Figura 37| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 15.

Figura 38| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 16.

Figura 39| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 17.

Figura 40| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 18.

Figura 41| Carta de densidades de lineamentos utilizada para o cálculo dos parâmetros do índice
DRASTIC.

Figura 42| Carta de profundidades do nível piezométrico utilizada para o cálculo dos parâmetros do índice
DRASTIC.

Figura 43| Carta de densidades de recarga utilizada para o cálculo dos parâmetros do índice DRASTIC.

Figura 44| Carta do parâmetro D, profundidade dos níveis piezométricos, do índice DRASTIC.

Figura 45| Carta do parâmetro R, recarga, do índice DRASTIC.

Figura 46| Carta do parâmetro A, material do aquífero, do índice DRASTIC.

Figura 47| Carta do parâmetro S, tipo de solo, do índice DRASTIC.

Figura 48| Carta do parâmetro T, topografia, do índice DRASTIC.

Figura 49| Carta do parâmetro I, impacto na zona não saturada, do índice DRASTIC.

Figura 50| Carta do parâmetro C, condutividade hidraúlica, do índice DRASTIC.

Tabela 1| Referencia, Tipo de captação, de cada um dos pontos, assim como coordenadas e níveis
considerados em metros (m).
Ref.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
17
26
44
56
57
67
69
70
73
74
93
98
108
109
118
119
121
123
125
127
128
129
130
138
144
146
150
153
155
156
159
160
162
167
172
173
174
175
177
178
179
180

Tipo
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Furo
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço

Nível (m)
8,0
6,0
4,0
10,0
7,0
6,0
4,0
7,0
10,0
6,0
4,0
9,0
5,0
5,0
9,0
7,0
6,0
5,0
6,0
2,0
10,0
3,0
9,0
8,0
8,0
5,0
5,0
4,0
8,0
7,0
8,0
13,0
1,0
4,5
2,0
2,0
6,0
3,0
7,0
12,0
12,0
12,0
15,0
7,0
2,0
8,0
12,0
7,0
2,4
4,3
11,0

Coordenadas
X
Y
-14133,0 168841,0
-14121,0 168803,0
-13853,0 168490,0
-13828,0 168404,0
-13913,0 168427,0
-13926,0 168457,0
-13897,0 168450,0
-13955,0 168405,0
-13950,0 168354,0
-13639,0 168020,0
-13859,0 167836,0
-13888,0 167713,0
-14271,0 167017,0
-14263,0 167004,0
-13490,0 166987,0
-13263,0 166860,0
-13199,0 166945,0
-13274,0 166806,0
-13254,0 166812,0
-12963,0 166744,0
-12834,0 166280,0
-12252,0 165644,0
-12103,0 164032,0
-12436,0 162951,0
-12449,0 162953,0
-12232,0 162517,0
-12197,0 162464,0
-12184,0 162390,0
-12127,0 162293,0
-12069,0 162406,0
-12087,0 162344,0
-12078,0 161724,0
-11778,0 161037,0
-11766,0 160822,0
-11681,0 160809,0
-11786,0 160681,0
-11681,0 160474,0
-11669,0 160413,0
-11706,0 160422,0
-11876,0 160493,0
-11885,0 160447,0
-12048,0 160555,0
-12406,0 159469,0
-12581,0 159200,0
-12547,0 159175,0
-12519,0 159144,0
-12605,0 159100,0
-12774,0 158875,0
-12744,0 158809,0
-12852,0 158476,0
-12938,0 158407,0

Ref.
181
184
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
220
220
220
220
220
220
220

Tipo
Poço
Poço
Furo
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Furo
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Furo
Furo
Poço
Furo
Furo
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço

Nível (m)
4,0
6,0
4,0
2,0
2,0
1,0
4,0
1,0
1,0
2,0
3,0
6,0
2,0
3,0
6,0
1,0
3,0
4,0
12,0
1,0
2,0
4,0
3,0
5,0
3,0
12,0
7,6
3,6
2,5
6,2
2,4
1,6
3,5
6,6
11,5
6,0
15,6
15,5
3,4
4,0
2,7
3,2
1,9
3,1
3,7
4,1
3,4
4,5
2,6
3,3
1,4

Coordenadas
X
Y
-13102,0 158613,0
-13335,0 157648,0
-13638,7 168019,8
-14122,0 168614,1
-13766,4 168923,9
-14110,3 167170,3
-12857,8 166661,2
-12283,0 165671,2
-12093,0 165893,0
-13144,0 163364,4
-11382,3 164656,6
-13073,2 166471,8
-11590,4 165011,9
-12595,0 161853,6
-11830,8 162222,3
-13287,4 166560,5
-11306,7 163436,4
-14350,9 166909,1
-12641,4 166927,0
-14944,4 166374,9
-12769,7 167280,5
-13157,0 160674,9
-12637,5 160459,8
-14169,0 167956,9
-13930,0 168401,0
-13894,0 167706,0
-11056,0 159816,0
-13184,0 166942,0
-12226,0 165662,0
-11577,0 164567,0
-12833,0 161647,0
-11855,0 162226,0
-12956,0 163256,0
-13140,0 159739,0
-12741,0 158825,0
-13538,0 158231,0
-13609,0 159049,0
-13759,0 160532,0
-13849,0 160170,0
-13505,0 162348,0
-11675,0 163669,0
-11702,0 160430,0
-12679,0 160303,0
-14493,0 167039,0
-13184,0 166941,6
-13203,9 166951,8
-13268,4 166900,4
-12828,2 161687,9
-12800,8 161623,6
-13538,5 158267,5
-12669,0 160294,7

Tabela 2| Referencia de cada um dos ensaios de permeabilidade validos, coordenadas e respectivos
resultados de permeabilidade hidráulica em (m/d).
Coordenadas
X
Y
-13009
158033
-12423
158779
-11995
159239
-10995
160426
-13157
159714
-13591
158766
-11628
161871
-11715
162826
-12130
161912
-12524
161104
-13268
161421
-13117
160973
-13835
160842
-12509
163163
-12969
164348
-11916
165175
-11977
166229
-12522
166319
-12484
167682
-13477
167884
-13564
167495
-13542
166971
-11744
165112
-13524
169157
-14141
168552
-12858
165127
-13738
159683
-13726
158629
-12384
160048
-13560
163192
-14622
166978

Ref.
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36

Permeabilidade Hidráulica (m/d)
0,0307
0,1533
1,3437
1,4306
1,7626
0,2361
0,0018
0,5824
0,3627
0,2963
2,2378
0,3627
4,1537
0,1635
1,9057
0,0307
0,1635
0,2963
0,9912
0,0023
0,2401
0,4394
0,1533
0,7051
0,2197
0,0971
0,2963
0,4292
0,0931
7,5104
1,7524
2

Tabela 3| Referencia coordenadas e transmissividades calculadas, para cada um dos ensaios em (m /dia)
Coordenadas
Ref. Ensaio

X

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-13930
-13894
-11056
-13184
-12226
-11577
-12833
-11855
-12956
-13140
-12741
-13538
-13609
-13759
-13849
-13505
-11675
-11702
-12679
-14493

168401
167706
159816
166942
165662
164567
161647
162226
163256
159739
158825
158231
159049
160532
160170
162348
163669
160430
160303
167039

Transmissividade
(m2/dia)
14,40
10,70
3,10
12,60
10,00
6,12
54,90
12,00
0,48
3,56
15,10
6,31
10,10
0,55
65,20
52,30
26,00
32,00
5,74
3,05

Tabela 4| Referencias coordenadas, percentagens de cada um dos componentes do solo e porosidades
determinadas.
Amostra

x

y

Areia (%)

Argila (%)

Silte (%)

1
2
3
4
5
6
7
8

-12935,0
-13600,8
-13645,0
-12548,1
-13336,4
-11696,7
-11971,7
-13746,1

158400,6
158749,3
160836,7
159275,1
161685,9
162891,1
166219,2
168456,9

87,11
88,71
92,29
90,58
88,82
87,10
87,47
89,38

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

5,89
4,29
0,71
2,42
4,18
5,90
5,53
3,62

Porosidade
Efectiva (%)
38,0
38,0
37,0
37,0
38,0
38,0
38,0
38,0

Porosidade
Eficaz (%)
15,0
15,0
14,0
14,0
15,0
15,0
15,0
14,0

Tabela 5| Parâmetros medidos no campo e analisados em laboratório

Coordenadas

Parâmetros medidos in situ

Parâmetros analisados em Laboratório

Fluoretos

Sílica

Anidrido
Carbónico

566

15,2

21,3

210

26,6

46,9

617

13,0

16,6

1,4

289

15,5

17,5

16,8

2,8

269

17,6

33,7

6,8

19,3

3,7

293

12,2

9,0

37,6

16,0

26,4

6,2

160

10,9

26,9

7,0

13,7

22,5

10,2

1,5

249

18,3

24,3

9,3

3,1

5,3

2,9

6,1

1,0

139

12,4

32,0

7,0

12,2

6,5

9,8

2,9

8,6

198

9,9

9,8

24,5

7,4

15,6

4,8

12,9

4,2

11,1

243

14,8

35,8

5,4

40,9

7,0

43,2

22,0

28,8

7,0

29,8

20,0

364

13,5

28,6

221

5,6

56,0

8,4

30,0

24,0

47,2

13,6

24,8

11,0

255

17,2

21,3

719

152

6,2

45,1

53,4

174,0

4,1

20,5

10,8

88,1

3,1

431

13,5

47,8

16,9

164

187

5,9

23,9

15,6

36,1

3,5

6,5

22,0

1,1

216

21,7

29,0

5,27

14,6

111

132

4,9

25,5

5,8

12,6

6,8

18,9

6,1

8,8

1,1

6,6

15,8

162378,2

5,24

15,7

546

143

4,8

81,9

8,2

73,3

55,0

67,0

25,1

53,6

9,7

6,9

32,6

159801,1

6,20

17,1

477

459

6,0

33,9

53,9

48,1

54,0

40,9

9,8

52,2

76,0

6,2

43,1

Amostra

X

Y

pH

Temp

Cond.

EH

pH

Dureza

Alcalinidade

Cloretos

Sulfatos

Nitratos

Cálcio

Sódio

1

-13335,2

157647,9

6,15

20,8

367

129

5,9

23,3

15,2

23,1

9,4

8,6

6,4

16,2

2

-12852,0

158476,1

5,66

16,9

232

102

5,6

16,4

24,2

14,8

1,5

1,2

4,1

12,1

3

-13551,2

158727,4

5,77

19,5

140

197

5,6

23,3

8,6

16,2

9,9

17,6

6,0

14,8

4

-13086,3

158631,6

5,67

19,0

86

201

5,8

15,0

12,2

15,2

10,3

4,0

9,5

5

-12519,4

159143,8

5,47

18,0

212

205

5,6

25,7

13,2

23,5

8,8

13,1

7,9

6

-11876,1

160493,2

6,12

17,9

174

151

6,2

20,9

11,2

28,0

10,0

12,0

7

-12676,9

159533,3

5,23

18,0

314

176

5,5

48,5

9,8

34,1

15,0

8

-12077,8

161724,2

5,42

22,5

170

179

6,2

60,8

26,8

15,2

9

-12103,4

164032,1

5,35

15,5

54

168

5,6

14,6

11,2

10

-12251,9

165643,9

5,79

17,4

131

164

5,9

12,4

11

-12878,6

166559,6

5,03

17,0

110

330

5,4

12

-13638,7

168019,8

5,27

17,5

304

256

13

-14133,4

168841,1

5,44

19,2

286

14

-12361,0

162999,0

5,96

15,7

15

-13442,7

164195,0

5,73

16

-13812,3

160210,1

17

-13533,6

18

-11017,2

Potássio

1,2

298

* Os espaços em branco na tabela não indicam ausência, mas sim que os valores estavam abaixo do limite de detecção do método. Em mg/L excepto o Fluoreto que esta em microgramas/L

Tabela 6| Valores de ião magnésio e ião bicarbonato
Amostra

Magnésio

Bicarbonato

1

1,778

12,459

2

1,497

19,836

3

2,020

7,049

4

1,217

10,000

5

1,451

10,820

6

0,952

9,180

7

2,076

8,033

8

1,122

21,967

9

1,787

9,180

10

1,253

5,738

11

3,404

6,066

12

5,689

5,738

13

5,354

6,885

14

4,404

43,770

15

1,863

12,787

16

2,494

4,754

17

4,670

6,721

18

2,290

44,180

*Parâmetros calculados. O Magnésio foi calculado a partir da dureza e o Bicarbonato foi calculado a partir da Alcalinidade.

Tabela 7| Concentrações dos diferentes iões em milequivalentes por litro
Amostra

Cálcio

Sódio

1

0,319

0,704

Potássio

Magnésio

Sulfato

Nitrato

Cloreto

Flúor

Bicarbonato

0,146

0,196

0,139

0,652

0,030

2

0,205

0,526

0,204

0,123

0,031

0,019

0,417

0,011

3

0,299

0,643

0,325

0,166

0,206

0,284

0,457

0,032

0,116

4

0,200

0,413

0,036

0,100

5

0,394

0,730

0,072

0,119

0,183

0,166

0,429

0,015

0,164

0,211

0,663

0,014

6

0,339

0,839

0,095

0,078

0,177

0,208

0,194

0,790

0,015

7

0,798

1,148

0,159

0,150

0,171

0,312

0,606

0,962

0,008

8

1,123

0,443

0,132

0,038

0,092

0,146

0,221

0,429

0,013

9

0,145

0,265

0,360

0,026

0,147

0,065

0,085

0,262

0,007

10

0,145

0,374

0,150

0,103

0,135

0,158

0,344

0,010

0,094

11

0,210

0,483

12

0,349

1,296

0,512

0,280

0,100

0,208

0,440

0,013

0,099

0,468

0,458

0,465

1,219

0,019

0,094

13

0,679

1,078

14

0,539

3,830

0,281

0,440

0,500

0,761

0,846

0,013

0,113

0,079

0,362

0,085

0,331

4,908

0,023

15

0,324

0,718

0,957

0,028

0,153

0,056

1,018

0,011

16

0,210

0,304

0,383

0,028

0,205

0,142

0,305

0,355

0,078

17

1,252

2,330

0,248

0,384

1,145

1,081

2,068

0,110

18

0,489

2,270

1,944

0,188

1,124

0,660

1,357

0,031

0,016

0,724

* Os espaços em branco na tabela não indicam ausência, mas sim que os valores estavam abaixo do limite de detecção do método. Os
valores estão em milequivalentes por litro.

Dados
Código – 06H/01UG
Precipitação média anual – 1560 mm
Bacia hidrográfica – Douro
Tipo de estação – Udométrica

Figura XX – Resumo do balanço sequencial diário correspondente a estação de Penafiel para
o ano hidrológico de 1987/1988

Figura XX – Resumo do balanço sequencial diário correspondente a estação de Penafiel para
o ano hidrológico de 1988/1989

Figura XX – Resumo do balanço sequencial diário correspondente a estação de Penafiel para
o ano hidrológico de 1989/1990
Dados
Código – 07H/01UG
Precipitação média anual – 1178 mm
Bacia hidrográfica – Douro
Tipo de estação – Udométrica

Figura XX – Resumo do balanço sequencial diário correspondente a estação de Entre os
Rios para o ano hidrológico de 1987/1988

Figura XX – Resumo do balanço sequencial diário correspondente a estação de Entre os
Rios para o ano hidrológico de 1988/1989

Figura XX – Resumo do balanço sequencial diário correspondente a estação de Entre os
Rios para o ano hidrológico de 1989/1990
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AVALIAÇÃO COMPARADA DE ALTERNATIVAS DE PROJETO
(ESTUDO PREVIO / PROJETO DE EXECUÇÂO)

1.

INTRODUÇÃO

Conforme
rme referido na Introdução do Relatório Base do RECAPE, é um dos objetivos do
presente estudo realizar, de uma forma comparada, uma avaliação de impactes do
projeto de execução com o traçado da fase de estudo prévio e a que se juntou ainda uma
alternativa pontual agora estudada ao projeto de execução, demonstrando
demonstra
que o projeto
de execução já antes sujeito a avaliação de conformidade no RECAPE anterior (de julho
de 2015 e que não mereceu parecer de conformidade na DCAPE então emitida),
corresponde à solução que de forma mais equilibrada, garante os objetivos do projeto
pro
e
do seu nível de serviço com a minimização de impactes, sendo também a solução que se
encontra de acordo com as intenções camarárias em vigor.
Os traçados em avaliação apresentam-se
apresentam
na figura seguinte.
fatores ambientais que são mais diretamente
Para esta avaliação são considerados os fatores
afetados pela tipologia do projeto, como sejam os de incidência territorial (geologia e
geomorfologia, solos e usos do solo, ordenamento do território e condicionantes), os
aspetos paisagísticos, os aspetos patrimoniais
patrimonia e ainda os fatores relativos à qualidade do
ar e ruido, considerando a exploração da via e a incidência sobre recetores. O clima e as
alterações climáticas são também ainda analisados, no sentido
sentid da avaliação de situações
de risco.
A avaliação é acompanhada
nhada de cartografia temática para visualização das análises.
Neste âmbito importa referir que a base cartográfica usada não é a do projeto de
execução, por esta ter uma faixa de representação reduzida, não permitindo um
enquadramento mais completo da zona.
zona Usou-se antes uma base cartográfica mais
recente, e que tem
m um maior enquadramento da envolvente. Por esta razão, algum
aparente desajuste que se verifica na articulação dos traçados em estudo com as vias
existentes,
tentes, deriva desta situação.
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Solução Estudo
Prévio

Solução Projeto
Execução

Solução
Alternativa

FIG. 1 – Traçados em Avaliação
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2.

PRINCIPAIS ASPETOS DAS SOLUÇÕES
SOLUÇ
DE PROJETO EM AVALIAÇÃO

No sentido de permitir uma melhor comparação dos três traçados em avaliação para a
Ligação do IC35 a Rans, apresenta-se
apresenta
no Quadro 1 uma síntese das características de
cada um.
Complementarmente importa referir e como dado de base que motivou a alteração do
traçado em projeto de execução,
execução que o atual volume de tráfego previsto para esta
Ligação aumentou substancialmente face ao contexto que o IC35 assume na atualidade,
com apenas o 1º trecho, até à zona de Rans, aprovado para construção e que motiva
assim que num horizonte de médio
médio prazo, a quase totalidade do trafego que circulará no
IC35 vá ter depois que aceder à EN106 por esta Ligação.
O valor atual de tráfego é assim muito mais elevado, de cerca de 6858 veículos/dia,
comparativamente aos 700 veículos/dia, previstos em Estudo Prévio.
De facto, a solução aprovada em Estudo Prévio pressupunha que o IC35
I
entrasse em
funcionamento na íntegra até Entre-os-Rios,
Rios, havendo para além do Nó de Rans, mais
3 nóss desnivelados, no troço a sul do Nó de Rans (Nó de Cabeça Santa, Nó de Rio de
Moinhos e Nó de Entre-os
os-Rios).
Rios). Neste âmbito, a Ligação associada ao Nó de Rans foi
então dimensionada para um TMDA da ordem dos 700 veículos/dia (70 veículos/h na
hora de ponta)) e ligava diretamente à EM589-1,
EM589 1, por meio de um entroncamento,
permitindo para nascente o acesso ao centro de Rans, e para poente a ligação à EN106
(cerca do km 30+400), através da referida EM589-1
EM589 1 (atual Rua de S. Miguel),
atravessando neste trecho uma zona
zona urbana, numa extensão de cerca de 150 m.
Em fase de Projeto de Execução,
Execução e atendendo a que apenas era possível para já a
construção de um primeiro troço do IC35,, que visa desagravar as condições de
segurança e circulação no trecho mais congestionado da EN106 (entre Penafiel e Rans),
Rans)
a ligação que se estabelece à mesma a partir do final desse troço teve que ser
necessariamente
te projetada atendendo a que iria ser utilizada por praticamente a
totalidade do tráfego com origem
or
no IC35, ou seja, por cerca de 6858 veículos/dia no ano
de início de exploração, face aos 700 veículos /dia,
/dia, previstos em Estudo Prévio.
Prévio Face à
falta de capacidade e condições geométricas da EM589-1,
EM589
onde se previa o fim da
ligação a Rans em fase de Estudo Prévio, houve assim que projetar
proje
o seu término
diretamente na EN106, via de maior capacidade, como se enquadra na FIG. 1 atrás
apresentada.
Importa referir que do ponto de vista da comparação e nomeadamente das quantificações
que se apresentam, o projeto de execução tem sempre uma maior área de afetação
associada, por incluir a definição rigorosa de restabelecimentos, serventias e taludes
associados,
ciados, situação que o estudo prévio não incluía e por isso, apresentar assim
comparativamente menores áreas de afetação, o que não é assim a situação real e final.
A comparação quantificada tem portanto que ser vista com perspetiva.
Já do ponto de vista da extensão os traçados são muito semelhantes entre si, variando
entre 1,15 km no Estudo Prévio,
Prévio, 1,23 km no projeto de execução e 1,1 km na Solução
Alternativa ao Projeto de Execução.
Execução
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Quadro 1 – Principais Características das Soluções em Avaliação
Traçado - Início no nó de Rans, em nó desnivelado em trompete.
Ligação direta à EM589-1,
EM589 1, por meio de um entroncamento, permitindo para nascente o
acesso ao centro de Rans, e para poente a ligação à EN106 (cerca do km 30+400),
através da Rua de S. Miguel (EM589-1),, atravessando, neste trecho, uma zona urbana,
numa extensão de cerca de 150 m.
m
Solução
Estudo Prévio

Não previa ainda nenhum restabelecimento (acesso às propriedades por via de caminhos
paralelos).
Perfil geométrico - 2 faixass de rodagem, com 2 vias por sentido, com 3.75 m, bermas
direitas com 3.25 m cada, acrescido de separador central com 2.60 m, totalizando uma
largura total de 24.10 m.
m
Velocidade base:
base 100 km/h
Extensão da Ligação:
Ligação 1,15 km
Área Afetação:: 3,1 ha
nsformar em rotunda (Rotunda 2) e que está
Traçado - Início no nó de Rans, proposto transformar
já aprovado pela DCAPE de 2015.

Solução
Projeto de
Execução

Ligação direta à EN106, e sempre dentro do corredor aprovado em estudo prévio, onde
face ao eixo desse traçado, se afasta pontualmente (permitindo o afastamento a um
conjunto de habitações existentes) e no máximo cerca de 80 m (antes da Rotunda 3), de
modo a executar a ligação
l
direta na EN106 através da designada Rotunda 4, ao invés de
o fazer pela EM589-1,
EM
como previsto no Estudo Prévio.. A Rotunda 3 e a
Ligação 3.2 possibilitam
possibilita a ligação com a circular urbana de Rans, proporcionando uma
melhoria da malha viária urbana de
d Rans,, e a Ligação 3.1 dá acesso a um conjunto de
habitações. A Ligação 3.3, entre a Rotunda 3 e a Rotunda 4, passa por detrás da
propriedade classificada em PDM (Vila do Só) e promove a separação entre o tráfego
local e o tráfego de passagem.
passagem
Contempla dois restabelecimentos: estrada rural (Restabelecimento 4) através da
construção de uma passagem inferior agrícola (PA1 ao km 0+475.320 da Ligação 2.1) e
uma passagem superior (PS4 ao Km 0+876.671 da Ligação 2.1) sobre uma estrada
municipal (Restabelecimento
(Restabeleciment 5). Duas Serventias (Serventia 2, a poente da Ligação 2.1,
entre km 0+390 e km 0+480; Serventia 3, a nascente da Ligação 2.1, entre km 0+075 e
km 0+450).
Perfil geométrico – duas vias de 3.50 m e bermas exteriores de 2.50 m, ou seja
2.50 (BE) + 7.0 (FR) + 2.50 (BD), totalizando uma plataforma com 12.00 m.
m
Velocidade base:
base 90 km/h
Vedação: para ambos
amb os lados até à Rotunda 3
Extensão da Ligação:
Ligação 1,23 km
Área Afetação:: 5,3 ha
Traçado - Inflexão do traçado da Solução do Projeto
de Execução para sudoeste
sud
(antes da Rotunda 3), de modo a ligar à EM589-1,
EM589
como se
previa em estudo prévio, mas estabelecendo antes uma rotunda.

