da situação de referência no descritor Património
FONTE

N.º
INVENTARIO

DESIGNAÇÃO

LOCALIZAÇÃO FACE AO
PROJECTO

CATEGORIA

CLASSIFICAÇÃO

CRONOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

1

Sobralinho



170 metros a SE do km 18+100

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

2

Ribeira do Nabarro 2



225 metros a NW do km 18+200

Arqueológico

Sem Classificação

Romano

Médio

3

Ribeira do Nabarro





50 metros a SE do km 18+475

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Médio

4

Alcereal



45 metros a NW do km 19+750

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

5

Parral de Baixo



30 metros a NE do Nó de Ademas

Arqueológico

Sem Classificação

Romano

Médio

6

Parral de Baixo 2



35 metros SE do km 20+350

Arqueológico

Sem Classificação

Indeterminado

Indeterminado

7

Parral de Baixo 3



40 metros NW do km 20+865

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

8

Alcoteias





30 metros NW do km 21+020

Arqueológico

Sem Classificação

Pré-História Recente

Médio

9

Alcoteias 2





15 metros Norte do km 21+350

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

10

Casa Nova





130 metros Norte do km 21+440

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

11

Outeiro do Grou





120 metros Sul do km 23+380

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

12

Vale dos Linhos de Cima



15 metros Norte do km 24+250

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

PD

TC
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QUADRO 4.1
Quadro síntese da situação de referência no descritor Património (cont.)
FONTE

N.º
INVENTARIO

DESIGNAÇÃO
PD

TC

LOCALIZAÇÃO FACE AO
PROJECTO

13

Outeiro da Vigia





30 metros Sul do km 24+425

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

14

Outeiro da Vigia 2



210 metros Sul de km 24+000

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

15

Agonia



70 metros SE do km 25+120

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

16

Vale Telheiro





50 metros SE do km 24+920

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

17

Moinho do Roncão





25 metros Norte do km 25+130

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

18

Pinheiro



30 metros NW do km 25+400

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

19

Pinheiro 2



30 metros NW do km 25+640

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

20

Pardeirinho de Baixo



30 metros Oeste do Rest. 28.01

Arquitectónico
Etnológico

Sem Classificação

Contemporâneo

Reduzido

LEGENDA: PD - Pesquisa Documental, TC - Trabalho de Campo

CATEGORIA

CLASSIFICAÇÃO

CRONOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL
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PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Face ao exposto, verifica-se que a projecção da situação de referência na ausência de
projecto, a priori mantém as condições actuais do terreno.
A manutenção das condições actuais permite conservar um eventual potencial arqueológico
(embora a expansão das áreas urbanas contrarie este cenário prospectivo) e as edificações
reconhecidas de interesse arquitectónico e etnográfico.
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IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

6.1 Considerações gerais
A identificação dos impactes foi realizada através do cruzamento da informação obtida com
base nos estudos de caracterização realizados com o Projecto da Subconcessão do Baixo
Alentejo, sublanço D2 - Nó de Relvas Verdes / Nó de Roncão (IC33), do Lanço D - IP8 - Sines
/ Nó de Roncão.
Do ponto de vista da metodologia utilizada para a avaliação de impactes sobre o património,
numa primeira fase procedeu-se ao estabelecimento de uma hierarquia do interesse ou
potencial, tendo em consideração vários parâmetros que caracterizam e descrevem os sítios
arqueológicos e outros elementos patrimoniais.
O valor patrimonial pode ser determinado através da análise dos seguintes descritores,
segundo uma metodologia definida por Pereira e Martins (1995):
• Estado de conservação: Análise da preservação das estruturas face ao período de
referência;
• Potencial científico: Pertinência para as problemáticas científicas, como exponente de
funcionalidade, de cronologia, etc.;
• Raridade do sítio: Consideração da cronologia / funcionalidade do sítio / monumento
verificando-se a presença / ausência e número de paralelos;
• Valor estético: Ponderação dos padrões e preocupações estéticos empregados na
edificação da estrutura;
• Dimensão / monumentalidade: Associação entre a componente estética / artística e a
dimensão das estruturas;
• Inserção paisagística: Grau de integração paisagística no meio envolvente e indícios de
degradação / preservação da paisagem de enquadramento original;
• Significado histórico-cultural: Considera-se marco de relevância histórica e ponto de
referência para a tradição e cultura tanto local como nacional;
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• Antiguidade: Ponderação da dimensão cronológica;
• Interesse público: classificação ao abrigo da legislação nacional.
A partir destes critérios, foram definidos diferentes patamares de valor, conforme a matriz
apresentada no Quadro 6.1.
QUADRO 6.1
Parâmetros qualitativos e quantitativos para aferição do valor patrimonial
VALORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS
Designação

Potencial científico

Significado histórico-cultural

Interesse público
Raridade/singularidade
Antiguidade
Dimensão/monumentalidade
Padrão estético
Estado de conservação
Inserção paisagística
Classificação

Reduzido

Médio

Elevado

Sem contextos preservados

Existência de contextos
pertinentes e mediamente
preservados

Sítios de grande pertinência
científica, contextualizados,
com estratigrafia e estruturas
preservadas

