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SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 

Introdução 

O relatório agora apresentado reporta-se aos trabalhos arqueológicos realizados no 

âmbito do RECAPE da Subestação de Ribeira de Pena.  

A Subestação em apreço integra-se num projecto mais amplo denominado Eixo da 

RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV, denominada 

Linha Carrapatelo abertura da linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, que incorpora um 

conjunto mais vasto de linhas a construir na região. 

No que se refere ao estudo agora em análise, este corresponde ao conjunto composto 

pela plataforma da Subestação, taludes, acesso, restabelecimento de acesso e estaleiros (1ª e 

2ª fase). 

 

Enquadramento 

O Projecto em apreço corresponde a uma subestação eléctrica, cuja Área de Incidência 

localiza-se no concelho de Ribeira de Pena, freguesia de Santo Aleixo de Além Tâmega e 

insere-se na Carta Militar de Portugal fl. 73. 

 

 

Metodologia 

O presente relatório observou as seguintes linhas de trabalho de Pesquisa 

Documental e Prospecção de Campo tendo ambas como base de orientação o “Guia 

Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de 

Transporte de Electricidade”, elaborado pela REN. 

No caso da Pesquisa Documental como esta já havido sido realizada na fase de 

Estudo Prévio, nesta fase efectuou-se essencialmente uma actualização da documentação 

bibliográfica disponível com o objectivo de aferir sobre a existência de nova informação 

bibliográfica relativa à “área de incidência” projecto. Para tal consultou-se: 

1 Bibliografia especializada; 

2 Base de dados SIG da DGPC;  

3 Base de dados on-line do DGPC; 

4 Base de dados on-line do IHRU; 

5 Cartografia variada; 

6 EIAs e projectos de investigação na área; 

7 Plano Director Municipal. 

 

Na fase de Pesquisa Documental, considerou-se como área alvo de actualização da 

informação obtida no Estudo Prévio, uma envolvente de 500m tomando como referencia o 

centro Subestação. Quanto à zona considerada como área de incidência directa (AID) é aquela 

que corresponde a toda a área de intervenção que possa induzir impactes no solo, no caso 



 

 

serão: plataforma da subestação, taludes, acesso, restabelecimento de acesso e estaleiros (1ª 

e 2ª fase). 

Quanto à Prospecção de campo, foi efectuada a prospecção sistemática na área de 

incidência directa da subestação, com vista à identificação de ocorrências de interesse 

patrimonial inéditas e à relocalização de ocorrências identificadas em pesquisa documental. Os 

trabalhos tiveram a seguinte orientação: 

▪ Prospecção de campo sistemática na área de incidência do projecto (plataforma 

da subestação, taludes, acessos, estaleiros e área de intervenção paisagística), 

com vista à identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas e 

relocalização das que foram identificadas na pesquisa documental. 

▪ Relocalização cartográfica (GPS), registo fotográfico e documental das 

ocorrências identificadas na pesquisa documental no interior da AID; 

▪ Localização cartográfica (GPS) registo fotográfico e documental das ocorrências 

patrimoniais identificadas não referidas na pesquisa documental; 

▪ Realização de uma Carta de Caracterização do Coberto Vegetal e Condições de 

Visibilidade; 

▪ Preenchimento de uma ficha de inventário individualizada, para cada uma das 

ocorrências observadas (pesquisa documental e inéditas), com uma breve 

descrição do sítio, implantação, localização relativamente à área de incidência 

do projecto, estruturas impactantes, registo fotográfico e cartográfico. 

 

Identificação e caracterização dos elementos patrimoniais 

Para a realização do inventário patrimonial foram considerados os elementos 

patrimoniais integráveis na categoria de património cultural segundo a legislação em vigor. 