Solução
Alternativa ao
Projeto de
Execução

Utilização do troço da Rua de S. Miguel (EM589-1)
(EM589 1) e ligação direta à EN106, como
previsto no Estudo Prévio.
Prévio
Perfil geométrico - duas vias de 3.50 m e bermas exteriores de 2.50 m, ou seja
2.50 (BE) + 7.0 (FR) + 2.50 (BD), totalizando uma plataforma com 12.00 m
Velocidade base:
base 90 km/h
Vedação:: para ambos os lados até à Rotunda 3
Extensão da Ligação:
Ligação 1,1 km
Área Afetação:: 3,9 ha
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3.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS IMPACTES

3.1

Introdução

Para a avaliação de impactes,
impactes realiza-se previamente
nte em cada descritor ambiental, uma
breve caraterização da zona, procedendo-se
procedendo se em seguida à avaliação comparada dos
impactes esperados em cada solução de traçado e conclusão quanto à alternativa mais
favorável ambientalmente.
Sempre que possível, será feita
f
uma avaliação quantitativa das áreas afetadas,
afetadas tendo
contudo presente que a comparação não pode ser feita de uma forma direta atendendo a
que o projeto de execução tem sempre uma maior área de afetação associada, por incluir
a definição rigorosa de restabelecimentos,
stabelecimentos, serventias e taludes associados, situação que
o estudo prévio não incluía e por isso, apresentar assim comparativamente menores
áreas de afetação, o que não é assim a situação real.. Como se referiu antes, esta
comparação quantificada tem assim
a
portanto
nto que ser vista com reservas, importando
referir que do ponto de vista das extensões os traçados são semelhantes.
Sintetizam-se abaixo esses valores comparativos para enquadramento e referenciação.
referenciação
Estudo Prévio

Projeto Execução

Alternativa ao
Projeto Execução

1 150

1 067

1 100

Ligação 2.1
(da Rotunda 2 à Rotunda 3 ou
entroncamento na EM589-1)
Ligação 3.1

-

28

-

Ligação 3.2

-

120

-

Ligação 3.3
(da Rotunda 3 à Rotunda 4)

-

164

-

Ligação 4.1

-

34

-

Ligação 4.2 -

-

9

-

Ligação 4.3 -

-

78

-

Extensão Total

1 150 m

1 500 m
(1231 m, excluindo
as varias ligações
locais das rotundas)

1 100 m

Área Afetação Total

3,1 ha *

5,3 ha

3,9 ha

( )

(*) Não inclui quaisquer restabelecimentos da rede viária interferida.

3.2

Clima e Alterações Climáticas

A análise climática da área em estudo indica que se trata de uma região com clima
pouco húmido (classificação climática pelo método de Thornthwaite), onde o défice
de água no verão é moderado, com excesso de água no Inverno.
ndo a classificação de Köppen, a região em estudo apresenta um clima de tipo
Segundo
Csb (Godard, A., Tabeau, M., 1993), ou seja:

e Alternativas de Projeto (Estudo Prévio / Projeto de Execução)
Avaliação Comparada de

5

C

Clima mesotérmico (temperado) húmido,
húmido, em que a temperatura do mês mais
frio é inferior a 18ºC, mas superior a -3ºC, enquanto o mês mais quente
apresenta valores superiores a 10ºC;

s

Estação seca no Verão,
Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do
semestre é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a
40 mm;

b

Verão temperado,, Temperatura média do ar no mês mais quente < 22°C e
Temperaturas médias do ar nos 4 meses mais quentes > 10°C.
10°C

Ao nível de uma infraestrutura rodoviária, importa considerar os parâmetros temperatura
(efeito no pavimento), precipitação (drenagem transversal e longitudinal), ventos,
ve
geadas,
neves e granizo (acumulação
acumulação de massas de ar frio).
frio
A estação climática mais próxima do projeto é a estação de Luzim, tendo sido utilizados
as normais climatológicas de 1971-2000.
197
Os parâmetros temperatura e precipitação só
estão contudo disponíveis
oníveis para a estação de Paços de Ferreira.
Ferreira
verificou se que relativamente aos ventos, a
De acordo com os estudos anteriores, verificou-se
direção prevalente é de Sudoeste, seguida da direção Nordeste. As velocidades médias
não chegam aos 5 km/h, sendo que a percentagem anual de calmas é de 3%.
A probabilidade de ocorrência de neve, geada ou granizo é diminuta, sendo em termos
cumulativos anuais de 0,7 dias, de 4,4 dias e de 0,1 dias, respetivamente.
Foi verificado que os traçados, pelas suas características
característica geométricas e orientação (de
nordeste para sudoeste),, não apresentam risco de geada, não existindo nesta área zonas
evidentes de vale que possam causar acumulação de massas frias.
A precipitação de verão corresponde a menos de 10% da precipitação total anual, tendo
a estação seca de verão uma duração média de 2 a 3 meses, pelo que a influência
mediterrânica é ainda bastante sensível, embora de forma mais atenuada que no sul de
Portugal.
Relativamente ao impacte das alterações climáticas sobre e do projeto,
projeto, refere-se
r
que foi
recentemente concluído e apresentado (setembro de 2019) o Plano de Adaptação às
Alterações Climáticas, pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do
Tâmega e Sousa).
De acordo com este documento, prevê-se
prevê
um aumento da temperatura,
peratura, particularmente
nos meses de verão (2 a 3ºC), dias quentes (temperatura máxima >25ºC) muito mais
frequentes, noites tropicais (temperatura mínima >20ºC)
>20ºC) também muito mais frequentes,
ondas de calor
or mais frequentes e intensas e dias
d
de geada menos frequentes.
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Em relação à precipitação, prevê-se
prevê
a sua diminuição,, particularmente no outono e na
primavera. O verão tornar-se-á
tornar
á mais seco e a estação seca prolongar-se-á
prolongar
muito além
dos limites do verão. Os dias de precipitação elevada serão menos frequentes, ainda que
exista uma maior tendência para eventos isolados com precipitação extrema. As secas
serão mais intensas e frequentes. O aumento generalizado da secura colocará fortes
pressões sobre os diversos sistemas e setores, muito em particular nos recursos hídricos,
agrícolas e florestais e na biodiversidade, com potenciais efeitos nefastos sobre a
sociedade e economia do território da CIM do Tâmega e Sousa.
Portanto, é assim expectável que os fenómenos de temperaturas quentes e de
precipitação extrema sejam mais frequentes na região.
Em termos de comparação de alternativas, os impactes das soluções ao nível do
microclima são semelhantes entre si,
si uma vez que as mesmas são praticamente
coincidentes ou muito próximas com uma implantação semelhante
te no terreno. Os
traçados além de muito reduzidos, com pouco mais de 1km de extensão, não se inserem
de forma perpendicular face a vales de dimensão significativa, onde o desenvolvimento
de aterro de grande extensão e altura poderia ser suscetível de criar
criar barreira à circulação
das brisas de vale. Apenas se identifica uma situação de aterro de maior extensão e
altura (máximo frontal de 9 m), logo no início do projeto (e comum a todos os traçados),
mas cuja implantação não se faz, contudo, de forma perpendicular
perpendicular a um vale que
constituía uma linha de drenagem principal de massas de ar locais e que não é assim
suscetível de qualquer impacte.
Em termos de riscos decorrentes das alterações climáticas,, os
o traçados estão
contemplados com sistemas de drenagem adequados, adaptados às condições
pluviométricas
métricas da área de implantação, tendo sido projetado para os caudais de cheia
para um período de retorno de 100 anos.
Assim ao nível da drenagem longitudinal, e com o objetivo de evitar que o pavimento
possa ser afetado
fetado pelas águas caídas na plataforma ou nas zonas adjacentes,
adjacentes a mesma
será assegurada pelas inclinações transversal e longitudinal da via que promovem a
deslocação das lâminas líquidas para as bermas e pelos restantes órgãos de drenagem.
drenagem
Estão previstas várias opções que permitem o escoamento destas águas. Cada estrutura
deverá ser capaz de encaminhar o caudal gerado na sua área de influência. Quando isso
não acontecer, poderá ser aumentada a secção de vazão, ou ser feita a descarga do
caudal para uma linha
nha de água, ou para outro órgão com maior capacidade.
Esta adaptação permite assim garantir, desde já, que estes eventos extremos sejam
acautelados, minimizando--se
se as situações de inundações da plataforma, as potenciais
debilitações do pavimento, os acidentes
acidentes rodoviários, o impacte na fluidez do tráfego e
transporte de alimentos/mercadorias, cumprindo-se
cumprindo
igualmente a norma de ordenamento
territorial de construção em zonas de risco.
Também ao nível da drenagem transversal se restabelecem as áreas preferenciais
preferen
de
drenagem interferidas pelo projeto por via de passagens hidráulicas dimensionadas para
um período de retorno de 100 anos, assegurando a passagem da água sob a via e
diminuído o efeito de barreira da sua presença.
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Face ao aumento de temperatura
temperatur previsto que pode agravar as condições meteorológicas
favoráveis
eis à ocorrência de incêndios, não
não será expectável que a nova rodovia contribua
para este incremento, sobretudo face ao uso do solo da envolvente com áreas de
perigosidade de incêndio florestal classificadas no PMDFCI como baixas e muito baixas,
podendo até a via vir a funcionar como barreira
barreira à dispersão de potenciais ocorrências
locais (faixa de gestão de combustível), minimizando os efeitos deste fenómeno. Esta
situação é aplicável a qualquer uma das soluções.
Um aspeto que poderá ser contudo diferenciador entre as duas principais
soluções,
uções, será a questão da ligação à EN106, onde a afluência do tráfego pela
EM589-1, pela menor fluidez que esta originará, provocará maiores
congestionamentos, com consequente maior consumo de combustíveis e aumento
das emissões de compostos, percursores dos
dos GEE, com impactes negativos nas
alterações climáticas. Neste sentido, a Solução do Estudo Prévio e a Solução
Alternativa ao Projeto de Execução apresentam-se
se como mais negativas que a
Solução do Projeto de Execução.

3.3

Geologia, Geomorfologia,
Geomorfologia Hidrogeologia e Recursos Minerais

Em termos geológicos e de
d acordo com implantação do projeto sobre a Folha 9DPenafiel (FIG. 2), a área de projeto apresenta um predomínio de formações graníticas e
nos fundos de vale mais importantes,
importantes depósitos argilo-arenosos.
Ao longo do traçado das soluções a formação interferida é a de Granito monzonítico
porfiróide de duas micas essencialmente biotítico (ỿ
( m).. Corresponde a um
afloramento rochoso de natureza granítica que é alvo de exploração em variadas
pedreiras na região.
Os maciços graníticos apresentam uma distribuição muito irregular no que diz respeito ao
seu estado de alteração, quer lateralmente, quer em profundidade. Assim, é possível
encontrar zonas de saibros, resultantes da decomposição da rocha granítica, alternando
com afloramentos de rocha medianamente (W3) a pouco alterada (W2-1),
1), por vezes sob
a forma de blocos ou de grandes lajes. Este facto confere uma acentuada
heterogeneidade às formações graníticas e torna extremamente difícil o seu zonamento.
De acordo com o estudo geológico-geotécnico
geológico
do projeto de execução referem-se ainda
os Depósitos co-aluvionares
aluvionares e coluvionares (Co-a/Co),
(Co
correspondentes a materiais
residuais de natureza areno-siltosa,
siltosa, silto-arenosa
silto
e silto-argilosa que preenchem os vales
das linhas de água e outras zonas depressionárias, normalmente,
normalmente, associados a zonas de
cultivo. A sua espessura no corredor do projeto e tomando como referencia o projeto de
execução, no âmbito do qual se elaborou o estudo geológico-geotécnico
geológico geotécnico, varia entre
0,75 e 2,00 m,, nomeadamente: km 0+000 – 0+175 – 2, 0 m; km 0+455 – 0+890 – 2,0 m;
km 0+975 – 1+067 – 0,75 m; Rotunda 3, Ligações 3.1 a 3.3 – 0,75 m; Rotunda 4,
Ligações 4.1 a 4.3 – 0,75 m.
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FIG. 2 – Enquadramento Geológico da Área de Estudo (Carta Geológica, Folha 9
9-D
D Penafiel)
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As outras duas soluções e dada a simultaneidade de traçado ou proximidade geográfica,
terão idêntica ocorrência destes depósitos, em particular até cerca do km 0+800, cujo
traçado é coincidente
oincidente ou está muito próximo e com a mesma topografia associada.
associada
Estes solos deverão assim ser decapados e utilizados posteriormente na recuperação
paisagística dos taludes da via; trata-se
trata se portanto de um impacte que qualquer solução de
projeto terá e minimizará,, com o aproveitamento destes materiais na obra.
obra

Na área afeta ao traçado, e na sua envolvente próxima, não se conhecem valores
geológicos com interesse científico,
científico dignos de preservação.
Não se encontram também referenciadas falhas,, não tendo sido identificadas
identificad
no
terreno evidências
as da presença destas estruturas, de acordo com o estudo geológicogeológico
geotécnico do projeto de execução.
Em termos geomorfológicos
ógicos, as alternativas apresentam idêntica inserção na
topografia, com altitudes que não excedem os 350 m na parte inicial dos traçados,
traça
sendo
inferiores a 200 m, no trecho final das soluções (após a Rotunda 3 da Solução do Projeto
de Execução e na EM589-1
1 na Solução do Estudo Prévio,
Prévio, Alternativa ao Projeto de
Execução)) e que demonstram assim tratar-se
tratar se de uma zona de declives
declive moderados
conforme se comprova pela análise da FIG. 17.
Não se verificam deste modo diferenças relevantes entre as várias soluções ao nível das
formações geológicas e em termos geomorfológicos.
No quadro seguinte, apresenta-se
apresenta
os aterros e escavações
ações com altura ao eixo superior a
5 m para as duas principais soluções no troço que é comparável entre si, ou seja, até ao
final da Ligação 2.1. O restante traçado da Solução de Projeto de Execução,
correspondente ao trecho de 164 m entre as rotundas 3 e 4, desenvolve--se de nível face
ao aplanamento do terreno, como é visível na FIG. 1. A Alternativa ao Projeto de
Execução também pouco difere da Solução de Projeto de Execução,
E
, sendo que apenas
os cerca de 140 m finais são divergentes e numa zona também aplanada e com o
traçado a desenvolver-se de nível.
nível
Quadro 2 – Aterros e escavações com altura ao eixo superiores a 5 m
Trechos

Solução Estudo Prévio

Solução Projeto Execução

Aterro

Escavação

Aterro

Escavação

0+000 – 0+380

5

-

10

-

0+420 – 0+550

5

-

5

-

0+800 – 1+060

-

5

-

7

Da análise do quadro acima e em
e termos de avaliação comparada, as soluções são muito
semelhantes entre si e apenas num curto
o trecho inicial a Solução de Projeto de Execução
ao aproximar-se
se mais da encosta, origina
origina uma escavação um pouco maior (10 m face a
5 m no Estudo Prévio),
), o que tem reduzido significado em termos de impactes.
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ue a implantação dos 2 restabelecimentos previstos na Solução do
Refere-se ainda que
Projeto de Execução não implica alterações em termos das alturas máximas ao eixo da
via, uma vez que no Rest. 4 executa-se
executa
uma passagem agrícola aproveitando o
desenvolvimento da via em aterro
aterr com uma altura de cerca de 5 m que permite implantar
a obra de arte inferiormente à plena via. No caso do Rest. 5, face ao local da atual via a
restabelecer se encontrarr de nível, a obra de arte desenvolve-se
se sob a forma de
passagem superior e logo após o atual local da via restabelecida de modo a não interferir
com edificado isolado que aqui ocorre.
Nesta solução do projeto de execução o volume total de escavação é da ordem dos 78
053 m3, estimando-se
se contudo em 19 710 m3 o volume de materiais a levar a depósito,
por falta de características, considerando-se
considerando se o restante para aplicação em aterro (55 979
m3). Deste modo, resulta assim, um excesso de terras reduzido, de cerca de 2 363, a que
acrescem os 19 710 m3 a sanear.
O Estudo Prévio e o Estudo de Impacte
Imp
Ambiental não disponibilizam valores de
movimentos de terras isolados para esta ligação,
ligação, sendo que todavia não faria também
sentido a comparação de valores entre as soluções estudo prévio/projeto de execução,
execução
uma vez que o traçado do estudo prévio não incluía ainda os restabelecimentos das vias
interferidas.
Todavia o que se verifica é que o projeto de execução com os restabelecimentos
inseridos corresponde a uma solução equilibrada que permite a incorporação
incorporaç das terras
escavadas no projeto e os valores de défice a que se chega são pouco significativos.
Do
o ponto de vista hidrogeológico e de
e modo similar para as várias soluções de
traçado, a estrutura
trutura dos maciços graníticos onde o projeto se desenvolve, conduz a um
comportamento hidrogeológico complexo: permeabilidade em pequeno nas zonas de
saibros e permeabilidade em grande no maciço rochoso. As zonas de contacto entre
unidades de permeabilidade diferente constituem linhas de percolação preferenciais, tais
como o contacto entre saibros e o maciço granítico pouco alterado ou zonas de rocha
mais fraturada.
Tendo em conta a permeabilidade variável dos maciços graníticos na região, foi
verificado nos estudos anteriores que o escoamento subterrâneo tem preferencialmente
preferenc
um sentido NNE-SSO.
SSO. Verificou-se
Verificou se igualmente que o índice DRASTIC (facilidade de
infiltração e infiltração máxima) caracteriza a vulnerabilidade da área do projeto como
média e de acordo com o índice IS,
IS a suscetibilidade dos aquíferos à poluição é muito
baixa na maior parte da área de estudo.
Foram ainda identificadas
cadas várias captações de água na área de estudo, cuja
c
localização
se apresenta na FIG. 3 e que resultam dos estudos anteriores do RECAPE e,
nomeadamente, de um estudo hidrogeológico realizado pela empresa SINERGEO, cujos
pontos de água se mantêm por isso com a mesma identificação que aí constavam,
constava bem
como da recolha de informação para o atual RECAPE junto da APA e LNEG.
Nenhuma destas captações é de abastecimento
imento público, sendo apenas de abastecimento
doméstico ou rega,, estando com localização mais próxima face aos traçados (até cerca
de 150 m), sistematizadas no quadro seguinte.
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Quadro 3 – Captações de Água na Área de Estudo e Afetações Previstas
RECAPE
atual

RECAPE
2015

Coordenadas
X

Y

Localização

Uso

Características

Prof. do Nível
Água (m)

Furo

Doméstico

Furo com 100 m de
profundidade. Abastece uma
habitação a qual não possui
água da rede pública.

-

Poço

Doméstico

-

-

Poço

Doméstico

Poço com 12 m de
profundidade.

-

Poço

Doméstico

Poço em pedra

-

Mina

Rega

-

-

Poço

Rega

Poço em pedra

-

Poço

Doméstico

-

-

Poço

Rega

Poço em cimento com cerca
de 1,5 m de diâmetro.

-

Tipo

PE – 0+300 / 50 m
-

41

-13921.3106

167565.4545
EP – 0+300 / 30 m

-

42

-13944.8272

167509.0625

-

43

-13948.491

167477.5538

-

44

-13934.1357

167398.6548

-

45

-13919.234

167366.4593

-

46

-13892.5539

167370.2352

PE – 0+350 / 50 m
EP – 0+350 / 33 m
PE – 0+375 / 40 m
EP – 0+375 / 31 m
PE – Ser.2 / 25 m
EP – 0+450 / 15 m
PE – Serv. 2 / 15 m
EP – 0+475 / 0 m -afetada
PE – 0+500 / base talude afetada
EP – 0+500 / 22 m

-

47

-13890.024

167355.0372

48

-14050.4025

167116.7626

PE – 0+480 / 0 m - afetada
EP – 0+480 / 21 m
PE – Rest. 5 / 5 m
EP – 0+800 / 115 m

(Cont.)
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(Cont.)

RECAPE
atual

RECAPE
2015

Coordenadas
X

Y

Localização

Uso

Características

Prof. do Nível
Água (m)

Rega

Poço em pedra, com 6,5 m
de profundidade. Abastece
uma casa a qual possui água
da rede pública.

4,8 (após
bombagem)

Poço

Doméstico

Poço em cimento com cerca
de 1,5 m de diâmetro e 6 m
de profundidade. Abastece
uma habitação a qual possui
água da rede pública.

5,4 (após
bombagem)

Poço

Rega

-

-

Poço

Rega

-

-

Tipo

PE – Rot. 3 / 20 m
-

49

-14271.0695

167016.7206

EP – 1+050 / 150 m

Poço

Alt. PE – 1+050 / 90 m
PE – Rot. 3 / 7 m
-

50

-14262.9762

167004.0866

EP – 1+050 / 120 m
Alt. PE – 1+050 / 75 m

A

-

-13892.5539

167370.2352

PE – 0+740 / 65 m
EP – 0+740 / 10 m
PE – 1+075 / 100 m

B

-

-14050.4025

167116.7626

EP – 1+075 / 40 m
Alt. PE – 1+075 / 50 m
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Verifica-se que a Solução do Projeto de Execução e da Solução Alternativa ao Projeto de
Execução,, têm uma afetação de 2 captações face a 1 prevista do Estudo Prévio, cujo
traçado não incluía contudo ainda
a
qualquer restabelecimento.
Em termos hidrogeológicos, os impactes mais relevantes relacionam-se
relacionam se assim com a
afetação direta de captações de água, não sendo significativo o risco associado à
contaminação de águas subterrâneas, quer por o risco de infiltração ser reduzido, quer
por os valores previstos para a qualidade das águas de escorrência da via não
apresentarem violação dos limites legais.
Deste modo, os impactes e a diferença entre soluções decorrem no essencial da
afetação de captações de água. Como se verifica do quadro e da figura anteriores, a
Solução do Projeto de Execução,
Execução bem como a sua Alternativa têm ligeiros maiores
impactes a nível hidrogeológico,
hidrogeológico pela afetação de maior número
o de captações,
2 captações face a 1 na solução do Estudo Prévio,
Prévio, o que não é assim relevante em
termos de diferença. Sendo poços domésticos e de rega, poderão
rão ser compensados
localmente, com base no acordo com os proprietários, por via
via da realização de novas
captações ou de indeminização.
Na construção de uma estrada podem igualmente ocorrer impactes relacionados com a
interferência dos níveis freáticos e diminuição da superfície de recarga dos mesmos.
Neste ultimo aspeto, sendo as soluções semelhantes do ponto de vista de extensão e
área face a uma zona onde a infiltração não ocorre ou é reduzida por via da existência de
maciço rochoso,, constitui um aspeto sem qualquer significado em termos de impactes. O
projeto de drenagem previsto
previsto fará também sempre a recolha das águas caídas na
plataforma e taludes, encaminhando-as
encaminhando as de novo para descarga no solo ou nas linhas de
água, pelo que os impactes da impermeabilização se encontram minimizados, e é uma
situação aplicável a qualquer solução.
Quanto à interferência com níveis de água que possam ser interferidos pelas
escavações, referem-se,
se, e face à geologia da zona, os níveis de água superficiais em
áreas de percolação no maciço rochoso que a ocorrer e conforme o Estudo GeológicoGeológico
Geotécnico da fase de Projeto de Execução, são localizados a apenas a uma escavação
(7 m) entre os km 0+800-1+060,
1+060, antes da Rotunda 3 e que poderá também ocorrer na
solução do Estudo Prévio com a escavação de 5 m prevista. Tratando-se
Tratando
de uma
situação localizada, constitui
stitui um impacte não significativo, que o projeto minimiza por via
de soluções usuais como mascaras drenantes e que do ponto de vista do aquífero
superficial não tem também impacte com significado face ao sistema hidrostático se
reequilibrar. O programa de
e monitorização proposto para as águas subterrâneas avaliará
os eventuais efeitos da construção da via sobre as captações existentes, devendo em
caso de comprovado impacte, proporem-se
proporem
medidas de minimização.
Conclui-se
se assim que as diferenças entre as soluções são reduzidas e os impactes pouco
significativos e passiveis de minimização e acompanhamento pela monitorização.
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3.4

Uso do Solo

A cartografia do uso do solo que constitui a FIG. 4 foi realizada com base nos elementos
do CNIG, em fotografia aérea recente,
recente, tendo sido confirmada com levantamentos de
campo.
identificam se as classes de usos do solo para cada uma das
No quadro seguinte,, identificam-se
Soluções em avaliação. Reforça-se
Reforça se que, em virtude do detalhe final dos projetos
apresentados para a Solução do Projeto de Execução e Solução Alternativa ao Projeto de
Execução e em comparação com a Solução do Estudo Prévio,, as áreas totais encontramencontram
se enviesadas para comparação,
comparação pelo que para essa análise é assim mais adequada a
comparação dos valores percentuais.
Conforme se verifica, as classes de uso dominantes são as mesmas para qualquer das
soluções, sendo as mais diretamente afetadas as classes “Área
“Área agrícola - Culturas
temporárias”, “Área
Área florestal de produção – Eucalipto” e os “Matos”.
Tendo em conta a maior sensibilidade e valor dos usos presentes,
presentes, as classes
classe de área
social e área agrícola, têm afetações
afetações semelhantes nas três soluções, conforme o quadro
seguinte.
Quadro 4 – Afetações dos Usos do Solo nas várias Soluções em Avaliação
Solução Estudo
Prévio (ha)

Solução Projeto
de Execução (ha)

Solução Alternativa
ao Projeto de
Execução (ha)

Espaço urbano
Área social

0,03

1,2

0,1

1,8

0,01

0,03

Espaço canal

0,08

2,5

0,4

7,6

0,1

2,8

Área agrícola - Culturas temporárias

1,3

41,3

2,4

45,9

1,3

33,5

Área agrícola - Culturas permanentes

0,3

10,5

0,1

1,9

0,2

4,8

Área florestal de proteção - Pinheiro manso

0,2

6,4

0,1

1,7

0,3

8,0

Área florestal de proteção - Várias

0,2

7,4

0,3

5,1

0,2

5,0

Área florestal de produção - Eucalipto

0,4

13,3

1,1

20,4

1,1

29,2

Matos

0,5

17,4

0,8

14,9

0,6

16,6

TOTAL

3,1

100,0

5,4

100,0

3,8

100,0

Espaço agrícola

Espaço florestal

Espaço natural
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Em termos de comparação das soluções, verifica-se globalmente que:
•

a Solução do Estudo Prévio engloba na sua afetação cerca de 52% de áreas
agrícolas, 27% de espaço florestal, 17% de matos e 4% de espaço urbano;

•

a Solução do Projeto de Execução engloba na sua afetação cerca de 48% de
espaços agrícolas, 27% de espaço florestal,
florestal, 15% de matos e 9% de espaço
urbano;

•

a Solução Alternativa ao
ao Projeto de Execução engloba na sua afetação cerca de
39% de espaços agrícolas, 42% de espaço florestal e 3% de espaço urbano. A
afetação de área agrícola será a menor de todas as soluções mas
ma tem contudo
uma afetação de pinhal manso na zona final que é mais elevada que nas
restantes soluções (8% face a 6% no Estudo Prévio e 1,7% no Projeto de
Execução).