Ausência de significado
histórico - cultural

Associação a marcos históricos

Ícone de um determinado
período histórico

Reduzido interesse e
conhecimento da comunidade
local e entidades

Reconhecimento ao nível local,
mas não classificado

Interesse reconhecido local e
nacional e respectiva
classificação

Muito comum

Mediamente comum

Raro

Época contemporânea

Período Baixo medieval a
Época Moderna

Pré-história a Época alta
medieval

Reduzida dimensão e ausência
de elementos monumentais

Alguma dimensão. Integração
de itens monumentais

Grande dimensão,
exponentes monumentais

Não evidentes / ausentes

Mediamente evidentes

Grande preocupação estética

Elevado grau de destruição

Alguns indícios de degradação

Bem conservado

Alteração elevada da paisagem

Alteração média da paisagem

Preservação do
enquadramento paisagístico

Sem classificação, inédito

Sem classificação, mas
integrado em inventários
patrimoniais

IIP, MN, IVC

Os valores atribuídos aos distintos critérios a considerar na análise de cada ocorrência
permitiram no seu cômputo final a determinação do valor patrimonial correspondente,
considerando os seguintes limites:
•

Reduzido = <14 (inclusive);

•

Médio = 15 a 22;

•

Elevado = 23 a 30.
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Em segundo lugar, procedeu-se à avaliação dos impactes de acordo com os seguintes
factores:
• Tipo de afectação: Faz referência à intensidade da alteração produzida, relacionada
directamente com o tipo de acção que gera o impacte:
- Directa: A afectação ocorre sobre os sítios localizados no interior da área de incidência
directa do projecto;
- Indirecta: Afectação visual sobre sítios localizados na área de incidência indirecta do
Projecto.
• Magnitude: Esta depende do grau de agressividade de cada uma das acções impactantes
e das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo (afectação
directa) e implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição
parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma
degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor
expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência.
• Duração: Calcula o período de tempo durante o qual irá decorrer a afectação. Este poderá
ser:
- Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte da vida do
projecto sendo as condições originais restauradas naturalmente;
- Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo de vida do
projecto e/ou para lá desta.
• Probabilidade: O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é
determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções
impactantes, da sua localização espacial e do grau de proximidade em relação às
ocorrências patrimoniais. O impacte poderá, assim, ser classificado como:
- Impacte certo: 0 metros (área de incidência directa do projecto);
- Impacte provável: 0 metros a 25 metros;
- Impacte pouco provável: 25 metros a 50 metros;
- Impacte improvável: superior a 50 metros.
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TÍTULO:

• Reversibilidade: Considera-se impacte reversível quando os efeitos podem ser anulados a
curto, médio ou longo prazo. É irreversível se esses efeitos permanecem por tempo
indeterminado.
Quanto à natureza do impacte, foram apenas avaliados os impactes negativos, uma vez que
se considera não haver lugar a impactes positivos sobre o património.
Com base nos parâmetros supra referidos, definiu-se uma matriz de avaliação de impactes
tendo por base as seguintes escalas de gradação:
QUADRO 6.2
Escalas de Gradação
CRITÉRIOS

1

2

Tipo de afectação

Indirecta

Directa

Magnitude

Reduzida

Média

Duração

Temporária

Permanente

Probabilidade

Improvável

Reversibilidade

Reversível

Pouco provável

3

4

Elevada

Provável

Certa

Irreversível

Desta forma, a significância dos impactes foi obtida pela soma dos parâmetros definidos,
considerando os seguintes limites:
• Muito significativos: ≥ 16;
• Significativos: ≥ 12 e < 16;
• Pouco significativos: ≥ 6 e < 12;
• Insignificantes: < 6.
Importa referir, no entanto, que a definição final da significância do impacte se encontra
relacionada com o valor patrimonial atribuído a cada ocorrência patrimonial.
6.2 Fase de construção
A fase de construção é considerada a mais lesiva para o descritor património, uma vez que
comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes
genericamente negativos, definitivos e irreversíveis.
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Durante a fase de construção são passíveis de gerar impactes negativos sobre o património as
seguintes acções:
• Circulação de pessoal e maquinaria afectos à obra;
• Instalações dos estaleiros, áreas de empréstimos e depósitos de material;
• Abertura e/ou beneficiação dos acessos à obra;
• Trabalhos associados à construção (desmatações, escavações, terraplenagens e aterros).
No Quadro 6.3 é feita uma caracterização dos impactes sobre as ocorrências identificadas na
Situação de Referência, tendo como base os critérios referidos na metodologia.
No âmbito do presente estudo foram identificados impactes directos sobre algumas
ocorrências patrimoniais. No entanto, todos os elementos encontram-se a distâncias em
relação ao Projecto que permitem a sua salvaguarda, se forem tidas em consideração as
medidas de protecção específicas, definidas no Capítulo 8, considerando-se a hipótese de
impactes indirectos resultantes das movimentações de obra genericamente pouco prováveis
ou improváveis. Contudo, destaca-se a probabilidade de impacte directo sobre as ocorrências
assinaladas a distâncias inferiores a 25 metros:
• Ocorrência 9 (Alcoteias 2);
• Ocorrência 12 (Vale dos Linhos de Cima);
• Ocorrência 17 (Moinho do Roncão).
6.3 Fase de exploração
Na etapa posterior às obras os impactes que se reflectem apresentam, genericamente,
repercussões menores ou nulas sobre o descritor, associados à utilização do eixo rodoviário e
operações de manutenção do mesmo.
Neste caso, à semelhança do que acontece para a fase de construção, também não se
prevêem impactes na fase de exploração.
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QUADRO 6.3
Quadro síntese da avaliação de impactes do descritor Património
N.º