Assim subdividiram-se os elementos patrimoniais em 3 categorias distintas: 

➢ Arquitectónico – Corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-

cultural, com ou sem especial valor arquitectónico e com alguma especificidade, raridade, 

marcado regionalismo, que merecem ser destacadas da arquitectura comum (casas de 

habitação, casais rurais, arquitectura popular, religiosa e civil, pública e privada); 

➢ Etnográfico – Trata-se de elementos patrimoniais sem um valor patrimonial 

histórico-cultural relevante, mas que são caracterizadores de uma vivência regional sendo 

caracterizadora desta (fontes, estruturas de apoio a actividades agrícolas e pastoris, vias, 

levadas, zonas extractivas); 

➢ Arqueológico – Enquadram-se aqui a categoria de bens móveis e imóveis que 

pela sua natureza se inscrevem na alínea 2 do artigo 74 da Lei de Bases do Património 

Cultural, “O património arqueológico íntegra depósitos estratificados, estruturas, construções, 

agrupamentos arquitectónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra 

natureza, bem como o respectivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, 

no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar territorial ou na plataforma continental” 



 

 

Na classificação tipológica, seguiu-se genericamente a classificação constante no 

Thesaurus da base de dados Endovelico da Direção Geral do Património Cultural. Para as 

ocorrências não referidas na tipologia optou-se por utilizar a designação corrente, sempre que 

possível recorrendo ao termo regional. Na valoração cultural optou-se por utilizar uma versão 

modificada e adaptada dos critérios de inventariação de bens patrimoniais (artigo 17 da Lei de 

Bases do Património Cultural), bem como do Guidance on Heritage Impact Assessments for 

Cultural World Heritage Properties, Anexo 3A (ICOMOS, 2011). Assim, definiu-se uma 

valoração de 0 a 5: 

Muito-Elevado (5): Bem classificado como património mundial de elevado valor científico, 

cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível internacional; 

Elevado (4): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou 

ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou 

arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a 

nível nacional; 

Médio (3): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, 

arquitetónica) não classificada, de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, 

monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional;  

Baixo (2): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em 

função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em 

função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local;  

Negligenciável (1): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse 

patrimonial que se verifica ter sido totalmente destruída; 

Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros 

fatores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções).  

 

 

Pesquisa Documental 

Para a inventariação das ocorrências patrimoniais, procedeu-se à consulta, e 

respectiva triagem, da principal bibliografia arqueológica disponível para a área, (ainda que 

esta já tivesse sido efectuada no âmbito dos diferentes EIAs do projecto Eixo da RNT entre 

Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV, bem como de 

instrumentos de planeamento no caso Plano Director Municipal. Foram ainda consultadas a 

base de dados Endovélico, Património Imóvel Classificado ambas da DGPC e a Monumentos e 

do IHRU. 

No decorrer da pesquisa documental, que como já indicado, teve como base uma área 

500m de largura da área de projecto (esta corresponde ao conjunto composto pela plataforma 

da Subestação, acessos, restabelecimentos, estaleiros e taludes), no qual se identificou uma 

ocorrência no seu interior (ocorrência 136 e 137). A sua numeração obedeceu à numeração 

atribuída às ocorrências do EIA em fase de Estudo Prévio do Eixo Vila Pouca de Aguiar – 

Ribeira de Pena – Carrapatelo e ao EIA do Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira 



 

 

de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV - Reformulação dos troços 4, 5, 6 e 10 e das 

localizações para a subestação de “Ribeira de Pena”. 

  

Quadro 1 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial identificadas na 
pesquisa documental localizadas na AE e AID  

Nº Designação Tipologia Cronologia 
Categoria Localização 

Arq Aqt Etn AE AID 

136 Alto da Cilha 1 Indeterminado Indeterminado      

137 Alto da Cilha 2 Achado isolado Indeterminado      

 

Da análise do quadro há a destacar o muito limitado número de elementos patrimoniais 

situados na área de projecto ou sua envolvente. No caso apenas dois, no caso do numero 136 

referente a uma estrutura de função e cronologia indeterminada e a 137 correspondente a um 

achado isolado de dois fragmentos de mós manuárias observadas em 2012 no âmbito do EIA 

do Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 

400kV - Reformulação dos troços 4, 5, 6 e 10 e das localizações para a subestação de 

“Ribeira de Pena”, no decorrer dos presentes trabalhos não foi possível relocalizar nenhum 

destes dois elementos. 

   

Trabalho de campo 

Como se trata de uma fase de RECAPE o trabalho de campo consistiu na prospecção 

sistemática da área de incidência directa (AID) da zona de projecto. 

Toda a área prospectada apresenta uma ocupação do solo onde predomina um denso 

coberto arbóreo de pinhal e cedro intercalado com um espesso coberto arbustivo, 

extremamente denso, que limitou significativamente a eficácia do trabalho de campo em termos 

da visibilidade do solo e consequentemente de uma cuidada observação de toda a área de 

projecto, situação que será desenvolvida no capítulo relativo às Medidas de Minimização.  