Verifica-se
se assim em termos dos usos locais mais sensíveis (como o agrícola e o urbano)
que
ue a solução que terá maior afetação relativa de espaço agrícola é a Solução de
Estudo Prévio, seguida da do Projeto de Execução e depois da Solução Alternativa ao
Projeto de Execução (52%,
52%, 48% e 39%, respetivamente),
respetivamente concluindo-se
se portanto que a
solução do Projeto de Execução tem comparativamente menor afetação que a do Estudo
Prévio,, contrariamente ao suposto pela Comissão de Avaliação no Parecer ao RECAPE
anterior. Em termos absolutos, os valores correspondem a 2,5 ha no Projeto de Execução
e 1,6 ha no Estudo
studo Prévio, mas como se referiu antes, esta comparação não é correta e
direta, pois o Estudo prévio não tem ainda associada a área afeta a restabelecimentos.
De referir também que a zona do Projeto de Execução, desde a Rotunda 3 até à EN106,
surge como agrícola, pese embora os terrenos não apresentam qualquer cultivo já desde
há vários anos e o projeto se tenha implantado no extremo dessa área.
No espaço urbano a maior afetação ocorre na Solução do Projeto de Execução,
seguindo-se
se o Estudo Prévio e Solução
Sol
Alternativa ao Projeto de Execução,
Execução com
respetivamente 9%, 4% e 3%.A afetação que ocorre no Projeto de Execução deriva da
inserção da Rotunda 4 na EN106, afetando o espaço canal desta via e a área onde se
localiza o edificado do Património dos Pobres, cujos valores absolutos são de 0,5 ha.
Face à observação do Parecer da CA que o Projeto de Execução induzia a maiores
impactes em áreas agrícolas, verifica-se
verifica se assim que não é essa a situação.
Sobre a zona da Quinta do Ameal que o Parecer da CA também invoca,
voca, referindo que a
inflexão do traçado do Projeto de Execução
E
antes da Rotunda 3 para cotas mais baixas e
pela zona central da Quinta, afetando área agrícola e solos de boa qualidade, é mais
gravoso, refere-se
se que este posicionamento diminui contudo significativamente a
afetação da área de vinha (ver FIG. 4 cerca do km 0+700) e não inviabiliza o uso
continuado destes terrenos, pois as áreas remanescentes de ambos os lados da via
permitirão manter culturas em produção,
produção, com os consequentes benefícios económicos.
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No caso da Solução do Estudo Prévio, para além da plataforma ser mais larga (com
maior afetação em área), ao posicionar-se
posicionar se esta mais perto da orla florestal, não permite o
usufruto dos terrenos agrícolas remanescentes, que ficariam como parcelas sobrantes e
que levou por isso a que o proprietário nos contatos
contatos que teve com a IP, aquando da
realização do Projeto de Execução, preferisse o posicionamento do traçado centralmente
na propriedade e com uma passagem agrícola própria sob a via (inserida numa PH
especial), mantendo assim parcelas cultiváveis de ambos
ambos os lados da Ligação.
Relativamente aos restabelecimentos e serventias, que não estavam contemplados na
Solução do Estudo Prévio, estes ocupam as seguintes classes de uso do solo:
•

Serventia 3 - Área florestal de produção – Eucalipto / Matos

•

Serventia 4 - Área florestal de produção – Eucalipto

•

Serventia 2 - Área florestal de proteção – Várias / Área agrícola – Culturas
temporárias

•

Restabelecimento 4 - Área agrícola – Culturas temporárias / Área florestal de
proteção – Várias / Área florestal de
d produção – Eucalipto

•

Restabelecimento 5 - Área agrícola – Culturas temporárias / Matos;
Matos

•

A PH L2.1-1
1 (km 0+651) constitui uma PH de dimensões especiais que funciona
como passagem agrícola própria da Quinta do Ameal.

As afetações maiores de áreas agrícolas serão as da
a Serventia 2 e do
Restabelecimento 5. A Serventia 2 restabelecerá o acesso a habitação e parcelas
agrícolas do lado poente da plataforma (Quinta do Beco) e o Restabelecimento 5,
restabelecerá, através de PS, sobre a plataforma, o acesso a habitações e parcelas
agrícolas e florestais.
A não construção deste restabelecimento no local da atual via que restabelece, deve-se
deve
ao facto da Ligação a Rans se encontrar de nível nessa zona e obrigar assim à execução
de uma passagem superior.
superior
Relativamente à Solução Alternativa ao Projeto de Execução,, em comparação com a
Solução do Estudo Prévio, a afetação das áreas agrícolas será inferior, ocorrendo ainda
afetação de uma mancha de floresta de proteção (pinheiro manso) para a implantação
implantaç da
rotunda final.
Em síntese, de um modo geral, a Solução do Projeto de Execução apresenta-se
apresenta
como
mais adequada em comparação com a Solução do Estudo Prévio e a Solução
Alternativa ao Projeto de Execução,
Execução, fundamentalmente pela menor afetação comparada
de áreas
reas agrícolas e da forma de intromissão em propriedades, caso da Quinta do Ameal
e dos terrenos antes da Rotunda 4, a poente de Vila Só.
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3.5
3.5.1

Recursos Hídricos e Qualidade da Água
Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos

O escoamento superficial na zona do traçado é caracterizado por uma rede hidrográfica
de densidade média, do tipo dendrítico. As linhas de água principais estão associadas ao
Rio Cavalum e alguns dos seus afluentes, sendo que o primeiro apresenta caudais
permanentes e os restantes têm um regime mais torrencial.
torrencial Na área de implantação do
projeto, a rede de drenagem instalada é pouco significativa e tem uma orientação
dominante NE/SW a E/W.
Verifica-se assim o atravessamento de algumas linhas de água torrenciais
iais ao longo das
soluções,, as quais são passíveis de restabelecimento pelo projeto.
projeto. As passagens
hidráulicas propostas têm assim como função minimizar
ar o efeito barreira induzido ao
escoamento natural pela via, restabelecendo as linhas de água interferidas.
interferidas
No Projeto de Execução, para os quais existem dados objetivos de projeto, contempla-se
assim o restabelecimento das linhas de água por meio de passagens hidráulicas,
hidráulicas sendo
que uma delas e pela sua dimensão, funcionará ainda como uma passagem agrícola
para a Quinta do Ameal (PH L2.1-1),
L2.1
conforme apresentado no quadro seguinte.
seguinte
Quadro 5 – Dimensionamento das Passagens Hidráulicas a Implementar no Projeto de
Execução

Elemento

pk

Comp.
Linha Água
(km)

PH L2.1-1

Lig. 2.1

0+306

0,232

1,302

PH L2.1-2

Lig. 2.1

0+651

0,562

2,184

PH L2.1-3

Lig. 2.1

0+778

0,870

3,685

1
1Ф1,50

PH R4-1

Rest. 4

0+099

0,206

0,561

1
1Ф1,00

PH R5-1

Rest. 5

0+079

0,951

3,857

1
1Ф1,50

PH

Localização

Caudal Q100
3
(m /s)

Secção
adotada
(Q100) (m)
1
1Ф1,20
2,5x2,5

(1)

Nota: (1) a passagem encontra-se
encontra se sobredimensionada para o caudal a escoar, dado que se destina
igualmente a permitir a passagem sob a via de máquinas de apoio agrícola, pessoas e fauna, na zona
da Quinta do Ameal

Não sendo possível a comparação direta com a Solução do Estudo Prévio, em termos de
número e adequação destas obras de arte,
arte, por estas não terem sido nessa fase
definidas,, é no entanto evidente que as linhas de água naturais existentes nesta área de
estudo seriam restabelecidas, com secções
secções e dimensão adaptadas às necessidades.
Neste sentido, não é expectável que viessem a ocorrer impactes negativos
significativos em termos de efeito barreira ao escoamento natural com a implantação da
Solução do Estudo Prévio.
No que respeita aos recursoss hídricos subterrâneos, foi já verificado que haverá afetação
direta de algumas captações de água para rega,, em ambas as soluções, mas
maioritariamente na Solução do Projeto de Execução, conforme
onforme referido no descritor
Geologia, esta afetação foi localizada
localizad na FIG. 2 e caracterizada no Quadro 3.
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3.5.2

Qualidade da Água

No âmbito do RECAPE
E de 2015, foram elaboradas simulações para estimar as
concentrações de poluentes típicos de escorrências de estradas nos locais onde se
encontram previstos pontos de descarga no terreno natural ou nas linhas de água
atravessadas. As estimativas feitas com o tráfego do Projeto de Execução (bastante mais
elevado que o do Estudo Prévio, 6558 veículos de TMDA face a 700 veículos) foram
comparadas com os limites legais, tendo os resultados sido os seguintes:
•

“(…)
…) as concentrações previstas para as concentrações médias por local de
descarga (CML) dos metais Zn e Cu estão muito abaixo dos valores limite de
emissão para a descarga de águas residuais (VLE), indicados no Anexo XVIII
do Decreto-Lei
Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, pelo que, mesmo em condições
atmosféricas muito desfavoráveis, prevê-se
prevê se que as águas de escorrência
apresentem concentrações de poluentes bastante satisfatórias”;
satisfatórias”

•

“Para os SST, a previsão indica que em condições atmosféricas muito
desfavoráveis ocorrerão
orrerão concentrações CML ligeiramente acima dos VLE
indicados no Anexo XVIII. Trata-se
Trata se de uma situação esperada tendo em conta
as características da região (precipitação anual superior a 1020 mm) (…)”;

•

“(…) perspetiva-se
se que os acréscimos na concentração de SST, Zn e Cu
previstos para as linhas de água recetoras não serão significativos e como tal
não induzirão alterações na sua qualidade, mantendo-se
mantendo se durante a fase de
exploração da via uma situação muito semelhante à existente antes de
implementação da mesma.”
me

Apesar dos impactes identificados serem pouco ou nada significativos, foi já proposto no
RECAPE de 2015 a implementação de um Plano de Monitorização da Qualidade da
Água, no sentido de confirmar os resultados obtidos com as simulações e de avaliar a
eventual necessidade de se implementar medidas de minimização. Esta proposta
será mantida no âmbito do presente RECAPE, assegurando a qualidade das
escorrências e a minimização dos eventuais impactes.
Neste sentido, considera-se
considera
adequada a implantação da Solução do Projeto de
Execução, sendo os impactes semelhantes aos esperados para o Estudo prévio e
classificados como não significativos.
significativos

3.6

Qualidade do Ar

Verifica-se que a área envolvente aos traçados apresenta um tipo de ocupação mista, em
maioritariamente agrícola e florestal, com habitação concentrada
a ao longo das principais
vias, que são estradas nacionais e municipais.
Os estudos anteriores demonstraram que a qualidade do ar nesta região é boa a muito
boa. O Índice de Qualidade do Ar, disponibilizado
disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente,
para 2017, confirma essa caracterização, verificando-se
verificando se um acréscimo das ocorrências
das classes “Muito Bom” e “Bom”, relativamente aos dados de 2013, apresentados no
RECAPE de 2015.
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A consulta dos dados de 2017 para a estação de qualidade do ar mais próxima do projeto
(Estação P.e
e Moreira Neves-Castelões
Neves
de Cepeda) confirma que os poluentes
associados ao tráfego rodoviário, como o dióxido de azoto (NO2) e partículas <10 μm
(PM10) se encontravam muito abaixo dos valores legais.
legais

FIG. 5 – Índice de Qualidade do Ar na Região Entre Douro e Minho, onde se insere o
Concelho de Penafiel

Em termos de qualidade do ar a magnitude dos impactes gerados pela implementação
implemen
de
uma via, são função do volume de tráfego que nela circula, da tipologia de veículos, e da
velocidade de circulação, sendo ainda influenciados pelas caraterísticas morfológicas e
meteorológicas da zona onde a via se insere.
Conforme referido na Descrição
scrição de Projeto do Relatório Base do RECAPE,
CAPE, a reavaliação
dos valores de tráfego levou a um aumento dos valores assumidos nos Estudo Prévio,
para esta Ligação a Rans.
Os valores do Projeto de Execução da Ligação a Rans são assim de 6858 veículos de
TMDA
DA e os do Estudo Prévio de 700 veículos, face ao contexto já explanado no ponto
introdutório deste relatório e que motiva a alteração do traçado em fase de Projeto de
Execução.
Da avaliação de impactes que se realizou no EIA do Estudo Prévio para a globalidade
glob
do
IC35 entre Penafiel e Entre-os
os-Rios,
Rios, com valores portanto muito mais elevados que estes
da Ligação, concluiu-se não haver violação dos limites legais, pelo que para os impactes
previstos para esta ligação específica serão também não significativos
significativ
e com
cumprimento dos limites legais.
legais
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Este descritor conclui assim pela semelhança de impactes entre as várias soluções e
como de não significativos, cumprindo-se
cumprindo
com os limites legais.

3.7

Ambiente Sonoro

De acordo com a Câmara Municipal de Penafiel, a área de projeto dispõe já de
classificação municipal, tendo a envolvente ao traçado sido classificada como zona mista.
Em termos da caracterização do ambiente sonoro da zona do projeto recorreu-se ao
levantamento acústico realizado no âmbito do
do RECAPE de 2015, onde foram efetuadas
medições em dois locais na envolvente do traçado da solução do Projeto de Execução,
Execução
para caracterização do ambiente sonoro da zona da Ligação a Rans (FIG.
(
6), um local
junto à Rotunda 3 (P6) e outro junto à Rotunda 4 (P7).
(P7)
EN106
N

P7

P6

FIG. 6 – Extrato de Peça Desenhada do Estudo do Ambiente Sonoro do RECAPE de 2015
com os Pontos de Medição de Ruído na Ligação a Rans

1

(1) ENGENHARIA DE ACÚSTICA E AMBIENTE, LDA (2015) RECAPE e Projeto de Medidas de Minimização do Projeto
“IC35 – Penafiel (EN15) – Rans (EN106)” na Componente Acústica do Ambiente.
Ambiente Relatório Final, março 2015
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Os dados recolhidos permitiram verificar que no Ponto 07 (junto à EN106), já existe uma
situação de incumprimento, motivada pela presença da EN106, verificando-se
verificando
que no
Ponto 06 um pouco a norte, junto
junto à futura Rotunda 3 em zona agrícola e que será assim
representativo da zona atravessada pela futura via, não existe incumprimento face à
inserção em zona agrícola e sem vias rodoviárias próximas.
Quadro 6 – Níveis Sonoros do Ruído, em dB(A), na Situação Existente
Indicador de ruído

Ponto de
medição

Ld

Le

Ln

Lden

Classificação
Acústica

Fontes de ruído

P06
(junto à
Rotunda 3)

47,2

42,2

37,8

47,4

Zona Mista

Tráfego rodoviário distante;
Atividade humana; Folhagem;
Latidos

P07
(junto à
Rotunda 4 e
EN106)

68,9

65,8

62,8

70,8

Zona Mista

Tráfego rodoviário
(EN106)

As simulações realizadas,, no anterior RECAPE de 2015,
2015, tendo por base o tráfego
estimado para o Projeto de Execução, foram realizados para 3 anos diferentes (entrada
em exploração, intermédio e horizonte),
horizonte), conforme se apresenta no quadro seguinte.
seguinte
Quadro 7 – Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) – 2017, 2027,, 2037
Tipo de Veiculo

Período Diurno

Período de
Entardecer

Período Noturno

TMDA

Ano Início
Ligeiro

4860

820

632

Pesado

442

43

61

6 858

Ano Intermédio de 2027
Ligeiro

5 443

919

708

Pesado

486

48

66

7 670

Ano Horizonte de 2037
Ligeiro

6 348

1 071

826

Pesado

555

54

77

8 931

Dessas simulações, apresenta-se
apresenta
seguidamente o extrato dos respetivos mapas de ruído
e onde se localizam os recetores sensíveis.
Destes mapas e dos quadros com os recetores considerados, verificamverifica -se situações de
incumprimento nos recetores sensíveis da envolvente no final da Ligação, junto à EN106/
futura Rotunda 4,, correspondente ao recetor Vila Só, logo no ano de entrada em
exploração, sendo que esta situação já ocorre na Situação de Referência para os pontos
de medição respetivo (P07), com exceção do ponto PH21 (Vila Só).
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se em termos dos limiares
Este incumprimento, e conforme os quadros seguintes verifica-se
para zonas mistas, bem como ainda da Regra de Boas Práticas, neste caso apenas no
ponto PH21 (Vila Só). Os recetores que se referem nos quadros
quadro encontram-se
identificados na figura seguinte.
Quadro 8 – Valores de LAeq, em dB(A), estimados para os indicadores Lden e Ln, para o Ano
Início (2017), Ano Intermédio (2027) e Ano Horizonte (2037)
Ano Intermédio
(2027)

Ano Horizonte
(2037)

Valor Regulamentar
(dB(A))

Ponto
de
Análise

Ponto de Medição
de Ruído Residual
Respetivo

Lden

Ln

Lden

Ln

Lden

Ln

Lden

Ln

PH16

P06

59

51

60

51

60

52

65

55

PH17

P06

59

50

59

50

60

51

65

55

PH18

P06

52

43

52

43

52

44

65

55

PH19

P06

53

45

53

45

54

45

65

55

PH20

P06

53

44

53

44

54

45

65

55

PH21

P06

65

56

65

57

66

58

65

55

PH22

P07

71

63

71

63

72

64

65

55

PH23

P07

71

63

71

63

71

63

65

55

PH24
(1ºpiso)

P07

71

63

71

63

71

63

65

55

PH24
(2ºpiso)

P07

71

63

71

63

71

63

65

55

Ano Início

Lden – Indicador de ruído diurno – entardecer – noturno
Ln – Indicador de ruído noturno

Quadro 9 – Avaliação da Regra de Boa Prática, em dB(A), para os Indicadores Ld, Le e Ln,
para o Ano de Início de Exploração
Ruido Ambiente
(Prospetivado)

Ruído Residual
(Situação de Referência)

∆ = Ruído Ambiente –
Ruído Residual

Ponto
de
Análise

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Cumpre
Requisito?
(∆≤15)

PH16

57,5

55,2

50.7

47.2

42.2

37.8

10

13

13

Sim

PH17

56,8

54.5

50.0

47.2

42.2

37.8

10

12

12

Sim

5

( )

Sim

( )

Sim

( )

PH18
PH19

50,5
51.8

47.2
48.6

42.7
44.5

47.2
47.2

42.2
42.2

37.8
37.8

3
5

6

-*
-*

PH20

51.4

48.3

44.0

47.2

42.2

37.8

4

6

-*

Sim

PH21

62.9

60.7

56.2

47.2

42.2

37.8

16

19

18

Não

PH22

69.2

66.1

63.0

68.9

65.8

62.8

0

0

0

Sim

PH23

69.0

65.9

62.9

68.9

65.8

62.8

0

0

0

Sim

PH24
(1ºpiso)

68.9

65.8

62.8

68.9

65.8

62.8

0

0

0

Sim

PH24
(2ºpiso)

68.9

65.8

62.8

68.9

65.8

62.8

0

0

0

Sim

(*) – Segundo a Regra de Boas Práticas, a sua avaliação não se aplica para valores prospetivados de ruído ambiente não superiores a 45 dB(A)
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Vila Só

FIG. 7 – Localização dos Pontos de Análise (PH)
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Vila Só

FIG. 8 – Mapa de Ruído – Ano do Início de Exploração – Indicador Lden
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Vila Só

FIG. 9 – Mapa de Ruído – 2017 – Indicador Ln
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Vila Só

FIG. 10 – Mapa de Ruído – 2027 – Indicador Lden
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Vila Só

FIG. 11 – Mapa de Ruído – 2027 – Indicador Ln
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Vila Só

FIG. 12 – Mapa de Ruído – 2037 – Indicador Lden
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Vila Só

FIG. 13 – Mapa de Ruído – 2037 – Indicador Ln
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se necessário prever medidas de minimização entre a fonte e o
Deste modo, tornou-se
recetor, pois foi já considerado na simulação um piso drenante, com características de
absorção acústica que conferirá uma redução de cerca de 3 dB(A).
tores PH22, PH23 e PH24 se tratam de recetores localizados junto
De referir que os recetores
à EN106 e por esta influenciados de forma significativa, conforme resultados da medição
da situação de referência. Os recetores PH22 e PH23 correspondem a edificado
atualmente não habitado (Património
(P
dos Pobres – ver Património e uso do Solo) e só o
PH24 se trata de uma habitação. Deste modo, apenas o recetor PH21 (Vila Só)
corresponde ao recetor a proteger pela implantação da Ligação a Rans.
Da avaliação feita ao recetor Vila Só, verificou-se
verificou se que o muro existente com 3 m de
altura, que circunda toda a propriedade, funciona como elemento de absorção de ruído,
pelo que o mesmo foi assim considerado em novas simulações como barreira acústica.
Da nova simulação que se fez com estas medidas, concluem-se
con
se que as mesmas foram
suficientes para reduzir os níveis sonoros para valores abaixo dos limiares de zonas
mistas (Quadro 10).
Quadro 10 – Avaliação da Regra de Boa Prática, em dB(A), para os Indicadores Ld, Le e Ln,
para o Ano intermédio (2027), Com Barreiras:
Barreiras: Recetor PH21
Ponto
de
Análise
( )

PH21 *

Ruido Ambiente
(Prospetivado)
Ld

Le
( )

52,9 *

Ruído Residual
(Situação de Referência)
Ln

( )

50,1 *

Ld
( )

45,5 *

Le
( )

47,2 *

Ln
( )

42,2 *

( )

37,8 *

∆ = Ruído Ambiente –
Ruído Residual
Ld

Le

Ln

( )

( )

8*

6*

8*

( )

Cumpre
Requisito?
(∆≤15)
( )

Sim *

(*) – Neste ponto, como já referido neste Estudo, não se prevê a implantação de uma barreira mas é apresentado o valor
considerando o efeito de barreira do muro já existente no local. Este efeito não foi considerado, como já mencionado no
texto, nas modelações
ções e análises prospetivadas para os anos de 2017, 2027 e 2037 “sem barreiras”.