DESIGNAÇÃO

VALOR
PATRIMONIAL

LOCALIZAÇÃO FACE AO
PROJECTO

TIPO DE
AFECTAÇÃO

MAGNITUDE

DURAÇÃO

PROBABILIDADE

REVERSIBILIDA
DE

FASE

SIGNIFICÂNCIA
DO IMPACTE

1

Sobralinho

Reduzido

170 metros a SE do km 18+100

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Muito pouco
Significativo (5)

2

Ribeira do Nabarro 2

Médio

225 metros a NW do km 18+200

3

Ribeira do Nabarro

Médio

50 metros a SE do km 18+475

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Muito pouco
Significativo (5)

4

Alcereal

Reduzido

45 metros a NW do km 19+750

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

Pouco
Significativo (6)

5

Parral de Baixo

Médio

30 metros a NE do Nó de
Ademas

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

Pouco
Significativo (6)

6

Parral de Baixo 2

Indeterminado

35 metros SE do km 20+350

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

Pouco
Significativo (6)

7

Parral de Baixo 3

Reduzido

40 metros NW do km 20+865

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

Pouco
Significativo (6)

8

Alcoteias

Médio

30 metros NW do km 21+020

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

Pouco
Significativo (6)

9

Alcoteias 2

Reduzido

15 metros Norte do km 21+350

Directa (3)

Média (3)

Permanente (3)

Provável (3)

Irreversível (3)

Construção

Significativo (15)

10

Casa Nova

Reduzido

130 metros Norte do km 21+440

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Muito pouco
Significativo (5)

11

Outeiro do Grou

Reduzido

120 metros Sul do km 23+380

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Muito pouco
Significativo (5)

12

Vale dos Linhos de Cima

Reduzido

15 metros Norte do km 24+250

Directa (3)

Média (3)

Permanente (3)

Provável (3)

Irreversível (3)

Construção

Significativo (15)

Não foram identificados impactes
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QUADRO 6.3
Quadro síntese da avaliação de impactes do descritor Património (cont.)
N.º

DESIGNAÇÃO

VALOR
PATRIMONIAL

LOCALIZAÇÃO FACE AO
PROJECTO

TIPO DE
AFECTAÇÃO

MAGNITUDE

DURAÇÃO

PROBABILIDADE

REVERSIBILIDA
DE

FASE

13

Outeiro da Vigia

Reduzido

30 metros Sul do km 24+425

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

14

Outeiro da Vigia 2

Reduzido

210 metros Sul de km 24+000

15

Agonia

Reduzido

70 metros SE do km 25+120

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Muito pouco
Significativo (5)

16

Vale Telheiro

Reduzido

50 metros SE do km 24+920

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

Pouco
Significativo (6)

17

Moinho do Roncão

Reduzido

25 metros Norte do km 25+130

Directa (3)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

Pouco
Significativo (8)

18

Pinheiro

Reduzido

30 metros NW do km 25+400

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

Pouco
Significativo (6)

19

Pinheiro 2

Reduzido

30 metros NW do km 25+640

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

Pouco
Significativo (6)

20

Pardeirinho de Baixo

Reduzido

30 metros Oeste do Rest. 28.01

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1)

Pouco Provável
(2)

Reversível (1)

Construção

Pouco
Significativo (6)

SIGNIFICÂNCIA
DO IMPACTE
Pouco
Significativo (6)

Não foram identificados impactes
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES

São consideradas neste capítulo as soluções concretas de minimização dos impactes
identificados, bem como propostas soluções para uma preservação harmoniosa de elementos
patrimoniais cuja integridade possa ser salvaguardada, numa perspectiva de valorização ou
recuperação.
As medidas propostas aplicam-se de acordo com a implantação das ocorrências patrimoniais
nas distintas áreas referidas no capítulo dedicado à identificação e avaliação de impactes ao
património.
Assim, considera-se necessário implementar distintas intervenções, que se inscrevem
genericamente em três categorias:
• Salvaguarda - que incidem sobre ocorrências para as quais se prevê a possibilidade de
afectação indirecta, mas que pode ser totalmente anulada através de um conjunto
específico de acções preventivas e de protecção;
• Memória - incidentes sobre as ocorrências para as quais se prevê a afectação directa,
decorrente da implementação do Projecto e que deverão ser objecto de preservação
através de registo;
• Acompanhamento - relativas às acções a empreender no âmbito do acompanhamento
arqueológico na área de implementação do Projecto.
Todos os trabalhos a executar deverão cumprir a legislação em vigor no âmbito do Património
Cultural e deverão ser precedidos de autorização e culminar com a apresentação de relatórios,
a submeter a aprovação por parte da tutela.
7.1 Fase de construção
A implementação do sublanço D2 do projecto Subconcessão da Auto-estrada do Baixo
Alentejo comportará impactes negativos sobre alguns elementos patrimoniais. No entanto,
considera-se que esses impactes são passíveis de minimização através da implementação de
medidas adequadas.
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Assim, prevê-se a sinalização das ocorrências patrimoniais com o objectivo de promover a
manutenção das estruturas, imóveis e sítios arqueológicos tal como se encontram
actualmente. São abrangidas por esta medida a ocorrência 9 (Alcoteias 2), ocorrência 12
(Vale dos Linhos de Cima) e ocorrência 17 (Moinho do Roncão). Recomenda-se a
aplicação de esquemas de delimitação e sinalização (por exemplo com recurso a fita
sinalizadora de obra e estacaria). Indica-se ainda a Memória Descritiva e Fotográfica do
elemento, bem como o acompanhamento do desmonte do mesmo caso venha a acontecer.
Esta medida enquadra-se na Lei de Salvaguarda do Património Cultural Português (art.º 76,
Ponto 3, alínea a).
Como medida mitigadora de aplicação geral e assegurada pela presença de um arqueólogo
residente por cada frente de obra activa em simultâneo, deverá ser efectuado o
acompanhamento arqueológico sistemático e presencial de todos os trabalhos que
impliquem movimentações de terras, através da observação e registo das acções de
desmatação, demolições, escavação, abertura de caminhos de acesso, construção de
estaleiros, áreas de empréstimo e de depósitos de inertes e de solos, entre outros.
O acompanhamento arqueológico deverá ser especialmente cuidadoso junto às ocorrências
patrimoniais arqueológicas que não foram relocalizadas em campo, como por exemplo os
sítios Parral de Baixo (n.º 5) e Parral de Baixo 2 (n.º 6). Para a implantação destes elementos
e distância ao traçado foi considerada a coordenada fornecida aquando da pesquisa
documental.
Assim, o arqueólogo residente deverá estar presente em obra desde o início dos trabalhos, de
forma a poder acompanhar efectivamente as intervenções no solo, até atingir a rocha de base,
níveis arqueologicamente estéreis ou a cota máxima de afectação do projecto, nas áreas de
inserção das infra-estruturas, bem como nas áreas de apoio à obra.
Esta medida é particularmente pertinente perante condições de visibilidade difíceis existentes
ao longo do traçado, devido sobretudo à densidade do coberto vegetal, que pode ocultar
vestígios arqueológicos, impedindo a sua identificação.
Salienta-se que aquando da realização do presente estudo, não se encontravam definidas as
áreas de implantação de estaleiros, manchas de empréstimos e vazadouros, pelo que todas as
eventuais novas áreas de obra que sejam definidas em plena fase de construção deverão ser
alvo de prospecção arqueológica prévia.
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Após a desmatação, a equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico de obra
deverá efectuar a prospecção arqueológica sistemática do terreno, nas áreas de visibilidade
reduzida, com a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento, bem como, das áreas de
depósitos temporários e empréstimos de inertes, na eventualidade de ficarem fora das áreas
anteriormente prospectadas.
O acompanhamento arqueológico destas acções tem como objectivo prevenir a afectação de
património arqueológico enterrado.
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico deverão ser realizados relatórios de
progresso. Nestes relatórios deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra em
curso, bem como uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela equipa
naquele período de tempo.
Outro objectivo importante destes relatórios será a apresentação de todas as incidências de
carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a
apresentação de medidas de minimização.
Deverá ser feita a cartografia dos segmentos de obra que foram alvo do Acompanhamento
Arqueológico, tal como a localização exacta de todas as incidências patrimoniais.
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as tarefas. Assim,
será feito um texto, no qual serão apresentados os objectivos e as metodologias usadas, bem
como uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um
retrato da paisagem original.
Propõe-se igualmente que eventuais vestígios que possam ser detectados durante o
acompanhamento da obra, e que possam sofrer uma destruição total ou parcial, sejam sujeitos
a medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens e escavações
arqueológicas).
Contudo, a execução de sondagens ou de escavações arqueológicas em área só poderão ser
realizadas com a prévia autorização do IGESPAR e, obrigatoriamente, terão que ser
integradas no planeamento geral de obra.
Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela
do património cultural.
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Todas as tarefas definidas devem ser executadas, de acordo com a sua complexidade e
dimensão, por um arqueólogo ou uma equipa de arqueólogos e/ou técnicos de arqueologia,
devidamente credenciados para o efeito (conforme Decreto Regulamentar n.º 28/97, de 21 de
Julho).
7.2 Síntese das Medidas de Minimização de Impactes sobre o Património Cultural
O Quadro 7.1 sintetiza as medidas / intervenções genéricas de minimização, bem como as
medidas específicas de impactes definidas para as diversas ocorrências de interesse
patrimonial registadas na área de estudo. Estas medidas têm em consideração a tipologia de
ocorrência, o respectivo valor patrimonial, a distância às componentes do Projecto e o
significado destas, enquanto agentes geradores de impactes.
QUADRO 7.1
Síntese das medidas de minimização dos impactes sobre o Património Cultural
NÚMERO

DESIGNAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Alcoteias 2

Delimitação e sinalização do elemento patrimonial (com recurso a fita
sinalizadora de obra e estacaria). Indica-se ainda a Memória Descritiva e
Fotográfica do elemento, bem como o acompanhamento do desmonte do
mesmo caso venha a acontecer. Esta medida enquadra-se na Lei de
Salvaguarda do Património Cultural Português (art.º 76, Ponto 3, alínea a).