No decorrer dos trabalhos de prospecção não se observou qualquer novo elemento 

patrimonial e ao nível de relocalizações observou-se a ocorrência 136, não se tendo 

relocalizado os fragmentos de mó correspondentes ao elemento patrimonial 137. 

 

 

Inventário patrimonial 

No decorrer do trabalho de campo foram tidas em consideração as ocorrências 

identificadas na fase de pesquisa documental (ocorrência 136 e 137) com vista à sua 

relocalização. Contudo, como já referido, não foi possível relocalizar a 137. Ainda assim 

efectuou-se uma Ficha de Sítio da ocorrência que recebeu a numeração do EIA do Eixo da 

RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV - 

Reformulação dos troços 4, 5, 6 e 10 e das localizações para a subestação de “Ribeira de 

Pena”, ou seja, o número 136. 

 



 

 

 

Caracterização das Condições de Visibilidade 

A área onde se implanta o projecto apresenta de uma forma uniforme profundas 

limitações para a observação do solo a todos as distâncias, o que inviabiliza a detecção de 

estruturas e artefactos. Pontualmente no interior da área surgem pequenas zonas limpas de 

vegetação  

 

Quadro 3 – Caracterização das condições de visibilidade 

Zona VE VA Caracterização  

A R/N R/N 

 
Características da paisagem: Zona com denso coberto 
vegetal arbóreo, essencialmente de pinhal e cedro, 
pontualmente com zonas limpas de vegetação arbustiva, 
ainda que em grande parte esta seja a predominante. 
 

 

 

B E/M R/N 

Características da paisagem: Zona desprovida coberto 
vegetal arbóreo. Área composta essencialmente com 
vegetação baixa ou herbácea 
 

 

 
 

Breve Análise Toponímica 

Como é sabido, uma preciosa ferramenta de trabalho da prospecção arqueológica é o 

estudo toponímico, uma vez que este dá indicadores muito interessantes de potenciais sítios 

arqueológicos. Na análise toponímica realizada aos topónimos referidos no interior da área de 

projecto, não se identificam topónimos arqueológicos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A Avaliação de Impactes pode subdividir-se em dois grandes subgrupos: um de 

impactes físicos e outro de impactes visuais. Os impactes físicos ocorrem essencialmente na 

fase de Construção e os impactes visuais manifestam-se na fase de Exploração. 

Os trabalhos realizados permitiram identificar uma ocorrência de cariz etnográfico na 

área de projecto, que resulta da fase de pesquisa documental. 

No Anexo I apresentam-se a respectiva ficha individual de sítio onde se caracterizam os 

impactes sobre as ocorrências patrimoniais, decorrente da implantação do projecto e onde se 

especificam as medidas de minimização preconizadas. Como já referido, nesta fase não foi 

possível relocalizar uma das duas ocorrências identificadas em fases anteriores, mas ainda 

assim foi elaborada a respectiva ficha de sítio, pois a informação prévia existente, permitiu-nos 

pelo menos a reprodução da informação anterior.  

 

Fase de construção  

A avaliação de impactes decorrentes da fase de construção do projecto sobre cada 

ocorrência patrimonial identificada considera, relevantes, os seguintes factores indicados no 

“Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede 

Nacional de Transporte de Electricidade”: 

 

o Sentido/natureza; 

o Efeito/Incidência; 

o Inicio; 

o Duração; 

o Probabilidade; 

o Dimensão espacial; 

o Reversibilidade; 

o Magnitude 

 



 

 

 

Em seguida definem-se os critérios, eventualmente a utilizar na caracterização e avaliação de 

impactes.  

• Sentido/Natureza (negativo, positivo, nulo): considera-se impacte positivo qualquer acção que 

melhore o conhecimento ou o estado de conservação de uma ocorrência patrimonial; impacte 

negativo traduz-se na afectação (directa ou indirecta, parcial ou total), a sua deterioração, ou 

alteração do seu local de implantação ou sua envolvente; considera-se nulo todos os impactes 

que não provocarão qualquer tipo de afectação de uma ocorrência. 