Imagem 01 – Muro existente no Recetor Sensível (Vila Só) representado pelo onto PH21

Património dos Pobres
(edificado a afetar (2))
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Desta forma, a barreira em torno do Ponto PH21, visível no mapa de ruído de 2027, com
barreiras, representa o muro apresentado acima e não uma nova barreira a implantar.
Desta forma, a barreira em torno do recetor Vila Só (PH21, no RECAPE anterior) visível
no mapa de ruído de 2027,
27, com barreiras, representa o muro atrás referido e não uma
nova barreira a implantar (FIG.
FIG. 14 e FIG. 15).
Refere-se ainda que a implantação do traçado da Solução do Projeto de Execução
permitiu, com a ripagem para poente, o afastamento a um conjunto de habitações
existentes na envolvente do pk 0+300 a 0+400, minimizando os impactes nestas
habitações.
Relativamente às restantes soluções, Solução do Estudo Prévio e Solução Alternativa ao
Projeto de Execução, com terminus na EM589-1,
1, as mesmas implicarão que o tráfego
percorra depois esta EM589--1 até à EN106, junto a várias habitações (incluindo a Vila
Só), numa rua estreita, incindindo assim os impactes sobre um maior número de
recetores e com impossibilidade de implantar quaisquer outras medidas de minimização
adicionais entre a fonte e o recetor, como é possível na solução do projeto
projeto de execução.
Neste sentido, considera-se
se que a implantação da Solução do Projeto de Execução
conduzirá a menores impactes sobre o ambiente sonoro, face à Solução do Estudo
Prévio.

3.8

Sistemas Ecológicos

No âmbito do RECAPE de 2015, foi realizado um estudo específico para os Sistemas
Ecológicos que permitiu uma caracterização abrangente da área de estudo, para a Flora,
Vegetação e Habitats e Fauna.
Dada a manutenção dos habitats/biótopos cartografados no referido
erido estudo, conforme
usos do soo atrás caraterizados e a não alteração dos modos de vida das populações
humanas locais, assumem-se
se como válidas as caracterizações ali apresentadas.
De um modo geral, verifica-se
se que não ocorrem áreas de maior relevância
relevân
ecológica,
dado que o nível de perturbação é já muito elevado e os biótopos atravessados pela
infraestrutura em causa não apresentam relevância para a conservação, constituindo
áreas agrícolas e florestais, estes na sua maioria com espécies vulgares
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Vila Só

FIG. 14 – Mapa de Ruído Particular 2027
2027, com Barreiras Acústicas – Indicador Lden
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Vila Só

2027, com Barreiras Acústicas – Indicador Ln
FIG. 15 – Mapa de Ruído Particular 2027

38

Avaliação Comparada de Alternativas de
e Projeto (Estudo Prévio / Projeto de Execução)

Ao nível da fauna, as espécies confirmadas no terreno, são, na sua maioria, adaptadas à
perturbação humana e não apresentam estatuto de conservação desfavorável.
Conclui-se deste modo que os impactes na Flora e Fauna da implantação de qualquer
das Soluções de projeto são reduzidos e pouco significativos.
Na fase de exploração, está prevista,
prevista na Solução do Projeto de Execução e Alternativa ao
Projeto de Execução, a existência de vedação para ambos os lados da Ligação 2.1 até à
Rotunda 3, não tendo sido prevista qualquer vedação
vedação para os restabelecimentos.
restabelecimentos Esta
vedação permitirá evitar o eventual atropelamento de animais, nas zonas menos
urbanizadas,, com impactes positivos.
positivos. No entanto, tendo em conta a já adaptação das
espécies faunísticas às perturbações existentes, não se espera que estas situações
sejam significativas.
se ainda a implantação das passagens hidráulicas, que além de permitirem a
Refere-se
drenagem adequada
uada das linhas de água, constituem igualmente zonas de passagem
para a fauna, reduzindo o efeito de fragmentação dos biótopos e o efeito barreira.
Este troço não está inserido em qualquer área protegida, pelo que, de acordo com o
“Manual de apoio à Análise
ise de Projetos relativos à Implementação de Infra-estruturas
Infra
Lineares (2008)”, poder-se
se-á assumir um distanciamento de 3 km entre cada passagem
adequada ao grupo dos mamíferos. Conforme apresentado no Quadro 5, estão previstas
5 PHs, em que as localizadas na plataforma principal estão distanciadas entre elas de
345 a 127 m, havendo ainda uma PH para cada um dos restabelecimentos.
Apenas uma das PH (PH
PH R4-1)
R4
tem um diâmetro
tro de 1 metro, que permite apenas a
passagem de anfíbios, répteis e micromamíferos. Nas restantes, é possível a passagem
de mamíferos de maior porte que, como se referiu, serão espécies mais generalistas.
generalistas
Face às medidas de projeto já preconizadas na Solução
Solução do Projeto de Execução e
Alternativa ao Projeto de Execução,
Execução considera-se que esta solução é adequada e que
não causará impactes com significado nos sistemas ecológicos.
A Solução do Projeto de Execução tem inclusive,, em termos comparativos, uma menor
afetação de biótopos de maior valor, como as áreas de floresta de proteção, onde se
incluem o pinheiro manso, com 6,8% do traçado nestas circunstâncias, face a 13,8% na
Solução do Estudo Prévio e 13% na Solução Alternativa ao Projeto de Execução, estando
est
esta afetação sobretudo concentrada na parte final destes traçados, junto à EM589-1,
EM589 ao
invés da Solução do Projeto de Execução, que terminando junto à EN106, incide sobre
áreas agrícolas e espaço urbano que se classifica em torno desta via.
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3.9

Paisagem

O projeto situa-se no concelho de Penafiel,
Penafiel desenvolvendo-se
se sensivelmente com uma
orientação NE-SW,
W, entre a zona de Moinho de Moinhos, para sul da sede de concelho e
a zona de Rans, junto à EN106.
EN106
A área em estudo encontra-se
se bastante humanizada o que conduziu à degradação do
seu coberto vegetal espontâneo, substituído progressivamente por povoamentos de
eucalipto. Nas zonas mais planas os campos agrícolas são compartimentados
compartimentados com sebes
vivas, aos quais se associa um povoamento disperso, limitado às pequenas localidades
de Pombal, Ponte Vedra e a quintas
quintas agrícolas de média dimensão, como a Quinta do
Ameal.
Apesar da
a manutenção dos usos do solo e não alteração relevante dos modos de vida
das populações humanas locais em relação ao que já foi caracterizado
terizado nos estudos
ambientais anteriores, é efetuada uma atualização da situação de referência como
enquadramento à análise dos traçados.
traçados

3.9.1

Situação de Referência

A Ligação do IC35 desde Moinho de Moinhos, local da Rotunda 2 do IC35 já aprovada,
até à EN106, desenvolve-se com uma orientação nordeste-sudoeste, ao longo da base
de uma encosta virada a noroeste, conforme a Carta de Hipsometria que se apresenta
seguidamente (FIG. 16) e onde se assinalam os três traçados em análise. As altitudes
vão diminuindo desde os cerca de 350
35 m, no início do traçado,, sendo inferiores a 200 m,
no trecho final das duas soluções (após a Rotunda 3 da Solução do Projeto de Execução
e na EM589-1
1 na Solução do Estudo Prévio e Alternativa ao Projeto de Execução).
Execução
Os declives são considerados moderados a planos,, conforme se visualiza na Carta de
Declives (FIG. 17).
O projeto desenvolve-se na unidade de paisagem associada ao Vale do Rio Cavalum
Cavalu
(FIG. 18), que drena a zona de nascente para poente em direção ao rio Sousa, linha de
água principal e onde se podem contudo individualizar subunidades associadas ao
sistema de ocupação do solo, com reflexos
reflexos na paisagem mais local. Assim, é possível de
individualizar as subunidades “Área Florestal”, “Área Agrícola” e “Área Urbana e/ou
Rurbana”, conforme a FIG. 18.
18
A subunidade “Área Florestal” localiza-se
localiza
nas cotas mais altas, e abrange ainda o início
dos traçados,, com ocorrência de áreas com uma matriz,
matriz no essencial,, constituída por
eucalipto e pinheiro bravo. A subunidade “Área Agrícola” envolve esta subunidade, a
cotas mais baixas domina os traçados na parte central e final, correspondendo a uma
paisagem com uma estrutura típica de pequena propriedade, compartimentada por sebes
de vegetação, com vinha associada e culturas variadas de regadio, associadas a uma
policultura.
ltura. Nesta subunidade surge ainda algum casario disperso e algumas quintas,
como a Quinta do Ameal, atravessada por qualquer um dos traçados, cerca do km 0+700.
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se nestes espaços agrícolas,
A subunidade “Área Urbana e/ou Rurubana” insere-se
destacando-se
se com maior expressão e homogeneidade de uso na
n envolvente das
principais vias nacionais e municipais,
municipais, formando aglomerados de que se destaca,
destaca
destacando-se
se a zona de Rans no final dos traçados em torno da EN106 e das vias
municipais que servem esta sede de freguesia.
freguesia Qualquer traçado insere-se
insere
no seu final,
nesta unidade de paisagem, onde aí termina.
termina
Do ponto de vista da análise comparativa, os traçados não apresentam qualquer
diferença significativa do ponto de vista da inserção nas unidades de paisagem que são
de igual modo atravessadas.
Desde o início da Ligação até cerca do km 0+600, são atravessadas áreas de cotas mais
altas, com as soluções praticamente sobrepostas numa zona de floresta com pinhal e
eucaliptal e de baixa qualidade visual, pontualmente marginando
marginando edificado.
Fotografia A

Fotografia B

Foto 1 – Zona de arranque das soluções na zona florestal e de matos à esquerda na fotografia e a
cotas mais elevadas que as casas que estão para a direita na fotografia A. A via segue orientada para
a esquerda e depois na zona de eucalipto na fotografia B, acima do edificado que surge cerca do
km 0+300 e face ao qual o projeto de execução se afastou mais para cima na encosta.

Segue-se
se a descida para as cotas mais baixas em direção à EN106, mas seguindo os
traçados as curvas de nível e,
e com isso, marginando no essencial
sencial por nascente a bolsa
agrícola e de casario disperso que aqui ocorre.
A partir do km 0+600 as soluções começam a divergir, para com isso se orientarem
ori
para
o final do traçado: a Solução do Estudo Prévio mais a montante e a terminar na EM589-1
EM589
e a Solução do Projeto de Execução, mais a poente e orientando-se
se de forma direta para
terminar na EN106, junto
nto ao cruzamento onde a EM589-1.
EM589 . A Solução Alternativa ao
Projeto de Execução segue o traçado do Projeto de Execução até ao km 1+000, antes da
Rotunda 3, mas depois inflete para a EM589-1,
EM589 1, para o mesmo local do Estudo Prévio.
O Projeto de Execução, sendo prolongado até à EN106, tem nesta extensão, uma
envolvente rurubana e agrícola e, no caso do Estudo Prévio e Alternativa ao Projeto de
Execução, uma envolvente agrícola e florestal e depois urbana (EM589-1).
(EM589
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Fotografia A

Fotografia B

Fotografia C

Foto 2 – Fim da Solução do Estudo Prévio e da Solução Alternativa ao Projeto de Execução na
EM589-1, que os traçados se insere na estrada municipal existente vindos da zona florestal que é
visível do lado esquerdo da via (fotografia A) e da casa que é visível na fotografia B.
No caso da Solução Alternativa ao Projeto de Execução a rotunda faz-se
faz se na zona florestal
florest e no caso
do Estudo Prévio insere-se
se em entroncamento junto à casa e ao caminho à esquerda na fotografia.
Até à EN106, onde entronca esta estrada municipal é atravessada uma área urbana, passando-se
passando
também na entrada da propriedade Vila Só (fotografia C),
C), e que o projeto de execução passa nas suas
traseiras.

Fotografia A

Fotografia B

(Cont.)
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(Cont.)
Fotografia C

Foto 3 – A solução de Projeto de Execução, a partir da Rotunda 3, que se insere à direita das casas
que se encontram na parte esquerda da fotografia A, segue depois pelo limite do terreno agrícola que
margina a propriedade Vila Só, edifício amarelo na parte direita da fotografia, terminando a jusante
deste em rotunda a executar sobre a EN106. O terreno que se atravessa pelo limite não se encontra
contudo cultivado, apenas com a vinha em latada a ser tratada. Na chegada à EN106, duas edificações
do designado Património
io dos Pobres, de um conjunto de cinco, serão afetadas (fotografia B). Estas
edificações não são já atualmente habitadas. A rotunda do projeto de execução insere-se
insere
na EN106 no
local em que se encontra a passar uma carrinha branca na fotografia C, e com ela
el se elimina o
cruzamento da EM589-1
EM589 1 que ocorre junto ao edifício encarnado de 3 andares

Nas
zonas
onde
os
traçados
mais
se afastam,
afastam
desde cerca do
km 0+600 até ao final do traçado, são atravessadas no essencial Áreas Agrícolas, de que
se destacam pequenas bolsas como o caso da Quinta do Ameal,, que constitui um
assento agrícola com alguma unidade e como cultivo de vinha associada, onde o Projeto
de Execução foi deslocado para a zona central da propriedade e por acordo com os
proprietários,
ietários, de modo a manter viável a exploração da propriedade de ambos os lados
da nova via e que passará a ter uma serventia agrícola própria para efetuar essa ligação.
O Estudo Prévio posiciona-se
posiciona se mais próximo do limite nascente da propriedade, mas com
isso
sso leva também à formação de parcelas sobrantes com pouca viabilidade de
exploração.
Nos parágrafos seguintes, avaliam-se
avaliam se a qualidade visual, a capacidade de absorção
visual e a sensibilidade visual na área do projeto.
•

Qualidade Visual

A paisagem, para
a além da realidade cénica e geográfica, comporta uma vertente cultural
que não pode deixar de ser considerada como fator de qualificação do espaço.
Sendo a paisagem o resultado da interação entre as caraterísticas biofísicas,
geomorfológicas, climáticas,
climáticas, etc. presentes num determinado território e as ações que
sobre ele o Homem processa, reveste-se
reveste se do maior interesse a sua caraterização bem
como a análise da compatibilização entre os usos presentes e/ou previstos e as
especificidades da base de suporte dessas
dessas atividades, já que a qualidade visual de uma
determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois fatores.
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Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não é
um bem inesgotável nem se mantém inalterável
inalterável face às ações humanas que se
processam sobre o território, importa que, este aspeto seja analisado, quantificado e
incluído como mais um parâmetro a ponderar no conjunto dos recursos biofísicos.
Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem
paisagem tenha sempre um caráter mais
ou menos subjetivo analisaram-se
analisaram
e valoraram-se,
se, de forma desagregada, alguns dos
aspetos normalmente utilizados em estudos de paisagem e que constituem os seus
componentes naturais e estruturais.
A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos
quais se atribui uma determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a
subjetividade inerente à análise do seu valor cénico da paisagem.
Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (FIG. 19)
19 recorreu-se a
informação constante na cartografia temática elaborada para a área em estudo, bem
como ao reconhecimento de campo efetuado. Refere-se
se que apenas se apresenta a
diretriz dos traçados, uma vez que os limites dos aterros e escavações não são
representáveis e visíveis à escala 1/25 000.
000
Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se
cruzaram se primeiramente os seguintes parâmetros:


Relevo;



Uso do Solo.

Relativamente ao relevo,, e de acordo com o comummente aceite em estudos de
paisagem, considera-se
se que as paisagens com qualidade visual mais elevada se
encontram relacionadas com relevos mais vigorosos, enquanto as paisagens de menor
qualidade
ade visual correspondem a zonas de menor diversidade morfológica.
No que se refere ao uso do solo considerou-se
se que as áreas com qualidade visual de
valor mais elevado correspondem ao pinhal manso, à floresta de folhosas e a áreas
históricas e equipamentoss culturais.
O valor mais baixo foi atribuído às áreas de extração de inertes surgem na região e que
estão normalmente associadas a impactes visuais de sinal negativo, dado que as
mesmas alteram significativamente o valor cénico dos outros elementos existentes
exist
na
paisagem envolvente. Foi ainda atribuído um valor baixo de qualidade visual aos espaços
canais e áreas de eucalipto e pinhal bravo e um pouco mais elevado às áreas urbanas e
áreas agrícolas.
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Quadro 11 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação
Valor para Ponderação

Parâmetro Analisado

-1

1

2

3

Plano (<5º )
Relevo

4

5

6



Moderado (5º a 25º)



Ondulado a inclinado (>25º)



Área urbana contínua



Área urbana descontínua ou dispersa



Área histórica e equipamentos culturais



Espaço canal



Área de extração de inertes



Área agrícola de culturas temporárias



Uso do Solo Área agrícola de culturas permanentes



Floresta de produção (eucalipto e pinheiro
bravo)



Floresta de proteção (pinheiro manso)



Floresta de folhosas



Vegetação herbácea natural



Matos



A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resultou assim do cruzamento dos valores
constantes no quadro anterior e da agregação desses resultados em três classes, de
acordo com os escalões indicados no Quadro 12.
Quadro 12 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem
Ponderação

Qualidade Visual da Paisagem

<5

Baixa

5

Média

>5

Elevada

A área considerada para o estudo integra 3 632 ha, com a seguinte distribuição em
termos das classes de qualidade visual:
Quadro 13 – Área de Estudo - Qualidade Visual
Qualidade Visual
Baixa
Área (ha)
1276

Média
(1)

%

35,1

Área (ha)
1146

Elevada
(1)

%

31,6

Área (ha)
1210

(1)

%

33,3

% face ao total da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros
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Da análise da cartografia elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se
verifica
que a área do projeto apresenta maioritariamente qualidade visual baixa,
baixa sobretudo
associada aos povoamentos florestais de eucalipto e pinheiro no início do traçado e a
seguir ao Restabelecimento 5 do Projeto de Execução, zonas que são comuns à Solução
do Estudo Prévio e à Alternativa ao Projeto de Execução.
A qualidade elevada está associada à Quinta do Ameal e Vila do Só, pelo seu valor
cultural e das suas propriedades agrícolas.
As restantes áreas são de qualidade visual média, onde a ocupação do território é
predominantemente agrícola com preservação das estruturas naturais
naturais da paisagem.
paisagem

•

Capacidade de Absorção Visual

visual entende-se
se a maior ou menor aptidão que uma
Por capacidade de absorção visual,
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as
suas qualidades visuais.
A Carta de Capacidade de Absorção Visual (FIG.
(
20)) elaborada considera a
sobreposição das bacias visuais geradas a partir de potenciais locais com vista sobre o
projeto, definidos
os com base na topografia.
Esta carta permite assim definir as zonas em torno da área de implantação do projeto
com potencial maior capacidade de visualização do mesmo.
As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o
observador:


2 m de altura;



360º no plano;



90º a -90º na vertical;



Raio de 3 000 m.

No presente estudo consideraram-se
consideraram se como pontos potenciais de maior acessibilidade
visual, os que estão assinaladas na FIG. 20 e que representam os núcleos e vias com
potenciais observadores.
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Para além destes pontos de visualização, num total de 188,, foram também consideradas
as infraestruturas lineares mais importantes, não como pontos mas como linhas de
visualização, e que correspondem às seguintes situações:


E
EN589; EN589-1;
1; EN590; EN592;
Rodoviárias – A4; EN15; EN106; EN320;
EN593-1;
1; EN594; EM1291; EM1292; EM1293; EM1294; EM1294-1;
EM1294
EM1300;
EM1304-1;
1; EM1449 e outras quatro estradas municipais.



Povoações – Penafiel (Casal Garcia, Sta Luzia, Cavalúm, Alamela, Gandra,
Tapadinha, Presa Dominica, Barreiros Industrial), Quintela, Guilhufe, Silvarelhos,
Retorta, Urrô, Póvoa, Compra, Aveleira da Além, Castanheira de Cima,
Castanheira de Baixo, Ermo, Eirô, Cruzeiro, Vila Verde, Duas Igrejas, Campos,
Cimo de Vila, Marecos, Monte de Moinhos, Pombal, Mosqueiros,
Mos
Pedreira,
Tapada, Coreixas, Carvalhal, Valdevezas, Irivo, Souto, Bracos, Estrada, Pereiros
Alminhas, Guinchães, Rebordim, Monte, Galegos, Bairro, Cruzeiro, Fundo da Vila,
Arranhó, Perrelo, Rans, Sobrado, Agrelo, Paço de Sousa, Paço de Sousa,
Cavadas,
as, S. Lourenço, Salgadinha, Outeiro, Alvite, Fafiães, Lameira, Vermoim,
Vinha, Oldrões, Real de Cima, Sete Pedras, Alto do Castelo, Salgão, S. Tomé,
Carvalheiro, Ribeira, Perrelo.



Incluíram-se
se igualmente igrejas, capelas e outros pontos notáveis, como locais
lo
elevados.

Em termos de ponderação, para a sobreposição das bacias visuais, e considerando que
uma linha corresponde a um conjunto vasto de pontos, atribui-se
atribui se peso 2 às bacias visuais
geradas a partir das infraestruturas lineares e peso 1 às bacias geradas
geradas a partir dos
pontos selecionados.
Em termos de classificação da Capacidade de Absorção Visual foram consideradas três
classes (Quadro 14)) definidas em função da sobreposição de bacias visuais:
Quadro 14 – Classificação da Capacidade de Absorção Visual
Sobreposição de Bacias
Visuais

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

< 20

Elevada

20 - 41

Média

> 41 (até 111)

Baixa
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É de salientar que esta análise é baseada exclusivamente na morfologia do terreno, não
integrando a vegetação do andar arbóreo e elementos construídos, o que poderá originar
zonas com menor capacidade de absorção do que as realmente existentes.
nte as bacias visuais geradas apenas com base no modelo digital do terreno
Efetivamente
são, à partida, bastante mais amplas do que se verifica na realidade e no terreno, uma
vez que a vegetação e os elementos construídos constituem limites visuais que tornam
não visíveis
eis áreas que quando se considera exclusivamente a morfologia ficam
englobadas na bacia visual gerada a partir de um determinado ponto.
Da análise da cartografia, elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se
verifica
que a área do projeto apresenta uma grande sobreposição de bacias visuais com uma
capacidade de absorção visual maioritariamente baixa a pontualmente média,
decorrente da sua
a localização numa zona aberta e suscetível de visualização por
observadores permanentes das áreas habitadas mais próximas e observadores que
circulem nas várias vias que circundam o local.