12

Vale dos Linhos de Cima

Delimitação e sinalização do elemento patrimonial (com recurso a fita
sinalizadora de obra e estacaria). Indica-se ainda a Memória Descritiva e
Fotográfica do elemento, bem como o acompanhamento do desmonte do
mesmo caso venha a acontecer. Esta medida enquadra-se na Lei de
Salvaguarda do Património Cultural Português (art.º 76, Ponto 3, alínea a).

17

Moinho do Roncão

Delimitação e sinalização do elemento patrimonial (com recurso a fita
sinalizadora de obra e estacaria).

Medidas de Minimização de
Impactes Gerais

Acompanhamento arqueológico sistemático e presencial de todos os
trabalhos que impliquem movimentações de terras, através da observação
e registo das acções de desmatação, demolições, escavação, abertura de
caminhos de acesso, construção de estaleiros, áreas de empréstimo e de
depósitos de inertes e de solos, entre outros.

9

-
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APÊNDICE I
Lista de Ocorrências da Pesquisa Documental
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TÍTULO:

Lista de Ocorrências da Pesquisa Documental
Nº DE
REGISTO

DESIGNAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

PERÍODO

CATEGORIA
TIPOLOGIA

FONTE

1

Sobralinho

Sem Protecção

Contemporâneo

Arquitectónico /
Etnográfico

RECAPE
(2007)

2

Ribeira do
Nabarro 2

Arqueológico

RECAPE
(2007)

“Plataforma aplanada em encosta suave virada a Sul, ocupada por montado
Santiago do Cacém de Sobro e terreno limpo com boa visibilidade para materiais e estruturas. A
área de dispersão dos materiais estende-se aproximadamente num diâmetro
Santa Cruz
de 50m, podendo observar-se muita cerâmica de tipologia Romana (cerâmica
comum e de construção - imbrices, tegulae) ” (RECAPE 2007)

Sem Protecção

Romano

LOCALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Santiago do Cacém “Casa de planta rectangular construída em tijolo, em estado avançado de
ruína e coberta de matagal” (RECAPE 2007)
Santa Cruz

3

Ribeira do
Nabarro

Sem Protecção

Indeterminado

Arquitectónico /
Etnológico

RECAPE
(2007)

“Ribeira estruturada com blocos de calcário sobrepostos, em pedra seca, com
alturas variadas entre 1m e 3m. Inicia a Sul do eixo da via, na Ribeira de
Santiago do Cacém Nabarro, encostado à ponte do actual IC33 que a atravessa, devendo ter sido
afectado neste ponto pela construção desta estrada. Segue depois para SE
Santa Cruz
estruturando um afluente desta Ribeira. O canal encontra-se coberto de mato
na sua quase totalidade dificultando uma correcta observação do mesmo.”
(RECAPE 2007)

5

Parral de Baixo

Sem Protecção

Romano

Arqueológico

RECAPE
(2007)

“Foi-nos vedado o acesso ao local, pelos proprietários da herdade, onde
Santiago do Cacém supostamente se encontram os vestígios. Foram encontrados fragmentos
cerâmicos de cronologia indeterminada na área envolvente com a
Santa Cruz
coordenada acima referida” (RECAPE 2007)

6

Parral de Baixo
2

Arqueológico

RECAPE
(2007)

“Amontoado de terra com blocos calcários cobertos por vegetação alta.
Situação que levanta suspeitas quanto aos vestígios, mas por se encontrarem
Santiago do Cacém
cobertos com mato muito denso não é possível uma correcta observação e
avaliação” (RECAPE 2007)

Sem Protecção

Indeterminado
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TÍTULO:

Lista de Ocorrências da Pesquisa Documental
Nº DE
REGISTO

DESIGNAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

PERÍODO

CATEGORIA
TIPOLOGIA

FONTE

8

Alcoteias

Sem Protecção

Pré-História
Recente?

Arqueológico

RECAPE
2007

“Monólito de calcário com vestígios de talhe na base, tombado no meio de
Santiago do Cacém terreno xistoso, isolado no meio de outeiro sem arborização. Encontra-se no
cimo de um monte cortado pelo IC33. Dimensões: 1.70m de altura; 0.70m de
Santa Cruz
espessura.” (RECAPE 2007)

13

Outeiro da Vigia

Sem Protecção

Contemporâneo

Arquitectónico /
Etnográfico

RECAPE
2007

Santiago do Cacém “Casa de planta rectangular, com dois anexos, construída em adobe com
São Francisco da chaminé tradicional, onde se encontra a data de 1912. Telhado de duas
águas” (RECAPE 2007)
Serra

14

Outeiro da Vigia
2

Sem Protecção

Contemporâneo

Arquitectónico /
Etnográfico

RECAPE
2007

Santiago do Cacém “Palheiro de planta rectangular construído em adobe e telhado de duas
São Francisco da águas. Deverá pertencer a casa habitada que existe a poucos metros”
(RECAPE 2007)
Serra