• Efeito/Incidência (directa, indirecta, indeterminada): a incidência é directa se for provocado pela 

implementação do projecto (construção, exploração ou desactivação) do projecto; indirecta se for 

induzida por actividades decorrentes ou ligadas ao projecto, mas não pela implementação do 

projecto em si; indeterminada caso a informação disponibilizada sobre a implantação das 

diferentes unidades de projecto for insuficiente. 

• Inicio/fase (construção, operação, desactivação): construção em todas as situações de impacte 

que ocorram nesta fase de implementação do projecto a grande maioria de impactes ocorre nesta 

fase); exploração quando se define a existência de impactes nesta fase do projecto (ao nível do 

património geralmente são pouco significativos); desactivação, quando ocorrem impactes 

decorrentes da desactivação das infra-estruturas do projecto. 

• Duração (temporária, permanente, nula): este corresponde ao efeito induzido pela acção 

impactante no tempo e pode ser temporária quando são casos relacionados com acções que não 

tenham um carácter definitivo como ocultação, ou deslocamento da ocorrência desde que esta 

possa retomar o seu lugar após a realização de acções impactantes. Afigura-se comum que 

algumas acções possam ser temporárias ou seus efeitos negativos acabem por assumir um 

carácter permanente; uma acção com efeito permanente é aquela que resulta na adopção ou 

implementação de uma acção não regressiva sobre uma ocorrência e que se apresente indefinida 

temporalmente; nula quando não ocorrer qualquer efeito sobre uma ocorrência.  

• Probabilidade (certo, provável, pouco provável, improvável ou incerto): 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. A probabilidade é certa se a localização de 

uma parte de projecto coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial; 

• Dimensão espacial (local, regional, nacional): indica a escala espacial a que o efeito se pode 

sentir, sendo que a dimensão espacial local se aplica geralmente a ocorrências cuja afectação e 

o valor patrimonial é de significância reduzida ou média sendo sobretudo de cariz etnográfico 

ligadas a comunidades locais; regional quando a esfera de influência da afectação se cinge a 

nível de uma abrangência local ou seja quando o contexto de implantação ultrapassa esta 

dimensão, (ex: um castro incluído num conjunto de castro que formam uma identidade supra-local 

ou sítio classificados como de valor concelhio); nacional quando se define a afectação de uma 



 

 

ocorrência cuja importância se afirma como um bem de todos como por exemplo: monumentos 

com estatuto de protecção legal (Imóveis de Interesse Público, Monumento Nacional, Património 

da Humanidade). 

• Reversibilidade (reversível, parcialmente reversível, irreversível): indica a capacidade ou 

incapacidade de restabelecimento natural do meio após cessar a perturbação. 

• Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude refere-se à escala de alteração ou melhor ao 

grau de afectação do impacte resultante de cada uma das acções impactantes e da 

susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo 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 quando significa uma degradação 

pouco acentuada ou uma intrusão na área envolvente ocorrência também com menor expressão 

física ou mais afastada da ocorrência. 

 

De uma forma geral considerou-se que a implantação da subestação será suscetível de implicar 

impactes negativos sobre eventuais elementos patrimoniais que possam surgir na área aquando da sua 

fase de construção, altura em que poderá ocorrer a afectação.  

Para efeito de avaliação de impactes considerou-se alvo de afectação directa todas as ocorrências 

localizadas na área de afactação directa do projecto (ao conjunto composto pela plataforma da Subestação, 

acessos, restabelecimentos e estaleiros) Como alvo de afectação indirecta estão todas as ocorrências 

localizadas até 100m afactação directa. No caso das ocorrências localizadas a mais de 100m consideramos 

que estas não serão alvo de afectação relativamente à execução do projecto, mas foram consideradas 

como potencialmente alvo de impactes relacionados com eventuais machas de empréstimo ou área de 

depósito, que nesta fase não estão definidos, neste caso considerámos esses impactes como 

indeterminados. 

 

Quanto às ocorrências inventariadas, na área de projecto e na área de incidência indireta, não se 

regista nenhuma. Já na envolvente de 500m registam-se dois elementos patrimoniais (136 e 137). O 

primeiro localiza-se a 295 m dos elementos de projecto mais próximos previstos (caminho e 

restabelecimento) e a segunda a 180m das mesmas infraestruturas, pelo que não se prefiguram impactes 

decorrentes da implementação de qualquer dos elementos de projecto conhecidos. 