•

Sensibilidade Visual

O conceito sensibilidade visual de uma
ma paisagem, parâmetro que indica o grau de
afetação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, varia
na razão inversa da capacidade de absorção visual o que significa, à partida, que quanto
maior for a sobreposição de bacias visuais
visuais de um determinado espaço e portanto, de um
maior número de recetores, maior será a sua sensibilidade. Não totalmente independente
deste princípio, em simultâneo e de forma geral, quanto maior a qualidade visual de
determinada paisagem, maior será também
ta
a sua sensibilidade.
O cruzamento das características de absorção e de qualidade visual, derivadas das
características intrínsecas e extrínsecas da paisagem já analisadas, permite identificar
áreas com sensibilidade diferenciada, de forma a indicar áreas
áreas mais suscetíveis em
termos visuais (sensibilidade reduzida) ou menos suscetíveis (sensibilidade elevada) à
implantação da infraestrutura rodoviária.
Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (FIG.
FIG. 21) fez-se o
cruzamento da informação constante nas Cartas de Capacidade de Absorção Visual e
Qualidade Visual da Paisagem, tendo os resultados sido agregados nas classes
apresentadas no Quadro 15.
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Quadro 15 – Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem
Valor da Sensibilidade
Visual
Baixa
(< ou = 3)

Média
(>3 e < 5)

Elevada
(= ou > 5)

Capacidade de
Absorção Visual

Qualidade Visual

Valor
Ponderado

Elevada (1)

Baixa (1)

2

Elevada (1)

Média (2)

3

Média (2)

Baixa (1)

3

Elevada (1)

Elevada (3)

4

Média (2)

Média (2)

4

Baixa (3)

Baixa (1)

4

Baixa (3)

Elevada (3)

6

Baixa (3)

Média (2)

5

Média (2)

Elevada (3)

5

Da análise desta carta, verifica-se
verifica
que a área de estudo tem uma sensibilidade visual
média a elevada.
A sensibilidade de maior valor está associada aos terrenos agrícolas de culturas
temporárias e aos principais povoados, que pelas suas características apresentam uma
qualidade visual média a elevada e capacidades de absorção
absorção maioritariamente baixas.
A sensibilidade média ocorre também em algumas áreas agrícolas temporárias e
permanentes e a zonas naturais de matos e floresta.
As zonas de sensibilidade reduzida são mais pontuais e estão associadas às manchas de
eucaliptal no início do traçado.
traçado

3.9.2

Avaliação Comparada das Soluções

Neste ponto identificam-se
se e avaliam-se
avaliam se os principais impactes sobre a Paisagem
decorrentes da implementação do projeto.
Essa avaliação assentará na caracterização já efetuada quanto à sensibilidade da
paisagem das áreas diretamente afetadas pelo projeto, bem como da sua envolvente
visual, considerando os principais efeitos provocados sobre a paisagem no decurso das
ações que envolvem as fases de construção e de exploração. Em particular,
particular serão tidos
em conta os efeitos sobre as áreas de Elevada Qualidade Visual, a determinar através da
realização das bacias visuais. Igualmente será considerada a Carta de Absorção Visual,
identificando as áreas sujeitas a maior exposição visual por parte das diferentes
componentes do projeto.
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Os previsíveis impactes sobre a paisagem, resultantes do projeto em análise, e que a
seguir se avaliam, são decorrentes da construção e presença da nova infraestrutura, a
qual tem as seguintes características principais:
prin
-

As três soluções têm alinhamentos próximos, sendo que as áreas de afetação,
embora superiores na Solução do Projeto de Execução e Solução Alternativa ao
Projeto de Execução,, não são comparáveis com a Solução do Estudo Prévio,
devido ao detalhe do projeto de execução,, que contabiliza os taludes e os
restabelecimentos, inexistentes na solução do Estudo Prévio.

-

Todas as soluções percorrem um terreno relativamente aplanado a mais
pontualmente movimentado no troço inicial, antes do Restabelecimento 4,
correspondente à encosta ocupada com eucaliptal e pinhal.. Nesta zona, a
implantação da solução do Projeto de Execução (e da solução Alternativa ao
Projeto de Execução)) implicará a criação de um aterro com uma altura superior à
prevista na solução do Estudo Prévio (ver Quadro 2, na Geologia),
Geologia mas nos
restantes trechos, não existem diferenças entre as Soluções.

Como se viu anteriormente, a área de estudo é marcada por uma
uma dominância de uso
agrícola a par de uma ocupação urbana dispersa no território ou então mais concentrada
ao longo das vias rodoviárias de maior importância.
De forma a apoiar a análise de impactes elaborou-se
elaborou se também cartografia específica,
onde se marcaram
aram as bacias visuais geradas a partir da área de intervenção de cada
solução de traçado, Solução Estudo Prévio, Solução Projeto de Execução e Solução
Alternativa ao Projeto de Execução.
Execução
Os impactes ambientais na paisagem são avaliados ao considerar a magnitude das
ocorrências de projeto com a sensibilidade da paisagem onde ocorrem, a qual resulta da
análise integrada da sua qualidade e capacidade de absorção visual.
Nos critérios de avaliação de impactes importa ter presente:
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•

A presença de observadores
observadores sensíveis às alterações na paisagem decorrentes da
construção e exploração do projeto;

•

A sensibilidade/capacidade de absorção da paisagem face a uma intrusão visual
(presença de áreas de elevada sensibilidade e/ou baixa capacidade de absorção
visual);

•

A qualidade visual da paisagem;

•

A afetação ser temporária ou permanente;

•

A afetação ser reversível ou irreversível;

•

A magnitude e significância da intrusão visual que será tanto mais elevada quanto
maior for a sensibilidade e qualidade visual da paisagem e menor
m
a sua
capacidade de absorção.

Avaliação Comparada de Alternativas de
e Projeto (Estudo Prévio / Projeto de Execução)

Atendendo a que o principal impacte em termos paisagísticos será a alteração estrutural
da paisagem e sua perceção visual pelos observadores da envolvente à nova
infraestrutura, elaborou-se
se assim cartografia, onde se marcou a bacia visual da
intervenção gerada a partir da cota da plataforma, que corresponderá ao impacte visível
permanente do projeto, e que será tanto mais elevado quanto menor for a capacidade de
absorção visual e maior for a qualidade visual e a sensibilidade
sensibilidade da paisagem afetada.
As simulações das bacias visuais foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros
para o observador situado na nova via:


2 m de altura;



360º no plano;



90º a -90º
90º na vertical;



Raio de 3 000 m.

Importa igualmente referir que as bacias visuais geradas, só têm em conta o modelo
digital do terreno, não entrando em linha de conta com o uso do solo, assumindo-se,
assumindo
assim, que o carácter pontualmente mais acidentado do relevo e os obstáculos visuais
introduzidos
oduzidos pela presença de vegetação e do edificado irão limitar / reduzir a
visualização efetiva apenas às áreas que diretamente contatam com os espaços
intervencionados.
Deste modo, reforça-se
se assim que são as áreas com observadores próximos,
próximos e que mais
diretamente contatam com o projeto,
projeto que sofrerão um potencial impacte da execução e
presença do mesmo.
A informação obtida encontra-se
encontra
assinalada na FIG. 22, FIG. 23 e FIG. 24.
As Soluções apresentam bacias visuais muito similares (812 ha para a Solução do
Estudo Prévio, 846 ha para a Solução do Projeto de Execução e 830 ha para a Solução
Alternativa ao Projeto de Execução),
Execução sendo que a bacia visual criada é sobretudo para o
lado poente da via e para sul, para onde ocorrem maiores aberturas visuais pelo caráter
aplanado do terreno.
Da análise do Quadro 16 verifica-se
verifica se que nesta bacia os potenciais impactes visuais sobre
áreas de qualidade visual mais elevada representam cerca de 43 a 45%
45 da bacia visual
em cada solução, sendo que a Solução do Projeto de Execução é que conduz a menor
impacte nestas classes,, embora com diferenças pouco significativas.
significativas
Quadro 16 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Qualidade Visual
Soluções

Baixa

Média

Elevada

ha

%

ha

%

ha

%

Estudo Prévio

222

27,3

220

27,1

370

45,6

Projeto de Execução

234

27,7

244

28,8

368

43,5

Alternativa ao Projeto de Execução

226

27,2

227

27,3

377

45,4

(1) – % face ao total da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros
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Está
á previsto no PIP o reforço do revestimento vegetal dos taludes, através da plantação
de arbustos e árvores, e tratando-se
tratando
de um aterro, é sempre mais rápido o
desenvolvimento da vegetação e a consequente integração na paisagem.
No restante traçado, os aterros são similares entre as soluções, sendo os impactes
impacte na
paisagem também semelhantes.
Relativamente aos restabelecimentos previstos, o Restabelecimento 4 será por PA, logo,
sem constituir obstáculo na visualização da paisagem. O Restabelecimento 5, na sua
passagem sobre a plataforma principal, poderia potencialmente
potencialmente constituir uma barreira
visual, no entanto, dado que este troço é feito em escavação, a PS ficará ao nível do
terreno atual, não ocorrendo alterações com significado face à paisagem atual.
Considera-se deste modo adequada a implantação da Solução do Projeto de
Execução,, conduzindo a impactes para a Paisagem que não se apresentam com
diferenças significativas para as restantes soluções.
soluções

3.10 Socioeconomia
se uma comparação à forma de inserção dos traçados no
Neste descritor realiza-se
território,
o, visando uma análise dos principais impactes locais em termos de efeitos ao
nível do povoamento, atividades económicas e da qualidade de vida das populações
próximas à via.
De referir todavia que o detalhe do Projeto de Execução permite uma análise mais
realista da inserção do projeto no território, situação que o Estudo Prévio não tem (sem
definição rigorosa e final de taludes e de restabelecimentos) e que se traduz assim numa
maior funcionalidade do Projeto de Execução, mas também numa maior afetação de
d área
em termos comparativos.
Nas figuras seguintes visualizam-se
visualizam
assim,, sobre fotografia aérea recente do Google
Earth (2018), as três soluções em avaliação, avaliando-se
avaliando se para cada troço a sua forma de
inserção e os impactes das mesmas.
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FIG. 25 – Início da Ligação a Rans, na Rotunda 2, que constitui uma alteração ao Estudo Prévio e já
aprovada,, eliminando o nó desnivelado. (traçado verde – Projeto de Execução e Alternativa ao Projeto
Proje
de Execução / traçado encarnado
encarna
– Estudo Prévio) – km 0+000 / 0+600
A ripagem do traçado da Solução do Projeto de Execução (e Solução Alternativa ao Projeto de Execução)
Execução
para nascente do traçado da Solução do Estudo Prévio, permitirá o afastamento a várias habitações e
parcelas agrícolas da Quinta do Beco (elipse amarela), com impactes positivos face ao Estudo Prévio.
Executa-se
se também o restabelecimento do caminho rural intercetado (Rest. 4),
4), cerca do km 0+475,
assegurando-se
se a manutenção da acessibilidade entre os dois lados da via através de uma passagem inferior
que se executa no essencial
sencial no mesmo local. Os caminhos paralelos também definidos em Projeto de
Execução permitem a acessibilidade às aparcelas que confinam com a via. A inserção dos traçados ocorre
em zona de uso florestal e de matos.

Foto 4 – Habitação existente na Quinta do Beco
Conclusão:: Os traçados apresentam-se
apresentam se semelhantes em termos de diretriz e consequentes áreas afetadas,
embora o afastamento do Projeto de Execução ao edificado da Quinta do Beco se possa considerar mais
vantajosa. As acessibilidades
essibilidades entre os dois lados da via encontram-se
encontram
asseguradas no Projeto de Execução,
situação que não estava contemplada no
n Estudo Prévio.
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Serventia 3
Quinta do
Beco

Restabelecimento 4 (PA)

Serventia 2
Ligação a Rans

FIG. 26 – Pormenor do Restabelecimento 4, da Serventia 2 e Serventia 3 no Projeto de Execução

O Restabelecimento 4, através de uma passagem agrícola, ligará também às Serventias 2 e 3, localizadas a
poente e nascente da plataforma, respetivamente,
respetivamente, permitindo a ligação de caminhos já existentes e
mantendo a conectividade entre os dois lados da estrada,
estrada, quer para as habitações, quer para os
terrenos.
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Restabelecimento 4 (PA)

Quinta do Ameal

Restabelecimento 5

FIG. 27 – km 0+600 / 0+800: Ripagem da Solução do Projeto de Execução para poente (cor verde)

Neste troço, que se inicia ao km 0+600, o traçado da Solução do Projeto de Execução (e Solução Alternativa
ao Projeto de Execução) inflete para
par poente, afastando-se
se entre 42 a 83 m do traçado do Estudo Prévio,
Prévio até à
Rotunda 3.
Na Quinta do Ameal, no início desta inflexão, a Solução do Projeto de Execução (e Solução Alternativa ao
Projeto de Execução) irá aproximar-se
aproximar
mais de um edifício de apoio da quinta (elipse amarela),
amarela) mas com um
afastamento de cerca de 70 m, sem qualquer afetação direta.
direta
Nesta Quinta, as duas Soluções do Projeto de Execução e do Estudo Prévio irão intersetar parcelas
parcela de vinha,
sendo que o Projeto de Execução e tal como acordado com o proprietário, permite assegurar duas áreas de
exploração viáveis de ambos os lados da via e que estarão ligados por uma passagem agrícola inferior.
inferior No
caso da Solução do Estudo Prévio,
Prévio tal não acontecia, pois situando-se mais na extremidade da propriedade,
acabava por originar parcelas agrícolas sobrantes de exploração inviável,
inviável com impactes negativos ao nível
económico e de funcionalidade da propriedade.
propriedade
A Quinta passará também a dispor,
dispor como já referido, de uma acessibilidade privada
vada sob a via, feita através
de uma passagem agrícola inserida numa PH de grandes dimensões (2,5 m x 2,5 m) e que permite a
circulação de veículos e pessoas entre os dois lados da propriedade.
Conclusão:: O Projeto de Execução apresenta-se
apresenta
mais favorável em termos de inserção no território e na
articulação com as atividades económicas, correspondendo o seu posicionamento na Quinta do Ameal a
acordo com o proprietário.
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PH L2.1-1

Quinta do Ameal

Restabelecimento 5

FIG. 28 – Restabelecimento 5 / PS4
O Restabelecimento 5,, cerca do km 0+876, restabelecerá, através de uma passagem superior sobre a
plataforma, o acesso a habitações e parcelas agrícolas e florestais, assim como à Quinta do Ameal, através
de um pequeno acesso direto (solicitado pelo proprietário, com vista a facilitar a entrada e saída de veículos
pesados, nesse lado da propriedade), do lado poente da plataforma.
Antes deste restabelecimento, a plena via da Solução do Projeto de Execução (e Solução Alternativa ao
Projeto de Execução) passa junto a uma edificação em ruínas (cerca de 16 m),, junto ao arruamento Rua
Mato já existente (elipse amarela).. Estas ruínas (Foto 5) já se encontravam na proximidade da Solução do
Estudo Prévio, não sendo, em nenhuma
enhuma das alternativas, afetada.

Foto 5 – Edifícios em ruínas na Rua Mato
O Rest. 5 afetará matos e algumas zonas agrícolas na sua implantação, e o facto de não se implantar no
local da atual via a restabelecer, permite que, durante a construção da plataforma principal, se mantenha
sempre a conectividade entre os dois lados da estrada (pelo arruamento existente), com benefícios para a
população.
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RANS

Ligação 3.1
Ligação 3.2

Rotunda 3

EM589-1

FIG. 29 – Km 0+800 / Final dos traçados: Rotunda 3 – Projeto de Execução (cor verde); Solução
Alternativa ao Projeto de Execução e rotunda final (cor laranja) e inserção da Solução do Estudo
Prévio na EM589-1 (cor vermelha)
A partir do Restabelecimento 5, cerca do km 0+876, as soluções aproximam-se
aproximam se do seu final,
final a Solução do
Estudo Prévio e da Alternativa ao Projeto de Execução, com término na EM589-1
EM589 1 constituindo, portanto,
soluções mais curtas, respetivamente com 1,15 km e 1,1
1,1 km e a Solução do Projeto de Execução mais
extensa (1,23 km) e que segue até à EN106, de modo a fazer diretamente a ligação nesta estrada nacional
(sob a forma de rotunda) ao invés de terminar na EM589-1
EM589 (via que se considerou sem capacidade e
características
ticas adequadas para o tráfego suplementar que a Ligação a Rans trará) e só depois aceder à
EN106 através do cruzamento que esta estrada municipal tem com a estrada nacional. Esta alteração do
Projeto de Execução foi articulada com a autarquia de Penafiel e Junta de Freguesia de Rans, considerando
a mesma como extremamente positiva pelo facto de evitar o tráfego de passagem entre o IC35 e a EN106
pelo conjunto urbano e resolver um dos problemas de segurança rodoviária na EN106, classificada pela
ANSR em 2011
1 como ponto negro entre os km 30+400 e 30+800.
No Projeto de Execução, a Rotunda 3 proposta estabelece, antes do final na EN106, uma rotunda intermédia
que permite o acesso ao centro de Rans (Ligação 3.2), mantendo também a acessibilidade a um conjunto de
habitações para o lado oposto pela Ligação 3.1, estando prevista a construção de passeios ao longo deste
conjunto de troços.
O traçado da Solução Alternativa ao Projeto de Execução ao Projeto de Execução, não terminando na
EN106, inflete para sul ao km 1+000
+000, com a rotunda final localizada sobre área florestal e espaço canal,
canal junto
à EM589-1.
Neste local, na EM589-1,, ocorre igualmente a implantação final do traçado da Solução do Estudo Prévio que
a partir do entroncamento aí previsto implica que depois se percorra o restante traçado da EM589-1
EM589 (Rua de
São Miguel) até à EN106.
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FIG. 30 – Pormenor da Rotunda 3 de Projeto de Execução (cor verde), Solução Alternativa ao Projeto
de Execução e rotunda final (cor laranja) e inserção do Estudo Prévio na EM589-1
1 sob a forma de
entroncamento
Na Ligação 3.1, o traçado do projeto de execução aproveita o arruamento existente para o acesso ao
conjunto de habitações (elipse amarela), localizadas junto ao mesmo.
Na Solução Alternativa ao Projeto de Execução,
Execução refere-se a inserção da rotunda na EM589-1
EM589 na proximidade
a várias habitações da povoação de Rans (elipse azul), que não serão afetadas diretamente, mas apenas
indiretamente pela circulação
culação dos veículos que saiam ou entrem
entr m na rotunda. Importa também referir que à
semelhança do Estudo Prévio, todo o tráfego de e para o IC35, a partir do pólo gerador que é a EN106, terá
que obrigatoriamente circular na EM589-1,
EM589 1, via de caráter urbano e trânsito local, com perfil transversal
reduzido, onde as perturbações que se induzam no tráfego local e qualidade de vida da sua envolvente serão
drasticamente alteradas.

Foto 6 – EM589-1,
1, onde será implantada a Rotunda final da Solução Alternativa ao Projeto de
Execução e o troço final da Solução do Estudo Prévio
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Rotunda 3

Vila Só

EM589-1

Ligação 3.3

Rotunda 4

EN106

FIG. 31 – Pormenor da Ligação 3.3 e Rotunda 4 do Projeto de Execução (cor verde), e troço final da
Solução do Estudo Prévio e Solução Alternativa ao Projeto de Execução (EM589-1)
A partir da Rotunda 3, o Projeto de Execução, e por via da Ligação 3.3, efetua a interligação entre as
Rotundas 3 e 4 e promove a separação entre o tráfego
t
local que circula na EM589-1
EM589 e o tráfego de
passagem,, que circulará na nova Ligação,
Ligação, implementado assim a solução proposta pela autarquia de
Penafiel na sua Planta de Ordenamento, tendo em vista a maior fluidez de circulação e a acessibilidade mais
direta entre a EN106 e o IC35.
O Projeto de Execução desenvolve-se
desenvolve
o mais linearmente possível, passando nas traseiras
traseira da propriedade
classificada em PDM, como património municipal,, com a designação de Vila Só (elipse amarela), ficando
separada desta por um muro de cerca de 3 m que a delimita e que funcionará também como barreira acústica
(Foto 7).

Foto 7 – Local de inserção da Ligação 3.3 a norte da Quinta de Vila Só (lado direito da foto)
A Rotunda 4, ao km 30+400 da EN106, introduzirá uma melhoria significativa das condições de circulação,
possibilitando a eliminação de manobras de viragens à esquerda potenciadoras de conflitos rodoviários no
eixo principal (refere-se
se que esta estrada nacional tem perfil de 1x1 via e não tem semáforos) e nela
confluindo o entroncamento da EM589-1,
EM589 local de elevada sinistralidade.
Para a implantação da Rotunda 4 haverá a afetação de 2 imóveis pertencentes ao conjunto de 5 imóveis do
“Património dos Pobres” (elipse azul),
azul) que se encontram localizados junto à EN106 (Foto 8). Neste âmbito,
estão já previstas medidas minimizadoras contempladas no descritor Património,
Património, referindo-se
referindo
também ainda
que nenhum destes imóveis é já atualmente habitado e que a entidade responsável
responsável pela sua gestão
(Paróquia de Rans)) não se opõe à sua afetação.
afetação
(cont.)
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(cont.)

Foto 8 – Imóveis do “Património dos Pobres” (2) que serão afetadas pela implantação da Rotunda 4

A EM589-1,
1, que corresponde à via onde a Solução do Estudo Prévio e da Solução Alternativa ao Projeto de
Execução convergem, tem até à sua confluência
confluên
no cruzamento com a EN106, um
m percurso em meio urbano,
uma vez que esta via é também já designada de Rua S. Miguel, tendo na sua envolvente várias habitações,
comércio e equipamentos públicos.
O perfil transversal de 1x1 vias e sem possibilidade de qualquer alargamento, afigura-se
afigura se como uma situação
de impacte negativo, para a fluidez do tráfego, condições de segurança e qualidade de vida da envolvente
envolven
(Foto 9).

Foto 9 – EM589-1, ao longo do trecho até à EN106
Conclusão:: A extensão do traçado do Projeto de Execução para a ligação direta do
do IC35 à EN106, constitui
uma medida de projeto positiva, que possibilita uma maior fluidez e de condições de acesso do elevado
tráfego que agora se prevê para esta Ligação, evitando com isso descarregar esse tráfego numa via urbana e
sem capacidade para a sua receção e que originaria também elevados impactes na qualidade de vida e de
segurança das habitações da envolvente.
O Projeto de Execução passa assim num local sem edificado próximo e no caso da Vila Só, fá-lo
fá
nas
traseiras da propriedade, onde o muro de 3 m permite o seu resguardo físico, visual e também de proteção
acústica. A rotunda que implementará na EN106, permitirá também resolver o problema de elevada
sinistralidade que ocorre no cruzamento com a EM589-1.
EM589
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Tendo em conta as caracterizações anteriores dos vários trechos analisados, resumemse, no quadro seguinte, os impactes ao nível da socioeconomia para cada uma das
Soluções e a sua viabilidade em termos de implantação.
Quadro 17 – Comparação das Soluções ao nível da Socioeconomia
Solução Projeto de
Execução

Solução Alternativa ao
Projeto de Execução

Alteração

Solução Estudo Prévio

Km 0+100 / 0+600
Ripagem do traçado da
Solução do Projeto de
Execução (e Solução
Alternativa ao Projeto
de Execução) para
nascente do traçado da
Solução do Estudo
Prévio

Maior proximidade
p
às
habitações e terrenos
agrícolas da Quinta do
Beco
(impacte negativo)

Permitirá um maior afastamento às habitações e
parcelas agrícolas da Quinta do Beco
(impacte positivo)
Mais Favorável

Serventias 2 e 3 e
Restabelecimento 4

Não contempla
restabelecimentos, nem
serventias

O Restabelecimento 4, através de uma passagem
agrícola, ligará as Serventias 2 e 3, localizadas a
poente e nascente da plataforma, respetivamente,
permitindo a ligação de caminhos já existentes e
mantendo a conectividade entre os dois lados da
estrada, quer para as habitações, quer para os
terrenos agrícolas.
(impacte positivo)
Mais Favorável

Km 0+600 / 0+800
Ripagem do traçado da
Solução do Projeto de
Execução (e Solução
Alternativa ao Projeto
de Execução) para
poente do traçado da
Solução do Estudo
Prévio

Maior afastamento
a
ao
edificado da Quinta do
Ameal
Interseção numa
n
parcela
de vinha da Quinta do
Ameal, pela
pel sua zona
central.
Proximidade a uma
edificação em ruínas
(cerca de 25 m), junto ao
arruamento Rua Mato já
existente
(impacte negativo)

Maior proximidade a um edifício de apoio agrícola da
Quinta do Ameal, com um afastamento de cerca de
70 m.
Interseção numa
uma parcela de vinha da Quinta do
Ameal, pelo seu limite poente,
poente mantendo a
viabilidade funcional das áreas agrícolas de ambos
os lados da via que terão entre si um acesso
particular sob a via, integrado na PH L2.1-1
L2.1
Proximidade a uma edificação em ruínas (cerca de
16 m), junto
to ao arruamento Rua Mato já existente.
(impacte negativo com minimização de projeto
introduzida)
Mais Favorável

Não contempla
restabelecimentos, nem
serventias

O Restabelecimento 5 permitirá, através de uma PS,
a conectividade entre os dois lados da estrada e
inclusive para a Quinta do Ameal, através de um
pequeno acesso direto, do lado poente da
plataforma.. O restabelecimento no local proposto
permite que não ocorra qualquer afetação de
edificado.
(impacte positivo)
Mais Favorável

Restabelecimento 5

(Cont.)
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(Cont.)