16

Vale Telheiro

Sem Protecção

Contemporâneo

Arquitectónico /
Etnográfico

RECAPE
2007

17

Moinho do
Roncão

Sem Protecção

Contemporâneo

Arquitectónico /
Etnográfico

RECAPE
2007

LOCALIZAÇÃO

Santiago do Cacém
São Francisco da
Serra

DESCRIÇÃO

“Casa de planta rectangular construída em adobe, com chaminé tradicional.
Telhado de duas águas” (RECAPE 2007)

Santiago do Cacém
São Francisco da
Serra

“Moinho de vento que se encontra contíguo à IC33” (RECAPE 2007)
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APÊNDICE II
Fichas de Trabalho de Campo
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DESIGNAÇÃO: Ribeira do Nabarro 1

Nº: 3

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Santa Cruz
Lugar: Ribeira do Nabarro

Carta Militar: 505

Coordenadas (UTM): 524383 - 4212125
Altitude: 95m
Descrição: Ribeira estruturada com blocos de calcário sobrepostos, em pedra seca, com
alturas variadas entre 1m e 3m. Inicia a S do eixo da via, na Ribeira do Nabarro, encostado
à ponte do actual IC 33 que a atravessa, tendo sido afectado neste ponto pela construção
desta estrada. Segue depois para SE estruturando um afluente desta Ribeira. O canal
encontra-se coberto de mato na sua quase totalidade dificultando uma correcta observação
do mesmo. Corresponde ao Nº5 do anterior estudo do RECAPE.
Acessos: Em Santa Cruz seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 50 metros a SE do km 18+475
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Canal

Cronologia:
Contemporâneo

Espólio: Não foi recolhido espólio
Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: RECAPE
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Abandono, Rede Viária

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Médio

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Alcereal 1

Nº: 4

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Santa Cruz
Lugar: Alcereal

Carta Militar: 505

Coordenadas (UTM): 525252 - 4212681
Altitude: 96m
Descrição: Conjunto de duas casas rústicas. Estrutura de planta longitudinal, com as
paredes formadas por tijolos de adobe, caiadas, e telhado de duas águas.

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 45 metros a NW do km 19+750
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Casal
Rústico
Espólio: Não foi recolhido espólio

Cronologia:
Contemporâneo

Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: Trabalho de Campo
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Abandono

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Parral de Baixo 3

Nº: 7

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Santa Cruz
Lugar: Parral de Baixo

Carta Militar: 505

Coordenadas (UTM): 526308 - 4213104
Altitude: 167m
Descrição: Casal Rústico de planta Estrutura de planta longitudinal, com as paredes
formadas por tijolos de adobe, caiadas, e telhado de duas águas.

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 40 metros NW do km 20+865
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/
Rústico
Espólio: Não foi recolhido espólio

Casal

Cronologia:
Contemporâneo

Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: Trabalho de Campo
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Nenhuma

Estado de conservação: Regular

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Alcoteias

Nº: 8

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Santa Cruz
Lugar: Alcoteias

Carta Militar: 505

Coordenadas (UTM): 526580 - 4213370
Altitude: 180m
Descrição: Monólito de calcário com vestígios de talhe na base, tombado no meio de
terreno xistoso, isolado no meio de outeiro sem arborização. Encontra-se no cimo de um
monte cortado pela IC33.
Dimensões: 1.70m de altura; 0.80m de largura; 0.70m de espessura. Corresponde ao Nº14
do anterior RECAPE
Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 30 metros NW do km 21+020
Categoria / Tipologia: Arqueológico? /Menir?

Cronologia:
PréHistória Recente?

Espólio: Não foi recolhido espólio
Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: RECAPE
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Rede Viária

Estado de conservação: Regular

Valor Patrimonial: Médio

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Alcoteias 2

Nº: 9

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Santa Cruz
Lugar: Alcoteias

Carta Militar: 505

Coordenadas (UTM): 526896 - 4213482
Altitude: 202m
Descrição: a) Casal Rústico em avançado estado de degradação, próximo do local é
possível observar a existência de um tanque construído em tijolo e cimento para lavagem de
roupa b).

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 15 metros Norte do km 21+350
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/ Casal
Rústico/Tanque
Espólio: Não foi recolhido espólio

Cronologia:
Contemporâneo

Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: Trabalho de Campo
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Abandono

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Casa Nova

Nº: 10

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Santa Cruz
Lugar: Casa Nova

Carta Militar: 505

Coordenadas (UTM): 526948 - 4213623
Altitude: 195m
Descrição: Casal Rústico Estrutura de planta longitudinal, com as paredes formadas por
tijolos de adobe, caiadas, e telhado de duas águas, em avançado estado de degradação.

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 130 metros Norte do km 21+440
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/ Casal
Rústico
Espólio: Não foi recolhido espólio

Cronologia:
Contemporâneo

Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: Trabalho de Campo
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Abandono

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Outeiro do Grou 1

Nº: 11

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Roncão
Lugar: Outeiro do Grou

Carta Militar: 506

Coordenadas (UTM): 528763 - 4213600
Altitude: 240m
Descrição: Casa de planta rectangular construída em adobe com chaminé tradicional, onde
se encontra a data de 1943. Telhado de duas águas. Corresponde ao Nº15 do anterior
estudo do RECAPE. Em avançado estado de degradação.