Importa, contudo, referir que a ocorrência 137 corresponde ao achado isolado de vestígios 

arqueológicos que indiciam uma ocupação pré-histórica da área, consistente com algum tipo de 

povoamento sedentário, pelo que, não é de descartar a possibilidade de no interior da área de intervenção 

do projecto que possam vir a surgir vestígios arqueológicos relacionados com essa ocorrência, ainda que a 

ausência de vestígios de superfície pareçam indiciar que esta área não terá sido alvo de ocupação, essa é 

uma possibilidade que ainda assim deve ser tida em conta. 



 

 

 

Fase de exploração  

A nível de impactes físicos com base nos dados actuais e salvo venham a surgir eventuais ocorrências 

patrimoniais na fase de construção, na fase de exploração não ocorrem de impactes significativos. 

Fase de desactivação  

Não se prevê a ocorrência de impactes significativos sobre os elementos patrimoniais no decurso da 

fase de desactivação do projecto, desde que sejam seguidas as medidas de minimização específicas 

referenciadas para a fase de construção. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÂO 

 

Apresentam-se seguidamente as medidas a implementar para minimização de impactes sobre o 

património: 

▪ A reprospecção após a desmatação das áreas que se apresentavam com um coberto vegetal que 

impedia uma correcta observação do solo, quer na área da plataforma, quer na área de estaleiro, 

bem como na de intervenção paisagística 

▪ Como medida geral, aplicável a toda a obra, recomenda-se o acompanhamento arqueológico de 

todas operações que impliquem revolvimento do solo, como sejam desmatações, raspagens de solo, 

escavações, etc. Este acompanhamento deverá ser executado de forma contínua, estando o número 

de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho simultâneas e da distância entre elas, 

de forma a garantir um acompanhamento arqueológico adequado. 

▪ Que o arqueólogo responsável pelo acompanhamento realize prospeção arqueológica nas zonas 

destinadas a áreas funcionais da obra (acessos, estaleiro, depósitos de terras, áreas de empréstimo, 

de depósito e outras), caso estas não se integrem na área agora prospetada, cuja localização por ora 

desconhecemos. Este deverá preconizar e justificar (técnica e financeiramente), as medidas de 

minimização que se venham a revelar necessárias em virtude do surgimento de novos dados no 

decurso da obra e que visem proteger e/ou valorizar elementos de reconhecido interesse patrimonial 

▪ Na área de incidência do projecto, ocorrem alguns muros de divisão de propriedade em pedra 

seca. Recomenda-se o registo fotográfico por amostragem tipológica e não mais que troços de 2 

metros de comprimento, daqueles que venham a ser alvo de afectação directa pelo projecto 

(destruição ou descaracterização), atendendo a que constituem evidências de uma arquitectura rural 

em desaparecimento, sobrevivendo assim a memória das tipologias construtivas destas estruturas na 

região. 

▪ No que se refere às ocorrências patrimoniais inventariadas na área de projecto, estas encontram-

se a mais de 100m pelo que não se prefiguram impactes relevantes preconizando-se apenas a sua 

conservação pela salvaguarda. 
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FIGURAS 
 

 

 

Figura 1 – Localização da área do projecto com indicação das ocorrências patrimoniais inventariadas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Caracterização da ocupação do solo e condições de visibilidade. 

 

 

 

 



 

 

FOTOS 
 

 

Foto 1 – Ocorrência 136 

 

 

Foto 2 – Foto 1 – Ocorrência 136, pormenor de lagareta com canal(?) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foto 3 – Ocorrência 137, mó manual 

 

 

Foto 4 – Ocorrência 137, movente de mó manual 

 

 

 



 

 

 

 

Foto 5 – Área A - Aspecto das condições de visibilidade na área da substação, denso coberto arbóreo de 

feto e cedro 

 

Foto 6 – Área A - Aspecto das condições de visibilidade na área da substação, denso coberto arbóreo de 

pinheiro e vegetação arbustiva 

 

 

 



 

 

 

Foto 7 – Área A - Aspecto das condições de visibilidade na área da substação, denso coberto arbóreo de 

pinheiro e vegetação arbustiva 

 

 

Foto 8 – Área A - Aspecto das condições de visibilidade na área da subestação, denso coberto arbóreo de 

pinheiro e vegetação arbustiva 
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