Alteração

Rotunda 3
(Projeto de Execução) /
Implantação final na
EM589-1 (Estudo
Prévio e Solução
Alternativa)

Ligação 3.3 e
Rotunda 4
(Projeto de Execução)
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Solução Estudo Prévio

Solução Projeto de
Execução

Solução Alternativa ao
Projeto de Execução

O Estudo Prévio inflete
diretamente para a
EM589-1, implicando a
circulação nesta via (que
funciona como
arruamento urbano) de
um elevado volume de
tráfego local e de
passagem com
passagem,
repercussão para as
condições de segurança
e qualidade de vida da
envolvente
(impacte negativo)

Permite o acesso ao
centro de Rans (Ligação
3.2), mantendo a
acessibilidade a um
conjunto de habitações
pela Ligação 3.1, bem
como assegura que a
Ligação do IC35 termine
diretamente na EN106
em via com adequada
capacidade e sem
impactes significativos
para a qualidade de vida
da envolvente
(impacte positivo e
negativo)
Mais Favorável

A Solução Alternativa
inflete diretamente para
a EM589-1,
EM589 implicando a
circulação nesta via (que
funciona como
arruamento urbano) de
um elevado volume de
tráfego local e de
passag
passagem
com
repercussão para as
condições de segurança
e qualidade de vida da
envolvente

-

Promove a separação
entre o tráfego local e o
tráfego de passagem e
conforme pretensão da
autarquia local tendo em
vista e a maior
segurança de circulação
e nível de serviço.
Afetação de 2 imóveis
pertencentes ao
conjunto de imóveis do
“Património dos Pobres”
(sem qualquer uso atual)
e que são alvo de
medidas de
compensação pela
afetação de património
popular. Desenvolve-se
também nas traseiras de
Vila Só, cujo impacte
visual e acústico se
encontra minimizado
pela extensão de um
muro de 3 m de altura.
Em ambos os casos
(Vila Só e “Património
dos Pobres”) a
passagem da via
encontra-se autorizada
pela Comissão Municipal
de Património, bem
como pelos proprietários
do edificado do
“Património dos Pobres”
(impacte positivo e
negativo)

-
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No conjunto dos impactes avaliados sobre os aspetos socioeconómicos,
socioeconómicos considera-se
deste modo mais adequada a Solução do Projeto de Execução,
Execução pela efetiva
funcionalidade que introduz à Ligação a Rans, estabelecendo uma ligação direta entre
IC35 e a EN106, sem perturbações no atravessamento de áreas urbanas, com caráter
negativo significativo. Os impactes socioeconómico que resultam do atravessamento
atravessam
de
áreas agrícolas são semelhantes aos do Estudo Prévio, tendo face a locais de maior
sensibilidade se introduzido alterações com ripagem do traçado e introdução dos
restabelecimentos necessários.
necessários
O detalhe do projeto da Solução do Projeto de Execução
Execução permitiu uma melhoria
significativa ao nível das acessibilidades e condições de segurança da população local e
de toda a zona envolvente. Possibilita igualmente a manutenção das ligações e
serventias existentes atualmente, que garantem a interligação com outras vias, o acesso
a casas de habitação, apoios agrícolas e parcelas agrícolas e/ou florestais. Para além
disso, o alívio da rede viária local reflete-se
reflete se na qualidade de vida daqueles que nele
circulam e daqueles que junto dela habitam.

3.11 Ordenamento e Condicionantes
No presente descritor são considerados os aspetos de ordenamento do território,
condicionantes, servidões administrativas e restrições de interesse público presentes na
área de estudo e que possam condicionar o projeto.
Este descritor compreende,
mpreende, assim, o levantamento da situação atual no que respeita:
•

Às propostas de ordenamento previstas nos instrumentos de planeamento de
nível nacional, sectorial, regional e municipal;

•

As condicionantes existentes na área de intervenção, designadamente a Reserva
Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e outras
condicionantes e servidões previstas nos planos de ordenamento do território bem
como situações que se encerram como sensíveis face à potencial interferência
com o projeto.

3.11.1

Ordenamento

3.11.1.1 Instrumentos de Gestão do Território em Vigor
Pela finalidade da avaliação, importa sobretudo considerar os instrumentos de gestão
municipal que concretizam no território as intenções de ordenamento e de condicionantes
ao uso do território.
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3.11.1.2 Avaliação local
Na FIG. 32 apresenta-se a Carta de Ordenamento na área de implantação do projeto,
com as três Soluções em estudo.
estudo Os principais aspetos a salientar são os seguintes:
•

Existe um corredor definido como Rede Rodoviária Prevista/Proposta,
Prevista/Proposta indicativo
para a Ligação do IC35 desde o nó de Rans à EN106.
Esse traçado indicativo procura seguir desde o nó do IC35 um desenvolvimento a
uma cota
a superior na encosta, infletindo depois para sul em direção à EN106,
estabelecendo de forma direta a ligação entre o IC e a via geradora de maior
tráfego do concelho (EN106), cuja articulação será feita por uma rotunda que
permite uma maior segurança de circulação
circulação e que eliminará com isso um “ponto
negro” de acidentes que ocorre neste
nest local da estrada nacional por via das
viragens à esquerda que ocorrem no cruzamento onde a EM589-1
EM589 se insere na
EN106.
O PDM não adota assim na sua Planta de Ordenamento, o traçado aprovado do
Estudo Prévio do IC35 (2005), e que está por isso apenas na sua Carta de
Condicionantes e que para esta ligação previa que a mesma terminasse na
EM589-1,
1, via municipal que funciona na atualidade como arruamento urbano e
cujo perfil transversal de 1 x 1 via, passeios e habitações de ambos não são
compatíveis com o tráfego que aqui circulará, cerca de 10 vezes superior ao do
anteriormente previsto.
O Projeto de Execução, tendo introduzido as alterações que se justificaram
justi
anteriormente face ao Estudo Prévio, nomeadamente na Quinta do Beco e na
Quinta do Ameal (ver Socioeconomia), segue a partir do km 0+876 (Rest. 5) a
orientação para o término da Ligação na EN106, tal como preconiza o
ordenamento do PDM, evitando assim
assim descarregar o tráfego numa via municipal /
urbana que não tem perfil e condições para o receber e que depois o introduz na
EN106, num ponto negro de elevada sinistralidade, que é o cruzamento entre
estas duas vias.
A Solução do Estudo Prévio, bem como a Solução Alternativa ao Projeto de
Execução, que inflete a partir do km 0+900 para EM589-1,
EM589 1, onde terminam, não
estão assim de acordo com a solução preconizada no PDM em vigor, mantendo o
que se previa no corredor aprovado em 2005, que entretanto já não se adequa às
necessidades atuais.
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•

As classes de ordenamento interferidas são semelhantes para as três
Soluções, com exceção da parte final do traçado com início um pouco antes da
Rotunda 3.
Nesta zona, a Solução do Projeto de Execução atravessa uma zona de Estrutura
Ecológica e antes da Rotunda 4 até esta rotunda, uma área de Espaço
Urbanizado - Áreas predominantemente habitacionais consolidadas ou a
consolidar - C3,, onde a ripagem
ripagem que se introduz se destina a minimizar a afetação
da parcela agrícola à direita do traçado (norte), seguindo pelo alinhamento do
muro que delimita a propriedade de Vila Só à esquerda (sul) e com isso evitando
também criar parcelas sobrantes.
Este troço final encontra-se
encontra
também localizado em Áreas de proteção e
enquadramento ao património, respeitante à Vila Só
A Solução do Estudo Prévio percorre Espaço agrícola - Área agrícola protegida e
Espaço Urbanizado - Áreas predominantemente habitacionais consolidadas ou a
consolidar - C4 e Áreas predominantemente habitacionais consolidadas ou a
consolidar - C3, não tendo qualquer sobreposição ao corredor definido em PDM
para esta Ligação.
A Solução Alternativa ao Projeto de Execução atravessa Espaço agrícola
agr
- Área
agrícola protegida e Espaço Urbanizado - Áreas predominantemente habitacionais
consolidadas,, não tendo também qualquer aproveitamento do corredor definido
em PDM para esta Ligação
A ligação à EN106 através da EM589-1
EM589 é efetuada em Espaço Urbanizado
Urban
Áreas predominantemente habitacionais consolidadas ou a consolidar - C3
(FIG. 33).

No quadro seguinte, quantificam-se
quantificam
os espaços de uso interferidos por cada uma das
Soluções. Reforça-se
se que, em virtude do detalhe final dos projetos apresentados para a
Solução do Projeto de Execução e Solução Alternativa ao Projeto de Execução (em
comparação com a Solução do Estudo Prévio), as áreas totais encontram-se
encontram
enviesadas,
pelo que a análise comparativa é mais adequada pela comparação dos valores
percentuais.

e Alternativas de Projeto (Estudo Prévio / Projeto de Execução)
Avaliação Comparada de

85

Quadro 18 – Planta de Ordenamento – Espaços de Uso Interferidos
Solução Estudo
Prévio
ha

%

Solução Projeto
de Execução
ha

%

0,7

0

0,3

5,3

Solução Alternativa
ao Projeto de
Execução
ha

%

0,3

6,8

Espaço urbanizado
Áreas predominantemente
habitacionais consolidadas ou a
consolidar - C3
Áreas
predominantemente
habitacionais consolidadas ou a
consolidar - C4

0,2

6,0

Espaço agrícola
Área agrícola protegida

1,9

61,5

2,6

47,7

1,7

43,9

Área agrícola complementar

0,3

10,6

0,5

8,5

0,5

12,2

Área florestal de proteção

0,7

21,9

1,4

25,9

1,4

37,2

TOTAL

3,1

100,0

5,4

100,0

3,7

100,0

0,7

23,7

2,2

41,0

1,5

38,8

0,7

13,2

Espaço florestal

Estrutura ecológica

(1)

Estrutura ecológica
Limites de salvaguarda

(1)

Áreas de proteção e enquadramento
ao património
Legenda: (1) áreas sobrepostas às classes de ordenamento acima

Confirma-se
se assim que o Espaço Agrícola, na sub-classe Área Agrícola Protegida,
Protegida é a
classe de ordenamento mais afetada, em qualquer das Soluções de traçado, seguida do
Espaço Florestal.
Nas áreas agrícolas protegidas, é aplicável o disposto na legislação em vigor relativa à
Reserva Agrícola Nacional (RAN).
A RAN é regulamentada pelo Decreto-Lei
Decreto Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 199/2015 de 16 de setembro, que estabelece
no Artigo 22.º que, “As
As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem
verificar -se
se quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a
que se refere o artigo 4º e não exista alternativa
alternativa viável fora das terras ou solos da RAN,
(…) e quando estejam em causa,
causa entre outras:
l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas
rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte
transport e
distribuição de energia elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações,
bem como outras construções ou empreendimentos públicos ou de serviço público.”
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A Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, define os limites e condições para a viabilização
das utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN).
Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, em
especial devido ao interesse público do projeto, que é o caso, mediante parecer prévio ou
comunicação prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente, situação
que corresponderá à da presente situação.
Refere-se também a alínea iv do artigo 37 do Regulamento que, para estas áreas, indica
que “(…)
(…) seja obrigatoriamente servido por via pública (…)”, o que é garantido para todas
as propriedades rurais e urbanas ao longo do traçado da Solução do Projeto de
Execução e da Solução Alternativa ao Projeto de Execução, com impactes positivos.
positivos
Uma classe que se encontra associada a um regime de proteção é também a Estrutura
Ecológica Urbana,, presente em todas as Soluções, mas em menor grau na Solução do
Estudo Prévio.. Esta classe tem como
mo objetivos a salvaguarda e valorização
va
das
componentes ecológicas e ambientais do território urbano e a qualificação ambiental das
atividades nele processadas, nomeadamente pela preservação dos elementos
patrimoniais e paisagísticos relevantes
relevantes na organização e composição urbana, pela
proteção dos recursos naturais e potenciação de áreas verdes de fruição coletiva, pela
minimização de impactes ambientais provocados sobre áreas de atividades urbanas que
exigem adequadas medidas de proteção.
proteç
Esta classe é interferida de igual forma por
todas as soluções no início do traçado e depois, no final do traçado, apenas pelo Projeto
de Execução e onde aqui o traçado proposto segue contudo,
contudo no essencial,
essencial no corredor
proposto para a via na Planta de Ordenamento, pelo que não se verificam
incompatibilidades a este nível.
Relativamente às Áreas de Proteção e Enquadramento ao Património,, e de acordo com o
Ponto 3 do Artigo 51, “Nestes
Nestes imóveis e nas áreas de proteção respetivas, sem prejuízo
do licenciamento
ento ou autorização que
que por lei compete à Câmara Municipal,
Muni
a aprovação
de obras de construção e de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os
alinhamentos e as cérceas e, em geral, a distribuição
dist buição de volumes e coberturas ou o
revestimento exterior dos edifícios fica sujeita ao parecer prévio da comissão municipal
do património cultural e paisagístico, criada por despacho da Câmara Municipal, sem
prejuízo do parecer prévio do organismo de tutela do património, no caso dos imóveis
classificados e em vias
ias de classificação”
classificação
No âmbito do Projeto de Execução, verifica-se
verifica se efetivamente a interferência, ao km 0+100
da Ligação 3.3, na área de proteção da Vila Só estabelecida em PDM, pelo que, qualquer
interferência no imóvel ou na sua área de proteção carece de parecer vinculativo da
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico, conforme n.º 3 do Artigo 51.º
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2007.
Nesse âmbito, a IP desenvolveu todos os procedimentos legais tendentes à aprovação
da inserção
erção do traçado na área de proteção de Vila Só, tanto mais que o próprio traçado
que a Câmara propõe no PDM passa também aqui, situação que levou assim a que a
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade tenha emitido
parecer de concordância com a localização do traçado, o qual foi aprovado por
unanimidade, conforme se encontra expresso no parecer que se anexa ao RECAPE
(Anexo 2).
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Assim, o projeto foi desenvolvido de forma a que a Vila Só, bem como o muro que a
delimita integralmente, não fossem fisicamente afetados e no estrito cumprimento dos
normativos legais existentes.

Foto 10 – Envolvente a Vila Só que incluía a zona de proteção definida em PDM. O traçado
desenvolve-se
se à esquerda do muro que delimita a propriedade e minimiza também a afetação do
terreno a poente que se integra em área de RAN

O projeto englobou ainda medidas minimizadoras detalhadas, que se transcrevem: “Em
fase anterior à execução
o de qualquer atividade relacionada com a empreitada, deverá ser
implementado um programa de monitorização, quer das estruturas habitacionais quer do
muro que as cerca, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico exaustivo,
complementado com o registo
egisto prévio das fissuras e/ou deformações eventualmente
existentes, as quais para além de fotografadas e medidas, devem ser objeto de
monitorização através da colocação, em todas elas ou nas mais significativas, de
fissurómetros. No caso de se registarem alterações nos imóveis o método de trabalho da
empreitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação deverá ser reposta.”
Esta situação mantém-se
se no atual RECAPE.
A interferência registada com o edificado do “Património dos Pobres”” faz-se ao nível
de duas das cinco edificações, sendo de referir que nenhuma é contudo habitada.

Foto 11 – Bairro do Património dos Pobres, com afetação da edificação visível em 1º plano na
fotografia e da que lhe fica adjacente
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Esta afetação
ão é contudo inevitável face ao término do projeto na EN106 e devidamente
enquadrado em PDM, tendo sido, no entanto (e porque o sítio não tem qualquer proteção
patrimonial), o assunto levado também à Comissão Municipal de Património Cultural e
Paisagístico da edilidade, a qual, por unanimidade e no respeito do disposto no n.º 3 do
Artigo 51.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2007, emitiu parecer de
concordância com a localização do traçado ver Anexo 2).
Assim, o projeto foi desenvolvido de forma
forma a que apenas dois dos cinco imóveis do Bairro
do Património dos Pobres fossem afetados. De referir que o bairro não se encontra
habitado, assim como, o mesmo se passa com as restantes 14 edificações que existem
espalhadas por outros pontos do território.
território A entidade gestora deste património (Paróquia
de Rans) pronunciou-se
se também favoravelmente
f
quanto a esta afetação mediante as
medidas de compensação propostas, que passam pelo pagamento de um valor
monetário que lhes permita construir noutro espaço, a adquirir, as duas casas que
substituam as que vão ser demolidas. Pretende também e para garantir a construção,
conforme o modelo particular
particular do “Património dos Pobres” que o granito das casas que
vão ser demolidas seja devidamente retirado, acautelado e guardado num local a indicar
posteriormente pela Paroquia (ver oficio no Anexo 2 do RECAPE).
Independentemente da descaraterização existente
existente no bairro, de que se destacam anexos
construídos sem qualquer planeamento e enquadramento e a introdução de portas e
janelas em alumínio, entre diversos outros
outros elementos, o projeto englobou também
medidas minimizadoras detalhadas a nível patrimonial, que se transcrevem: “Registo
para memória futura dos 2 imóveis a demolir, através de memória descritiva, registo
fotográfico exaustivo e elaboração de desenho técnico, nomeadamente, planta, alçados e
cortes.
Aos 2 imóveis que mais próximo se encontrarão da área
área da empreitada, em fase anterior
à execução de qualquer atividade com ela relacionada, deverá ser implementado um
programa de monitorização, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico
exaustivo, complementado com o registo prévio das fissuras e/ou deformações
eventualmente existentes em cada um dos imóveis, as quais para além de fotografadas e
medidas, devem ser objeto de monitorização através da colocação, em todas elas ou nas
mais significativas, de fissurómetros. No caso de se registarem alterações
alterações nos imóveis o
método de trabalho da empreitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação
deverá ser reposta.”
óveis do Património dos Pobres existem em vários outros locais do concelho de
Estes imóveis
Penafiel,, pelo que a afetação parcial que se faz no local junto à EN106 e as medidas que
se propõem, conduzem a que os impactes sejam pouco significativos, mantendo-se
mantendo
atestada a sua memória.
3.11.2

Condicionantes,, Servidões e Restrições de Utilidade Pública

Neste ponto, o território abrangido pela área em estudo, será analisado em função das
condicionantes existentes.
Para o efeito, foram consultadas as entidades com intervenção e jurisdição sobre a área
em causa. Foram ainda consultadas as Cartas de Condicionantes do PDM de Penafiel
que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que podem constituir
limitações ou condicionamentos a qualquer forma específica de aproveitamento do
território. Com base nesta informação, foram
fo
elaborados as Cartas de
e Condicionantes da
RAN e REN, com a implantação das três Soluções.
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Verifica-se
se assim que a partir do Restabelecimento 4 (km
(
0+475), o traçado, em todas as
Soluções, interseta áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), ocorrendo a mesma nos
seguintes locais:
•

Solução do Estudo Prévio – ao entrar na zona urbana de Rans.
Rans A área total
ocupada é de 1,9 ha (correspondendo a 61%
% da área total cartografada);
cartografada)

•

Solução do Projeto de Execução – a meio da Ligação 3.3 (antes do km 0+100
desta ligação).. A área total ocupada é de 2,6 ha (correspondendo a 47% da área
total cartografada);

•

Solução Alternativa ao Projeto de Execução – imediatamente antes da rotunda
final. A área total ocupada é de 1,6 ha (correspondendo a 42% da área total
cartografada).

se assim que em termos percentuais, a Solução
Solução do Estudo Prévio interseta mais
Verifica-se
área RAN do que as restantes Soluções, sendo que a Solução Alternativa ao Projeto de
Execução é menos impactante que a Solução do Projeto de Execução.
Em termos absolutos, existe contudo um aumento da área da RAN afetada no projeto de
Execução,, mas que é mínimo (2,6 ha face a 1,9 ha) e que decorre em grande parte da
área de ocupação dos restabelecimentos que, em Estudo Prévio, não tinham sido ainda
definidos, pois como se verifica do desenho, em termos de extensão, a área de RAN
atravessada é semelhante e o acréscimo a partir da Rotunda 3 é marginal à área de RAN
existente. Este acréscimo resulta de necessidades técnicas decorrentes dos fatores
indicados anteriormente, no Ponto 3 e que se traduzem na inclusão da Rotunda 3 e
Ligação 3.3 para estender o traçado até à EN106.
Todavia, as áreas envolvidas são em ambos os casos de reduzida dimensão em termos
absolutos (1,9 ha no Estudo Prévio e 2,6 ha no Projeto de Execução), sendo que o
traçado do Projeto de Execução foi posicionado
posicionado em articulação com os proprietários,
caso da Quinta do Ameal e na zona de acréscimo da extensão de traçado pela inclusão
da Rotunda 3 e Ligação 3.3, o mesmo foi posicionado na extrema da propriedade
encostado ao muro da Quinta Vila Só, pelo que é assim
assim uma afetação marginal que se
verifica dessa zona de RAN.
É também ainda de realçar o caso da Quinta do Ameal, onde a ripagem do traçado da
Ligação dividiu efetivamente a propriedade em duas partes, mas o que permitiu
assegurar aos proprietários (e em concordância
concordância dos mesmos) duas áreas de exploração
viável, mantendo-se
se grande parte da área de vinha.
Tal não acontecia com o traçado do Estudo Prévio o qual provocaria parcelas agrícolas
sobrantes de exploração inviável, como é possível aferir pela planta de sobreposição
Estudo Prévio vs.. Projeto de Execução na FIG. 37.
Nesta figura e como se verifica do levantamento cadastral desta zona, as parcelas 59.1,
59.2, 59.3 e 60 pertencem a um único proprietário (Quinta do Ameal) e essa situação foi
tida em consideração na deslocação do eixo do traçado e implantação da PS4 /
Restabelecimento 5, para o limite desse conjunto parcelar, não dividindo a propriedade
em quatro partes,
s, situação indesejada por parte do proprietário e conforme então
manifestou à IP e consta por isso
is no Projeto de Expropriações.
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O projeto do traçado da Ligação incluiu ainda uma solução consensual para as
acessibilidades das duas parcelas criadas de ambos os lados da via, com uma delas de
uso exclusivo da Quinta do Ameal – a PH L2.1-2 (com 2,5 m x 2,5
5 m) e outra,
outra já referida,
de restabelecimento do caminho público existente (Restabelecimento 5 / PS4). Acresce
que a solução do Estudo Prévio não contemplava o restabelecimento do caminho, facto
que teria sempre de ser considerado no âmbito do projeto de execução, pelo que o
mesmo não poderá ser comparado diretamente com a solução agora apresentada,
naturalmente com maior afetação pela inclusão dos restabelecimentos.
A Rotunda 3 e cerca de metade da Ligação 3.3 da Solução do
do Projeto de Execução
atravessam também área de RAN, mas atravessam-na
na já no seu limite, numa localização
até mais favorável que o traçado da Rede Rodoviária Prevista/Proposta constante do
PDM. Deste modo, não põe em causa os bens a salvaguardar (afasta-se
(afasta se da propriedade
de interesse cultural
ltural de Vila Só e minimiza a afetação dos solos, pela localização mais
limítrofe e redução da plataforma), pelo que os impactes serão pouco significativos.
significativos
Quanto a áreas de REN e como se verifica pela cartografia do PDM não existe qualquer
afetação.
A Carta de Condicionantes integra ainda o corredor da Rede Rodoviária Prevista /
Proposta que corresponde ao corredor que ficou aprovado em fase de Estudo Prévio,
mas que se verifica que, na Planta de Condicionantes do PDM não ficou com este
alinhado. Este corredor pressupunha o término na EM589-1, o que não é portanto o que
a autarquia de Penafiel pretende e que o traduziu por isso na sua Planta de
Ordenamento, com um novo corredor proposto
Este traçado que a Câmara
a Municipal de Penafiel tem na Planta de Ordenamento do
PDM proposto para esta ligação, é efetivamente diferente do aprovado em Estudo Prévio
(e que apenas se representa por isso na Planta de Condicionantes do PDM), o qual
termina na EN106, no mesmo local que se propõe no projeto de execução. De facto,
considera a autarquia que há que neste local eliminar o atual cruzamento por ser um
ponto de elevada sinistralidade, transformando-o
transformando o em rotunda e com isso obter-se
obter
também
uma ligação adequada da futura Zona Empresarial
Empresarial e Industrial (ZEI) de Galegos que a
Câmara Municipal pretende implantar a poente da EN106.
Deste modo, justifica-se
se assim a alteração introduzida quanto ao facto da Ligação
do Nó de Rans à EN106 ter agora efetivamente término na EN106 e não na
EM589-1, como previsto no Estudo Prévio, correspondente a uma solução que
globalmente vai de encontro às intenções de ordenamento no município e é
compatível com as condicionantes existentes.
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3.12 Património
3.12.1

Introdução

Para a análise e avaliação comparada das três soluções de traçado em estudo foi
realizada a prospeção arqueológica e recolha bibliográfica sobre a área de projeto, cujo
relatório integral desenvolvido com base no PATA aprovado (n.º DRP-DS/2012/13DRP
11/20798/PATA/13103/CS:190106), se apresenta no Anexo 5 do RECAPE.
A situação atual para este descritor circunscreve uma pequena área de enquadramento
histórico (corredor com 400m de largura e aproximadamente 1,23 km de extensão,
correspondente à extensão total máxima do projeto), que tem a finalidade
finalida de estabelecer
os limites para a recolha de informação bibliográfica, de contribuir para o conhecimento
do contexto histórico do território abrangido por este projeto e de integrar os elementos
patrimoniais registados nas prospeções arqueológicas.
ea de incidência de projeto corresponde à Solução do Projeto de Execução (com
A área
cerca de 1,23 km e 200m de largura) e às 2 soluções alternativas em estudo (Solução
Estudo Prévio, com cerca de 1,15km e 200m de largura, e Solução Alternativa ao Projeto
de Execução,
ução, com cerca de 1,1km de extensão e 200m de largura).
Considerou-se como área de impacte direto a faixa de expropriação do terreno nas 3
soluções propostas, enquanto a área de impacte indireto consiste no corredor existente
entre o eixo da via e a distância
distância de 50m. Convém ainda mencionar que devido à
proximidade dos traçados propostos a vários conjuntos edificados e aos respetivos
impactes visuais negativos, optou-se
optou se por criar uma nova categoria (área de impacte
indireto efetivo). Por fim, importa referir
referir que a distribuição das ocorrências pelos
corredores em estudo baseou-se
baseou se num corredor com 50m de largura (25m para cada eixo
de via).
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os
seguintes recursos:
•

Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos,
doravante designada Endovélico)2 da responsabilidade da Direcção Geral do
Património Cultural (DGPC).