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 120 metros Sul do km 23+380
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Casal
Rústico
Espólio: Não foi recolhido espólio

Cronologia:
Contemporâneo

Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: Trabalho de Campo
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Abandono

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Vale dos Linhos de Cima

Nº: 12

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Roncão
Lugar: Vale dos Linhos de Cima

Carta Militar: 506

Coordenadas (UTM): 529627 - 4213779
Altitude: 261m
Descrição: Casal Rústico de estrutura de planta longitudinal, com as paredes formadas por
tijolos de adobe, caiadas, e telhado de duas águas com um poço de construção circular e
uma ruína em pedra.

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 15 metros Norte do km 24+250
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Casal
Rústico/ Ruína
Espólio: Não foi recolhido espólio

Cronologia:
Contemporâneo

Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: Trabalho de Campo
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Abandono

Estado de conservação: Regular

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Outeiro da Vigia 1

Nº: 13

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Roncão
Lugar: Outeiro da Vigia

Carta Militar: 506

Coordenadas (UTM): 529917 - 4213919
Altitude: 265m
Descrição: Casa de planta rectangular, com dois anexos, construída em adobe com
chaminé tradicional, onde se encontra a data de 1912. Telhado de duas águas.
Corresponde ao Nº17 do anterior estudo do RECAPE. Encontra-se em avançado estado de
degradação, já não conservando parte do seu telhado e paredes.
Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 30 metros Sul do km 24+425
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Casal
Rústico
Espólio: Não foi recolhido espólio

Cronologia:
Contemporâneo

Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: RECAPE
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Abandono

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Agonia

Nº: 15

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Roncão
Lugar: Agonia

Carta Militar: 506

Coordenadas (UTM): 530495 - 4213808
Altitude: 280m
Descrição: Cercado construído em adobe

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 70 metros SE do km 25+120
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Cercado

Cronologia:
Contemporâneo

Espólio: Não foi recolhido espólio
Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: Trabalho de Campo
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Abandono

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Vale Telheiro 1

Nº: 16

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Roncão
Lugar: Vale Telheiro

Carta Militar: 506

Coordenadas (UTM): 530420 - 4213964
Altitude: 275m
Descrição: Casa de planta rectangular construída em adobe, com chaminé tradicional.
Telhado de duas águas. Corresponde ao Nº18 do anterior estudo do RECAPE.

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 50 metros SE do km 24+920
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Casal
Rústico
Espólio: Não foi recolhido espólio

Cronologia:
Contemporâneo

Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: RECAPE
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Rede Viária

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Moinho do Roncão

Nº: 17

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Roncão
Lugar: Roncão

Carta Militar: 506

Coordenadas (UTM): 530593 - 4214123
Altitude: 277m
Descrição: Moinho de vento que se encontra contíguo à IC 33 em avançado estado de
degradação. Corresponde ao Nº19 do anterior estudo do RECAPE. Construção de estrutura
circular com telhado em chapa metálica.

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 25 metros Norte do km 25+130
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Moinho de
Vento
Espólio: Não foi recolhido espólio

Cronologia:
Contemporâneo

Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: RECAPE
Uso do solo: Baldio

Ameaças: Rede Viária

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Pinheiro 1

Nº: 18

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Roncão
Lugar: Pinheiro

Carta Militar: 506

Coordenadas (UTM): 530716 - 4214000
Altitude: 270m
Descrição: Cercado de construção simples em adobe.

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 30 metros NW do km 25+400
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Cercado

Cronologia:
Contemporâneo

Espólio: Não foi recolhido espólio
Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: Trabalho de Campo
Uso do solo: Florestal

Ameaças: Abandono

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Pinheiro 2

Nº: 19

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Roncão
Lugar: Pinheiro

Carta Militar: 506

Coordenadas (UTM): 530929 - 4214109
Altitude: 272m
Descrição: Cercado de construção simples em adobe.

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 30 metros NW do km 25+640
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Cercado

Cronologia:
Contemporâneo

Espólio: Não foi recolhido espólio
Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: Trabalho de Campo
Uso do solo: Florestal

Ameaças: Abandono

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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DESIGNAÇÃO: Pardeirinho de Baixo

Nº: 20

Distrito / Concelho / Freguesia: Setúbal/ Santiago do Cacém/ Roncão
Lugar: Pardeirinho de Baixo

Carta Militar: 506

Coordenadas (UTM): 531328 - 4215105
Altitude: 279m
Descrição: Muro construído em pedra emparelhada.