•

Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC
responsabilidade da
a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).

•

SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico4 do Instituto da
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).

3

da

2

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
//arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/
4
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx
3
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•

Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da
responsabilidade da Universidade do Minho5

•

IGeoE-SIG:
SIG: Instituto Geográfico do Exército6

•

Googlemaps7

•

Revisão do Plano Director Municipal de Penafiel, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 163/2007, Diário da República, 1ª Série, n.º 19763 de
12/10/2007, 7302 – 7325, alterado pelo Aviso n.º 4364/2013, Diário da República, 2.ª
série, n.º 61 de 27/03/2013, corrigido pelo Aviso n.º 4532/2015, Diário da República,
2.ª série, n.º 81 de 27/04/2015
27/04/2015 e novamente alterado pelo Aviso n.º 8335/2015, Diário
da República, 2.ª série, n.º 147 de 30/07/2015, pelo Aviso n.º 10916/2018, Diário da
República, 2.ª série, n.º 153 de 09/08/2018 e pelo Aviso n.º 11848/2018, Diário da
República, 2.ª série, n.º 160 de 21/08/2018.

•

Sentir Penafiel: Município: Informação Municipal: PDM – Plano Diretor Municipal
(https://www.cm-penafiel.pt/municipio
penafiel.pt/municipio-de-penafiel/informacao-municipal/pdm
municipal/pdm-planodiretor-municipal//,
municipal//, 29/06/2018 e 23/04/2019)

•

Sentir Penafiel: Visitar: Monumentos e Património (https://www.cm-penafiel.pt/visitar
penafiel.pt/visitarpenafiel/monumentos/, 29/06/2018 e 23/04/2019)

•

Bibliografia publicada sobre a região.

As prospeções arqueológicas realizaram-se
realizaram se em toda a área de incidência do projeto.
Do levantamento e recolha bibliográfica
bibliográ
concluiu-se
se pela identificação de 14 ocorrências
patrimoniais que se apresentam no quadro seguinte.

3.12.2

Situação Atual

Face ao levantamento de informação, para a área de incidência do projeto,
correspondente ao corredor com 200 m para cada lado do eixo
eixo da via de cada uma das
soluções, identificam-se
se 11 ocorrências patrimoniais: 6 quintas (n.º 1, n.º 4, n.º 5, n.º 7,
n.º 8 e n.º 11), 1 potencial sítio arqueológico (n.º 2), 1 conjunto edificado (n.º 3), 1 casa de
apoio agrícola (n.º 6), 1 moinho de água (n.º 9) e 1 antigo caminho rural (n.º 10).
Os sítios identificados nas prospeções arqueológicas e o grau de visibilidade do terreno
encontram-se
se sinalizados na cartografia à escala 1/25 000 e na escala de projeto de
execução (Anexo I, fig. 2 e 3, à escala 1:5.000, no Anexo 5 do RECAPE), apresentandoapresentand
se na figura seguinte a sua representação na escala de projeto.

5

http://geossitios.progeo.pt/index.php
http://www.igeoe.pt/
7
https://maps.google.pt/
6
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Quadro 19 – Quadro Síntese da Situação de Referência no Descritor Património
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Cronologia

1

Quinta da Agrelo 2

Quinta

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

2

Mosteiro de São Pedro
de Lardosa

Mosteiro?

---

---

---

Alta Idade Média

3

Património dos Pobres

Conjunto edificado

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

4

Vila Só

Quinta

---

Bem
patrimonial
imóvel

PDM de Penafiel, art.º
51º; Carta de
Património n.º 17.2

Contemporâneo

5

Quinta da Agrelo 1

Quinta

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

6

Quinta do Agrelo 3

Casa de apoio agrícola
(ruina)

---

---

---

Contemporâneo

7

Ponte Nova 1

Quinta

---

---

---

Contemporâneo

8

Quinta do Ameal

Quinta

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

9

Moinho da Quinta do
Ameal

Moinho de Água

---

---

---

Contemporâneo

Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, n.º 13

10

Caminho Velho

Via

---

---

---

Moderno/Contemporâneo

Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, n.º 11

11

Mosqueiros

Conjunto edificado

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, n.º 27;
Roberto, Jesus e Duarte, 2000 e 2002, n.º
27; Sousa, 2012

12

Capela de São João
Baptista

Capela

---

---

---

Contemporâneo

Figueiredo, 2012a

13

Eira do Beco

Eira

---

---

---

Contemporâneo

Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, n.º 12

14

Pombal

Conjunto Rural

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

Avaliação Comparada de Alternativas de
e Projeto (Estudo Prévio / Projeto de Execução)

Bibliografia
Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, n.º 18
Santos, 2004a, 2: 7, n.º 3 e 2004b, n.º 3;
Santos e Carvalho, 2011, n.º 17.1; Sousa,
2012
Sousa, 2012
Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, n.º 29;
Roberto, Jesus e Duarte, 2000 e 2002, n.º
29; Santos e Carvalho, 2011, n.º 17.2
Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, n.º 15

Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, n.º 28;
Roberto, Jesus e Duarte, 2000 e 2002, n.º
28

Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, n.º 23;
Roberto, Jesus e Duarte, 2000 e 2002, n.º
23; Sousa, 2012
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A distribuição pelas soluções em estudo é a seguinte:
•

Solução Projeto Execução – 8 ocorrências (n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 6, n.º 7, n.º 8,
n.º 10 e n.º 11);

•

Solução Estudo Prévio – 5 ocorrências (n.º 2, n.º 6, n.º 7, n.º 10 e n.º 11);

•

Solução Alternativa Projeto Execução – 6 ocorrência (n.º 2, 6, 7, 8, 10 e 11).
Traçado
Solução Projeto Execução

N.º Registo

N.º Total

2,3,4,6,7,8,10,11

8

2,6,7,10,11

5

2, 6, 7, 8, 10, 11

6

Solução Estudo Prévio
Solução Alternativa do Projeto Execução

As ocorrências n.º 1, n.º 5 e n.º 9 localizam-se
localizam se fora do corredor dos 50 m, determinados a
partir do eixo de cada solução alternativa, e não fazem parte desta distribuição.

3.12.2.1 Solução Projeto de Execução
A Solução do Projeto de Execução, que tem uma extensão aproximada de 1,23 km,
agrupa 8 ocorrências com valor patrimonial. Este conjunto é formado pelo eventual sítio
arqueológico do Mosteiro de São Pedro de Lardosa
Lardosa (n.º 2), pelo conjunto arquitetónico,
com valor social, do Património dos Pobres (n.º 3), por 1 casa de apoio agrícola (n.º
(
6),
por edifícios de apoio de 4 antigas quintas (n.º 4, n.º 7, n.º 8 e n.º 11) e por um caminho
rural antigo (n.º 10).
Quadro 20 – Valor Patrimonial das Ocorrências Localizadas na Área de Incidência do
Projeto (Solução Projeto de Execução)
N.º

Designação

Tipo de Sítio

Valor Patrimonial

Classe de Valor
Patrimonial

Mosteiro (?)

---

---

Conjunto edificado

7,42

D

Quinta

7,28

D

Casa de apoio agrícola

4,28

D

2

Mosteiro de São Pedro de Lardosa

3

Património dos Pobres

4

Vila Só

6

Quinta do Agrelo 3

7

Ponte Nova 1

Quinta

7,57

D

8

Quinta do Ameal

Quinta

9,14

C

Via

5,28

D

Quinta

9,14

C

10 Caminho Velho
11 Mosqueiros
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167500

167000

¯

168000
-13500

Solução Alternativa
Solução Projeto de Execução
Solução Estudo Prévio
IC35-Penafiel(EN15)/Nó de Rans
(Proc AIA 1947) - PE
IC35-Rans/Entre-os-Rios (Proc
AIA 888) - EP

14

Monte de Moinhos

Área de enquadramento histórico
Área de incidência do projeto

ROTUNDA 2

RANS
Início da Serv .3

0
0+

Ocorrência patrimonial

13

1
0+

Ocorrência patrimonial (PDM Penafiel)
0+
1

Áreas de proteção e enquadramento ao
património (PDM Penafiel)

Fim da Serv .4
Fim do Rest.4

0+
2

0+1

SERVENTIA 3
P.H.L2.1-1

P.A.1/REST.4

0+2

Pombal

9

P.H.R4-1

0+3

Zona com potencial arqueológico – Área de
sensibilidade arqueológica da Lardosa

LIGAÇÃO 2.1

0+3

Ocorrências patrimoniais
0+6

0+5

0
0+

0+4

0+0

Início do Rest.4

0+
7

Fim do Rest.5

Início da Serv .2
Fim da Serv .2

P.H.L2.1-1

11

Qta do Ameal

SERVENTIA 2

10
7

!

-14000

8
8
0+

0+2

!

Início do Rest.5

P.S.4/REST.5

0+0

6
0+

0+1

9

1 - Quinta da Agrelo 2
2 - Mosteiro de São Pedro de Lardosa
3 - Património dos Pobres
4 - Vila Só
5 - Quinta da Agrelo 1
6 - Quinta do Agrelo 3
7 - Ponte Nova 1
8 - Quinta do Ameal
9 - Moinho da Quinta do Ameal
10 - Caminho Velho
11 - Mosqueiros
12 - Capela de São João Baptista
13 - Eira do Beco
14 - Pombal

P.H.R5.01

1+0

Mosqueiros
Fim da Lig. 2.1
Início da Lig. 3.1

5

0+
0

Início da Rot.3
Fim da Rot.3

0+1

0+0

Fonte: (Cartografia de Base)

0+1
0+0

2
Fim da Lig. 3.1

Topografia cedida pela IP para o efeito.
Fim da Lig. 3.2

Início da Lig. 3.3

0+1

EM5
8

9 -1

Vila Só

Ponte Vedra Fim da Rot.4

4

Início da Rot.4
Início da Lig. 4.1

Fim da Lig. 3.3

Fim da Lig. 4.1

0+0

3
0+0

IC35-PENAFIEL (EN15)/NÓ DE RANS (EN106)
LIGAÇÃO À EN106

0+1

0+0

PROJETO DE EXECUÇÃO
RECAPE

-14500

1
12

Início da Lig. 4.3
Fim da Lig. 4.2

Título

EN106

Figura

Ocorrências Patrimoniais

Fim da Lig. 4.3

Pedreira

Início da Lig. 4.2

0+0

Sistema de referência

38

Escalas

EPSG 3763
(PT-TM06/ETRS89 - European
Terrestrial Reference System 1989)

Folha

Versão

1:4,000
0

25

Ficheiro

50

75
m

1/1
Data

FIG38-OcorrenciasPatrimoniais

A
Formato

Novembro 2019 A3 - 297×420

Neste grupo de ocorrências patrimoniais convém destacar a ausência de ocorrências
patrimoniais com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público,
Imóvel de Interesse Concelhio ou em Imóvel em Vias de Classificação). Contudo, o
edifício
ício da Vila Só (n.º 4) está classificado como Bem Patrimonial Imóvel no Plano Diretor
Municipal de PDM de Penafiel, (art.º 51º; Carta de Património n.º 17.2), constituindo uma
condicionante formal à execução deste projeto.
Qualquer interferência no imóvel
imóvel ou na sua área de proteção carece de parecer
vinculativo da Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico, conforme n.º 3
do Artigo 51.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2007.
Nesse âmbito, e no âmbito já do Projeto de Execução / RECAPE anterior, cujo traçado se
mantem na atual avaliação, a IP desenvolveu todos os procedimentos legais tendentes à
aprovação da inserção do traçado na área de proteção de Vila Só, tanto mais que o
próprio traçado que a Câmara propõe no PDM passa também
também aqui, situação que levou
assim a que a Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade
tenha emitido parecer de concordância com a localização do traçado, o qual foi aprovado
por unanimidade, conforme se encontra expresso no parecer que se anexa no Anexo 2
do RECAPE.
Assim, o projeto de execução foi desenvolvido de forma a que a Vila Só, bem como o
muro que a delimita integralmente, não fossem fisicamente afetados e no estrito
cumprimento dos normativos legais existentes.
e do valor patrimonial das 8 ocorrências revela a preponderância das Classes de
A análise
Valor Reduzido (Classe D - 5 registos) e de Valor Médio (Classe C - 2 registos). Os
resultados explicam-se
se pela relativa contemporaneidade das estruturas identificadas, pela
sua
a elevada frequência e menor valor histórico e científico.

3.12.2.2 Solução Estudo Prévio
A Solução do Estudo Prévio, com uma extensão aproximada de 1,15 km, apresenta 5
ocorrências patrimoniais, mais concretamente o potencial sítio arqueológico do Mosteiro
de São
ão Pedro de Lardosa (n.º 2), as quintas de Ponte Nova 1 (n.º 7) e Mosqueiros
(n.º 11), a casa de apoio agrícola da Quinta do Agrelo 3 (n.º 6) e o Caminho Velho
(n.º 10).
Quadro 21 – Valor Patrimonial das Ocorrências Localizadas na Área de Incidência do
Projeto (Solução Estudo Prévio)
N.º

Designação

2

Mosteiro de São Pedro de Lardosa

6

Quinta do Agrelo 3

7

Ponte Nova 1

10

Caminho Velho

11

Mosqueiros

Tipo de Sítio

Valor Patrimonial

Classe de Valor
Patrimonial

Mosteiro (?)

---

---

Casa de apoio agrícola

4,28

D

Quinta

7,57

D

Via

5,28

D

Quinta

9,14

C
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No conjunto de ocorrências patrimoniais inventariadas, salienta-se
salienta se a ausência de
ocorrências patrimoniais com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de
Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou em Imóvel em Vias de Classificação)
ou inventariadas no Plano Diretor Municipal de Penafiel.
O valor patrimonial das 5 ocorrências é nulo ou indeterminado no sítio n.º 2, porque não
foram identificados vestígios do
do antigo mosteiro. A quinta de Mosqueiros (n.º 11) tem
valor patrimonial médio (Classe C), devido ao seu relativo bom estado de conservação e
antiguidade. As restantes 3 ocorrências têm valor patrimonial reduzido (Classe D), devido
ao seu mau estado de conservação
servação e reduzido valor histórico, científico e simbólico.

3.12.2.3 Solução Alternativa ao Projeto de Execução
A Solução Alternativa ao Projeto de Execução, tem idêntico desenvolvimento face ao
Projeto de Execução,, sendo que o traçado que se apresenta diferente tem apenas 200 m
de extensão, e nele ocorre apenas 1 ocorrência patrimonial inventariada: o Mosteiro de
São Pedro de Lardosa (n.º 2), de classe patrimonial nula ou indeterminada. No restante
traçado, comum ao projeto de execução, ocorrem 4 ocorrências
ocorrê
(n.º 6, 7, 8, 10 e 11).
Quadro 22 – Valor Patrimonial das Ocorrências Localizadas na Área de Incidência do
Projeto (Solução Alternativa ao Projeto de Execução)
N.º

Designação

Tipo de Sítio

Valor Patrimonial

Classe de Valor
Patrimonial

Mosteiro (?)

---

---

Casa de apoio agrícola

4,28

D

2

Mosteiro de São Pedro de Lardosa

6

Quinta do Agrelo 3

7

Ponte Nova 1

Quinta

7,57

D

8

Quinta do Ameal

Quinta

9,14

C

10

Caminho Velho

Via

5,28

D

11

Mosqueiros

Quinta

9,14

C

3.12.3

Avaliação de Impactes

Os trabalhos realizados no âmbito deste Descritor de Património (levantamento de
informação bibliográfica e prospeções arqueológicas) revelaram a existência de 11
ocorrências na área de incidência deste projeto, que se repartem da seguinte forma
form pelas
soluções em estudo:
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Quadro 23 – Análise de Impactes Patrimoniais e Respetiva Distribuição pelas Soluções em
Estudo
Traçado
Solução Projeto Execução
Solução Estudo Prévio
Solução Alternativa Projeto Execução

Impacte Negativo Direto

Impacte Indireto
Efetivo

Impacte Nulo ou
Indeterminado

3,6,10

4,7,8,11

2

10

7,11

2

6,10

7,8, 11

2

As ocorrências patrimoniais n.º 1, n.º 5 e n.º 9 encontram-se
encontram se a mais de 50m de distância
dos eixos de via. Por este motivo, têm impactes nulos.
Considerando a distribuição das ocorrências patrimoniais pelas soluções em estudo
destacam-se
se os seguintes aspetos:
•

Na Solução Projeto de Execução, as ocorrências n.º 3 (Património dos
Pobres), n.º 6 (Quinta do Agrelo 3) e n.º 10 (Caminho Velho) têm impactes
negativos diretos e certos,
certos, por ação da escavação e terraplenagem do terreno,
que vão provocar a demolição do edificado existente na área de afetação.
As ocorrências n.º 4 (Vila Só), n.º 7 (Ponte Nova 1), n.º 8 (Quinta do Ameal) e
n.º 11 (Mosqueiros) têm impactes negativos indiretos e certos, por ação do
impacte visual decorrente da proximidade da via aos conjuntos edificados
existentes (a maioria com ocupação humana).

•

Na Solução Estudo Prévio, a ocorrência n.º 10 tem impacte negativo direto e
certo,, por ação da escavação e terraplenagem do terreno, que irá causar a
demolição dos muros de pedra existentes e a escavação do terreno.
As ocorrências n.º 7 (Ponte Nova 1) e n.º 11 (Mosqueiros) têm impactes
negativos indiretos e certos, por ação
ão do impacte visual decorrente da
proximidade da via aos conjuntos edificados existentes (a maioria com ocupação
humana).

•

Na Solução Alternativa ao Projeto de Execução, as ocorrências n.º 6 (Quinta do
Agrelo 3) e n.º 10 tem impacte negativo direto e certo,
cert , por ação da escavação
e terraplenagem do terreno, que irá causar a demolição dos muros de pedra
existentes e a escavação do terreno.
As ocorrências n.º 7 (Ponte Nova 1), n.º 8 (Quinta do Ameal) e n.º 11
(Mosqueiros) têm impactes negativos indiretos e certos,
ce
por ação do impacte
visual decorrente da proximidade da via aos conjuntos edificados existentes (a
maioria com ocupação humana).
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As soluções
uções do Estudo Prévio e Alternativa ao Projeto de Execução têm menos
impactes negativos diretos (1 e 2 registos, respetivamente) que a Solução Projeto
Execução (3 registos) e menos impactes negativos indiretos efetivos (2 e 3 registos,
respetivamente) face à Solução Projeto de Execução (4 registos), situação cuja diferença
é assim pouco significativa.
De referir também que as afetações diretas correspondem todas a sítios de valor
patrimonial reduzido – Classe D (sítios n.º 3, 6 e 10) e no caso do sitio n.º 3, Património
dos Pobres, que consta do PDM de Penafiel embora sem qualquer classificação
patrimonial,
imonial, e que só é afetado pelo Projeto de Execução, a Comissão Municipal de
Património Cultural e Paisagístico da edilidade, declarou também já por unanimidade no
âmbito do Projeto de Execução elaborado e no respeito do disposto no n.º 3 do Artigo
51.º da
a Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2007, que emite parecer de
concordância com a localização do traçado, conforme declaração que se apresenta no
Anexo 2 do RECAPE.
Foi aliás com base nesta aceitação que se desenvolveu o Projeto de Execução,
apresentado
esentado no RECAPE de 2015, o qual se mantem, afetando os dois imoveis mais a
nascente do conjunto de cinco.
Estes imoveiss são geridos pela Paróquia de Rans que também não se opõe a esta
decisão em função das medidas já antes propostas pela IP,
IP do reconhecimento
ecimento do maior
interesse publico do IC35 e da sua imperiosa necessidade, e das medidas de
compensação que propõe que passam pelo pagamento de um valor monetário que lhes
permita construir noutro espaço, a adquirir, as duas casas que substituam as que vão
vã ser
demolidas. Pretende também e para garantir a construção, conforme o modelo particular
do “Património dos Pobres” que o granito das casas que vão ser demolidas seja
devidamente retirado, acautelado e guardado num local a indicar posteriormente pela
Paroquia (ver oficio da Paróquia de Rans no Anexo 2 do RECAPE).
Assim e independentemente da já descaraterização existente no bairro, de que se
destacam anexos construídos sem qualquer planeamento e enquadramento e a
introdução de portas e janelas em alumínio,
alumínio, entre diversos outros elementos, o projeto
engloba medidas minimizadoras detalhadas, como o “Registo para memória futura dos 2
imóveis a demolir, através de memória descritiva, registo fotográfico exaustivo e
elaboração de desenho técnico, nomeadamente,
nomeadamente, planta, alçados e cortes.
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Nº 3

Nº 6

Nº 10

Foto 12 – Sítios Patrimoniais com Afetação Direta
(n.º 3 - Bairro do Património dos Pobres (2 edifícios) – solução projeto execução; n.º 6 Quinta do Agrelo 3 (ruina de edifício de apoio agrícola) – solução projeto execução e
alternativa ao projeto de execução; n.º 10 - Caminho Velho – todas as soluções)

3.12.4

Medidas de Minimização

Perante os resultados obtidos nas prospeções de campo, existem condicionantes
patrimoniais
atrimoniais (em qualquer uma das soluções propostas), para o normal decorrer desta
obra, sendo necessário assegurar o cumprimento de medidas de mitigação específicas:
•

Sondagens arqueológicas de diagnóstico,
diagnóstico, numa fase prévia ao início da
empreitada, para o sítio n.º 2 – Mosteiro de São Pedro de Lardosa,
Lardosa em
qualquer uma das soluções.
Trata-se
se de uma zona com potencial arqueológico, face à provável existência na
área de ruínas soterradas do Mosteiro de Lardosa, pelo que não tendo sido
identificados vestígios do antigo mosteiro, se propõe a realização de sondagens
arqueológicas mecânicas de diagnóstico (100m²), que deverão ter os seguintes
objetivos:
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-

Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e
determinar a sua extensão.