Acessos: Seguir o IC33 e depois por caminhos de terra batida
Localização face ao projecto: 30 metros Oeste do Rest. 28.01
Categoria / Tipologia: Arquitectónico/Etnológico/Muro

Cronologia:
Contemporâneo

Espólio: Não foi recolhido espólio
Classificação: Não tem
Fonte / Bibliografia: Trabalho de Campo
Uso do solo: Agrícola

Ameaças: Abandono

Estado de conservação: Mau

Valor Patrimonial: Reduzido

Data: Agosto de 2009

Responsável: Raquel Henriques/ João Nunes
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APÊNDICE III
Registo Fotográfico

ENCARGO:

Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo

IT882-D2-92108-E-A

TECNOFISIL

Sublanço D2 - Nó de Relvas Verdes / Nó de Roncão
(IC33)
FOLHA: 56/66
RECAPE
TÍTULO:

VOLUME III - Anexos Técnicos
Anexo 7 - Património

Fotografia 1: Vista panorâmica da área junto ao traçado, ao km 12+500

Fotografia 2: Vista panorâmica da área junto ao traçado, ao km 13+000
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Fotografia 3: Vista panorâmica do local de implantação do sítio n.º 5 (Parral de Baixo), que não foi
identificado no decorrer do trabalho de campo

Fotografia 4: Vista panorâmica da área junto ao traçado, ao km 16+500
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Fotografia 5: Vista panorâmica da área junto ao traçado, ao km 20+000

Fotografia 6: Construção civil em ruínas identificada ao km 24+200, fora da área de estudo
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Fotografia 7: Exemplo da Visibilidade de Solos Nula, junto ao km 25+000

Fotografia 8: Vista geral do traçado ao km 25+200, junto ao Moinho do Roncão (n.º 17)

ENCARGO:

Subconcessão da Auto-Estrada do Baixo Alentejo

IT882-D2-92108-E-A

TECNOFISIL

Sublanço D2 - Nó de Relvas Verdes / Nó de Roncão
(IC33)
FOLHA: 60/66
RECAPE
TÍTULO:

VOLUME III - Anexos Técnicos
Anexo 7 - Património

APÊNDICE IV
Cartografia das Ocorrências Referenciadas
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APÊNDICE V
Autorização do IGESPAR, I.P.
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APÊNDICE VI
Ficha de Sítio

TECNOFISIL
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Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
(para acompanhar o relatório)

Sítio
Designação Subconcessão do Baixo Alentejo - sublanço D2 - Nó de Relvas Verdes / Nó de Roncão
(IC33)
Distrito Setúbal

Concelho Santiago do Cacém

Freguesia Várias________________

Lugar

_______________

_________________________________
__________________________________

C.M.P. 1: 25.000 folha n.º 505,515,516,526 Latitude N
Longitude W (Greenwich) _________

Altitude (m)

Tipo de sítio** __________________

Período cronológico**

___________________________________
__________

Descrição do sítio (15 linhas) A área de estudo que foi alvo de prospecção sistemática localiza-se
administrativamente no concelho de Santiago do Cacém (freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz

e São Francisco da Serra). A área de estudo apresenta uma paisagem bastante diversificada. A
ocupação urbana apresenta-se dispersa ao longo de todo o traçado, salientando-se a presença de diversas
indústrias. No que respeita aos edifícios de habitação, estes correspondem na grande maioria, a pequenas
edificações de carácter isolado, de tipo quinta ou vivenda. Estas edificações intercalam-se com áreas de
cultivo de pequena dimensão e sobretudo baldios e matos, nas quais a vegetação, de médio porte, é, no
geral, densa. De forma genérica e ao longo de todo o corredor de estudo assinala-se uma forte pressão
humana especialmente no início do lanço em estudo. A afectação dos terrenos é notável devido à lavra
mecânica, à abertura de estradões e à construção de edifícios industriais e de habitação.
Bibliografia Estudo de Impacte Ambiental elaborado sobre o Anteprojecto da “Beneficiação do IP8 entre
Sines e a Variante à EN120 e da ER261-5 entre Sines e Santo André”, 2004, RECAPE do IP8 - Sines /
Variante à EN120 e ER261 - 5 - Sines / Santo André. 2005
Proprietários

Classificação Várias

Legislação

Estado de conservação**

Uso do solo** Agrícola, Baldio

Ameaças** Não definidas

Protecção/Vigilância**

Acessos** IP8,
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ESPÓLIO
Descrição O tipo de trabalho não implica a recolha de espólio arqueológico

Local de depósito

Trabalho Arqueológico
Arqueólogo responsável Raquel Alexandra Luís Henriques e Luísa Maria Pineda Cabello
Tipo de trabalho** Prospecção Arqueológica Sistemática.
Datas: de início 27/07/2009________ de fim 30/07/2009_________ duração (em dias) 4 dias
Projecto de Investigação

Objectivos (10 linhas) Prospecção sistemática de toda a área de implantação do Projecto, em
particular nas áreas objecto de alteração de projecto, com caracterização completa e descriminada dos
impactes associados à construção da subconcessão do Baixo Alentejo - D2 - Nó de Relvas Verdes / Nó
de Roncão (IC33), sobre o património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, arquitectónica e
etnográfica. Pretende-se assim proporcionar uma perspectiva actualizada das ocorrências de valor
patrimonial, arqueológicas e edificadas que possam integrar-se na área a afectar pelas infra-estruturas a
construir, de modo a minimizar no possível a sua afectação.
Resultados (15 linhas)
Como resultado da primeira fase de pesquisa documental identificaram-se na área do Projecto 20
ocorrências patrimoniais, das quais 16 são de natureza arquitectónica / etnográfica e 4 de natureza
arqueológica.

** Preencher de acordo com a lista do Theasaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada no site do IPA:
www.igespar.pt