-

Caraterizar e estabelecer
estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos
identificados no decorrer das sondagens.

-

Caraterizar o seu estado de conservação.

-

Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio.

Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência
existênci de
contextos arqueológicos conservados e com elevado valor histórico e científico,
deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas zonas afetadas
diretamente pelo projeto.
•

Levantamento pormenorizado dos edifícios com impactes negativos diretos,
d
mais
concretamente os dois edifícios a demolir do Património do Pobres (n.º 3) –
solução projeto de execução, a ruina da casa de apoio agrícola da Quinta do
Agrelo 3 (n.º 6) - solução projeto de execução e alternativa projeto de execução e
o Caminho Velho (n.º 10) – todas as soluções, e que será concretizado da
seguinte forma:
-

Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitetónica (à escala
1:100 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20).

-

Registo fotográfico exaustivo do edifício, após a limpeza da vegetação.

-

Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente
os elementos arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de
construção usadas.

A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área,
área, deverá ser
acompanhada por um arqueólogo, seguindo os métodos preconizados para outros
trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das estruturas identificadas e
eventuais vestígios, a identificar. Após o registo exaustivo do edificado, deverá ser
efetuada
tuada a remoção das construções com impactes diretos, sendo obrigatório o
acompanhamento arqueológico.
•

Os impactes negativos indiretos efetivos (sítios
(
n.º 4, 7, 8 e 11) serão
minimizados com as soluções de arquitetura paisagística apresentada
(sementeira dos taludes e arbustos em quadricula).
No caso do sítio nº 4 (Vila Só),
Só), afeto apenas ao projeto de execução, prevê-se
prevê
ainda e de acordo com as medidas já antes preconizadas no relatório patrimonial
que acompanhou o RECAPE de 2015:
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−

nterior à execução de qualquer atividade relacionada com a
Em fase anterior
empreitada, deverá ser implementado um programa de monitorização,
quer das estruturas habitacionais quer do muro que as cerca, com recurso
a memória descritiva e registo fotográfico exaustivo, complementado
comp
com
o registo prévio das fissuras e/ou deformações eventualmente existentes,
as quais para além de fotografadas e medidas, devem ser objeto de
monitorização através da colocação, em todas elas ou nas mais
significativas, de fissurómetros. No caso de se registarem alterações nos
imóveis o método de trabalho da empreitada deverá ser alterado e no final
da mesma a situação deverá ser reposta.

Como antes se referiu, a Paróquia de Rans que gere o Património dos Pobres, pretende
também e para garantir a construção, conforme o modelo particular do “Património dos
Pobres” que o granito das casas que vão ser demolidas seja devidamente retirado,
acautelado e guardado num local a indicar posteriormente pela Paroquia (ver oficio da
Paróquia de Rans no Anexo 2 do RECAPE). Esta medida será assi incluída no Caderno
de Encargos da empreitada, sendo assegurado o seu cumprimento em obra.
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4.

SÍNTESE DE IMPACTES

Avaliados os vários descritores, sintetizam-se
sintetizam se seguidamente em cada um deles as
principais conclusões:
 Clima e Alterações Climáticas
Em termos de comparação de alternativas, os impactes das soluções ao nível do
microclima são semelhantes entre si,
si, uma vez que as mesmas são praticamente
coincidentes ou muito próximas com uma implantação semelhante no terreno. Os
traçados além de muito reduzidos, com pouco mais de 1 km de extensão, não se inserem
de forma perpendicular face a vales de dimensão significativa, onde o desenvolvimento
de aterro de grande extensão e altura poderia ser suscetível de criar barreira
barreira à circulação
das brisas de vale. Apenas se identifica uma situação de aterro de maior extensão e
altura (máximo frontal de 9 m), logo no início do projeto (e comum a todos os traçados),
mas cuja implantação não se faz, contudo, de forma perpendicular a um vale que
constituía uma linha de drenagem principal de massas de ar locais e que não é assim
suscetível de qualquer impacte.
climáticas, os traçados estão
Em termos de riscos decorrentes das alterações climáticas,
contemplados com sistemas de drenagem adequados,
adequados, adaptados às condições
pluviométricas da área de implantação, tendo sido projetado para os caudais de cheia
para um período de retorno de 100 anos.
Também ao nível da drenagem transversal se restabelecem as áreas preferenciais de
drenagem interferidas pelo projeto por via de passagens hidráulicas dimensionadas para
um período de retorno de 100 anos, assegurando a passagem da água sob a via e
diminuído o efeito de barreira da sua presença (esta situação não estando ainda
contemplada no traçado do Estudo Prévio, assume que viria a ser desenvolvida em fase
de Projeto de Execução com igual preocupação).
Face ao aumento de temperatura previsto que pode agravar as condições meteorológicas
favoráveis à ocorrência de incêndios, não será expectável que a nova rodovia
ro
contribua
para este incremento, sobretudo face ao uso do solo da envolvente com áreas de
perigosidade de incêndio florestal classificadas no PMDFCI como baixas e muito baixas,
podendo até a via vir a funcionar como barreira à dispersão de potenciais ocorrências
locais (faixa de gestão de combustível), minimizando os efeitos deste fenómeno. Esta
situação é aplicável a qualquer uma das soluções.
Um aspeto que poderá ser contudo diferenciador entre as soluções, será a questão da
ligação à EN106, onde a afluência do tráfego pela EM589-1,
EM589 1, pela menor fluidez que esta
originará, provocará maiores congestionamentos, com consequente maior consumo de
combustíveis e aumento das emissões de compostos, percursores dos GEE, com
impactes negativos nas alterações climáticas.
cl
Neste sentido, a Solução do Estudo
Prévio e a Solução Alternativa ao Projeto de Execução apresentam-se
apresentam
como mais
negativas que a Solução do Projeto de Execução.
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 Geologia, geomorfologia, hidrogeologia e recursos minerais
o interferidas as mesmas formações geológicas não havendo
A nível geológico, são
distinção entre soluções.
Em termos geomorfológicos,
geomorfológicos as soluções e dada a sua proximidade, apresentam
idêntica inserção na topografia,
topografia, com altitudes que não excedem os 350 m na parte
inicial dos traçados,
raçados, sendo inferiores a 200 m, no trecho final das soluções (após a
Rotunda 3 da Solução do Projeto de Execução e na EM589-1
EM589 1 na Solução do Estudo
Prévio, Alternativa ao Projeto de Execução) e que demonstram assim tratar-se
tratar
de uma
zona de declives moderados
ados a planos na parte final do traçado.
O Estudo Prévio e o Estudo de Impacte Ambiental não disponibilizam valores de
movimentos de terras isolados para esta ligação, sendo que todavia não faria também
sentido a comparação deste aspeto entre as soluções atualmente em análise, uma vez
que o traçado do estudo prévio não incluía ainda os restabelecimentos das vias
interferidas.
Todavia o que se verifica é que o projeto de execução com os restabelecimentos
inseridos corresponde a uma solução equilibrada que
que permite a incorporação das
terras escavadas no projeto e os valores de défice a que se chega são pouco
significativos.
Em termos hidrogeológicos,
hidrogeológicos, os impactes mais relevantes identificados relacionam-se
relacionam
com a afetação direta de captações de água para rega,
rega, não sendo significativo o risco
associado à contaminação de águas subterrâneas, quer por o risco de infiltração ser
reduzido, quer por os valores previstos para a qualidade das águas de escorrência da via
não apresentarem violação dos limites legais.
Verifica-se
se que a Solução do Projeto de Execução e da Solução Alternativa ao
Projeto de Execução, têm uma afetação de 2 captações face a 1 prevista do Estudo
Prévio.
Conclui-se
se assim que as diferenças entre as soluções são reduzidas e os impactes pouco
significativos e passiveis de minimização e acompanhamento pela monitorização.

 Uso do Solo
As classes de uso interferidas são as mesmas para qualquer das soluções, sendo as
mais diretamente afetadas as classes “Área
“
agrícola - Culturas temporárias”,
temporárias “Área
florestal de produção – Eucalipto”
Eucalipto e os “Matos”.
Verifica-se
se que em termos dos usos locais mais sensíveis (como o agrícola e o urbano)
que a solução que terá maior afetação relativa de espaço agrícola é a Solução de
d
Estudo Prévio,, seguida da do Projeto de Execução e depois da Solução Alternativa ao
Projeto de Execução (52%, 48% e 39%, respetivamente), concluindo-se
concluindo
portanto que a
solução do Projeto de Execução tem comparativamente menor afetação que a do Estudo
Prévio,
io, contrariamente ao suposto pela Comissão de Avaliação no Parecer ao RECAPE
anterior. Em termos absolutos, os valores correspondem a 2,5 ha no Projeto de Execução
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e 1,6 ha no Estudo Prévio, mas como se referiu antes, esta comparação não é correta e
direta, pois o Estudo Prévio não tem ainda associada a área afeta a restabelecimentos.
De referir também que a zona do Projeto de Execução, desde a Rotunda 3 até à EN106,
surge como agrícola, pese embora os terrenos não apresentam qualquer cultivo já desde
há vários anos e o projeto se tenha implantado no extremo dessa área,
área seguindo o
corredor da Planta de Ordenamento do PDM.
PDM
No espaço urbano a maior afetação ocorre na Solução do Projeto de Execução,
Execução
seguindo-se
se o Estudo Prévio e Solução Alternativa ao Projeto
Projeto de Execução, com
respetivamente 9%, 4% e 3%.A afetação que ocorre no Projeto de Execução deriva da
inserção da Rotunda 4 na EN106, afetando o espaço canal desta via e a área onde se
localiza o edificado do Património dos Pobres e cujos valores absolutos da afetação
são de 0,5 ha,, o que é assim um valor insignificante
Face à observação do Parecer da CA que o Projeto de Execução induzia a maiores
impactes em áreas agrícolas, verifica-se
verifica se assim que não é essa a situação e que
pelo contrário é o Projeto de Execução
Execução que globalmente tem uma menor
intromissão comparativa nestas áreas.
áreas
Sobre a zona da Quinta do Ameal que o Parecer da CA também invoca, referindo que a
inflexão do traçado do Projeto de Execução antes da Rotunda 3 para cotas mais baixas e
pela zona central da Quinta, afetando área agrícola e solos de boa qualidade, é mais
gravoso, refere-se
se que este posicionamento diminui contudo significativamente a
afetação da área de vinha,, posicionando-se
posicionando se mais no limite da parcela e relativamente à
globalidade da quinta, insere-se
se efetivamente numa posição mais central mas que foi a
opção pretendida pelo proprietário, viabilizando economicamente o uso continuado dos
terrenos de ambos os lados da via e que passará a dispor de uma passagem agrícola
particular como medida de minimização.
No caso do Estudo Prévio, as parcelas sobrantes do lado norte da via seriam de reduzida
e sem viabilidade de exploração económica. Importa também frisar que a afetação de
culturas permanentes e onde se inclui a vinha, é em termos percentuais maior no Estudo
Prévio (10,5%) face ao Projeto de Execução (1,9%)
%) e Alternativa ao Projeto de Execução
(4,8%), sendo que em termos absolutos se tratam de valores irrisórios (0,3 ha, 0,1 ha e
0,2 ha).
Deste modo, as afetações de uso do solo são muito semelhantes em termos de tipologia
e de áreas e os valores em si são
são reduzidos, sendo que todavia o que se afirmava no
parecer da CA ser mais gravoso para o Projeto de Execução, não o é efetivamente.

 Recursos hídricos e qualidade da água
Nos recursos hídricos,, verifica-se
verifica se apenas o atravessamento de algumas linhas de água
á
torrenciais ao longo das várias soluções, as quais são passíveis de restabelecimento pelo
projeto.
No Projeto de Execução, para os quais existem dados objetivos de projeto, contempla-se
contempla
assim o restabelecimento das linhas de água por meio de passagens
passagens hidráulicas, sendo
que uma delas e pela sua dimensão, funcionará ainda como uma passagem agrícola
para a Quinta do Ameal (PH L2.1-1).
L2.1
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Considera-se
se que na solução do Estudo Prévio, não estando ainda definidas
definid essas PH, a
situação seria idêntica em fase de projeto de execução, pelo que neste descritor se
pode considerar os impactes semelhantes nas várias soluções e como não
significativos.
Ao nível da qualidade da água os valores simulados com os níveis de trafego mais
elevados do projeto de execução, mostram
ostram que não ocorrem violações dos limites
legais, pelo que se pode considerar
considerar os impactes de igual modo, os impactes são
semelhantes nas várias soluções e não significativos.

 Qualidade do ar
Da avaliação de impactes que se realizou no EIA do Estudo Prévio para a globalidade do
IC35 entre Penafiel e Entre-os-Rios,
Entre
Rios, com valores portanto muito mais elevados que estes
da Ligação, concluiu-se
se não haver violação dos limites legais, pelo que para os impactes
i
previstos para esta ligação específica serão também não significativos e com
cumprimento dos limites legais, em qualquer uma das soluções.

 Ambiente Sonoro
Da simulação de impactes realizada para a solução de projeto de execução,
considerando portanto
ortanto um trafego mais elevado, verifica-se
verifica se que apenas sobre um recetor
próximo à via existiria a excedência dos limites legais para zonas mistas (que
corresponde à classificação acústica do local) e que por isso implicaria medidas de
minimização entre a fonte e o recetor, pois foi já considerado na simulação um piso
drenante, com características de absorção acústica que conferirá uma redução de cerca
de 3 dB(A).
Da avaliação feita a este recetor (Vila Só), verificou-se
verificou se que o muro existente com 3 m de
altura,
ura, que circunda toda a propriedade, funciona como elemento de absorção de ruído,
pelo que o mesmo foi assim considerado em novas simulações como barreira acústica.
Da nova simulação que se fez com estas medidas, concluiu-se
se que as mesmas foram
suficientess para reduzir os níveis sonoros para valores abaixo dos limiares de zonas
mistas.
Deste modo, verifica-se
se que para a solução com trafego mais elevado são
cumpridos os limites legais.
A excedência que ocorre nos recetores envolventes à EN106 é já uma situação
sit
que se
verifica na atualidade, não incrementando a Ligação qualquer agravamento.
Relativamente às restantes soluções, Solução do Estudo Prévio e Solução Alternativa ao
Projeto de Execução, com término na EM589-1,
EM589
importa referir que as mesmas
implicarão que o tráfego percorra depois esta estrada até à EN106, junto a várias
habitações (incluindo a Vila Só), numa rua estreita, incindindo os impactes sobre um
maior número de recetores e com impossibilidade de implantar quaisquer outras medidas
de minimização adicionais entre a fonte e o recetor, como é possível na solução do
projeto de execução.
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Neste sentido, considera-se
se que a implantação da Solução do Projeto de Execução
conduzirá a menores impactes sobre o ambiente sonoro, face à Solução
olução do Estudo
Prévio.

 Sistemas Ecológicos
se que não ocorrem áreas de maior relevância ecológica,
De um modo geral, verifica-se
dado que o nível de perturbação é já muito elevado e os biótopos atravessados pela
infraestrutura em causa não apresentam relevância para a conservação, constituindo
áreas agrícolas e florestais, estes na sua maioria com espécies vulgares
Ao nível da fauna, as espécies confirmadas no terreno, são, na sua maioria, adaptadas à
perturbação humana e não apresentam estatuto de conservação
conservação desfavorável.
Conclui-se
se deste modo que os impactes na Flora e Fauna da implantação de
qualquer das Soluções de projeto são reduzidos e pouco significativos.

 Paisagem
A nova via prevista constituirá em qualquer das soluções uma intrusão visual
vi
num
território com usos florestais e agrícolas e um povoamento disperso em aglomerados de
pequenas dimensões, com exceção da envolvente às EM589-1
EM589 e EN106, onde as
mesmas terminam, que apresentam uma maior concentração de edificado
Em termos comparativos, as Soluções apresentam bacias visuais muito similares (812 ha
para a Solução do Estudo Prévio, 846 ha para a Solução do Projeto de Execução e
830 ha para a Solução Alternativa ao Projeto de Execução),
), sendo que a bacia visual
criada é sobretudo para
a o lado poente da via e para sul, para onde ocorrem maiores
aberturas visuais pelo caráter aplanado do terreno.
Nestas bacias, os potenciais impactes visuais sobre áreas de qualidade visual mais
elevada representam cerca de 43 a 45% da bacia visual em cada
cada solução, sendo que a
Solução do Projeto de Execução é a que conduz a menor impacte nestas classes,
embora com diferenças pouco significativas face às restantes.
Em termos mais locais, são os observadores próximos e que mais diretamente contactam
com o projeto os mais afetados, sendo que as diferenças entre soluções apenas ocorrem
a partir da Rotunda 3 quando os traçados se afastam em direção à EM589-1
EM589 (Estudo
Prévio e Alternativa ao Projeto Execução), onde os impactes se farão sentir sobretudo na
chegada
da a esta estrada que funciona como rua urbana e onde serão descarregados
volumes elevados de tráfego. Em direção à EN106 desenvolve-se
desenvolve se o Projeto de Execução
que executa uma rotunda na proximidade de 3 habitações isoladas e depois na
passagem das traseiras da Vila Só, onde o tráfego se insere diretamente nesta estrada
nacional, com um perfil mais
is adequado a volumes de tráfego mais elevados.
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 Socioeconomia
Em termos socioeconómicos e não havendo situações de impacte direto significativo, em
que as afetações verificadas sobre usos e sobre o território são muito semelhantes entre
as soluções, considera--se
se no conjunto dos impactes avaliados como mais
adequada a Solução do Projeto de Execução, pela efetiva funcionalidade que
introduz à Ligação a Rans, estabelecendo uma ligação direta entre IC35 e a EN106,
sem perturbações no atravessamento de áreas
áreas urbanas, com caráter negativo
significativo.
Os impactes socioeconómicos
socioeconómico que resultam do atravessamento de áreas agrícolas são
ligeiramente mais reduzidos face aos do Estudo Prévio, tendo face a locais de maior
sensibilidade se introduzido alterações com ripagem do traçado.
O detalhe do projeto da Solução do Projeto de Execução permitiu uma melhoria
significativa ao nível das acessibilidades e condições de segurança
segurança da população local e
de toda a zona envolvente. Possibilita igualmente a manutenção das ligações e
serventias existentes atualmente, que garantem a interligação com outras vias, o acesso
a casas de habitação, apoios agrícolas e parcelas agrícolas e/ou
e/ou florestais. Para além
disso, o alívio da rede viária local ao não introduzir o tráfego do IC35 na EM589-1,
EM589
traduzir-se-á na qualidade de vida daqueles que nele circulam e daqueles que junto dela
habitam.

 Ordenamento e condicionantes
Em termos de Ordenamento
namento verifica-se
se que é a Solução de Projeto de Execução que
está em conformidade com as intenções concelhias, seguindo o corredor definido
na Carta de Ordenamento do PDM.
Esse traçado que foi o respeitado pela Solução do Projeto de Execução, segue
inicialmente, segundo o corredor do estudo prévio aprovado pela DIA de 2005, mas
inflete depois para a EN106 estabelecendo de forma direta a ligação entre o IC e a via
geradora de maior tráfego do concelho, e cuja articulação será feita por uma rotunda que
permite
mite uma maior segurança de circulação e que eliminará com isso um “ponto negro”
de acidentes que ocorre neste local por via das viragens à esquerda que ocorrem no
cruzamento onde a EM589-1
EM589 se insere na EN106.
O PDM de Penafiel não adota assim na sua Planta
Planta de Ordenamento, o traçado aprovado
do Estudo Prévio do IC35 (2005), e que está por isso apenas na sua Carta de
Condicionantes e que para esta ligação previa que a mesma terminasse na EM589-1,
EM589 via
municipal que funciona na atualidade como arruamento urbano
urbano e cujo perfil transversal
de 1 x 1 via, passeios e habitações de ambos não são compatíveis com o tráfego que
aqui circulará, cerca de 10 vezes superior ao do anteriormente previsto.
Para além da melhor funcionalidade que pretende para esta Ligação, a Câmara de
Penafiel pretende também uma ligação adequada da futura Zona Empresarial e Industrial
(ZEI) de Galegos que a Câmara Municipal pretende implantar a poente da EN106 e que
contribuirá por vai de uma melhor acessibilidade para a viabilidade desta zona
zon
empresarial
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Importa referir ainda que o município assume o desenvolvimento da nova via na área de
proteção patrimonial da Vila Só estabelecida em PDM, tendo a esse propósito a
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade, emitido
emi
parecer
de concordância com a localização do Projeto de Execução, conforme se encontra
expresso no parecer que se anexa ao RECAPE (Anexo
(
2).
Das condicionantes interferidas pelo projeto, verifica-se
verifica se que se trata de área incluídas na
Reserva Agrícola Nacional e sobre a qual se verifica que a Solução do Estudo Prévio tem
em termos comparativos maior afetação desta condicionantes que as restantes Soluções.
Deste modo, considera-se
se assim como mais favorável a Solução de Projeto de Execução.

 Património
Dos levantamentos patrimoniais realizados,
realizados verifica-se que as soluções do Estudo Prévio
e Alternativa ao Projeto de Execução têm menos impactes negativos diretos (1 e 2
registos, respetivamente) que a Solução do Projeto Execução (3 registos) e menos
impactes negativos indiretos efetivos (2 e 3 registos, respetivamente) face à Solução
Projeto de Execução (4 registos).
De referir que as afetações diretas correspondem todas a sítios de valor patrimonial
reduzido – Classe D (Sítios n.º 3 – Património dos Pobres, n.º 6 – ruína de casa de apoio
agrícola e n.º 10 – caminho velho)
velho) e no caso do sitio n.º 3, Património dos Pobres, que
consta do PDM de Penafiel embora sem qualquer classificação patrimonial, e que só é
afetado pelo Projeto de Execução, a Comissão Municipal de Património Cultural e
Paisagístico da edilidade, declarou também já por unanimidade no âmbito do Projeto de
Execução elaborado e no respeito do disposto no n.º 3 do Artigo 51.º da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 163/2007, que emite parecer
parecer de concordância com a
localização do traçado, conforme declaração que se apresenta no Anexo 2 do RECAPE.
Foi aliás com base nesta aceitação que se desenvolveu o Projeto de Execução,
apresentado no RECAPE de 2015, o qual se mantem, afetando os dois imoveis mais a
nascente do conjunto de cinco que existem.
Estes imoveis são geridos pela Paróquia de Rans que também
também não se opõe a esta
decisão em função das medidas já antes propostas pela IP, do reconhecimento do maior
interesse publico do IC35 e da sua imperiosa necessidade, e das medidas de
compensação que propõe que passam pelo pagamento de um valor monetário que lhes
permita construir noutro espaço, a adquirir, as duas casas que substituam as que vão ser
demolidas. Pretende também e para garantir a construção, conforme o modelo particular
do “Património dos Pobres” que o granito das casas que vão ser demolidas seja
devidamente retirado, acautelado e guardado num local a indicar posteriormente pela
Paroquia (ver oficio da Paróquia de Rans no Anexo 2 do RECAPE).
Também quanto ao impacte indireto do Projeto de Execução pela passagem nas
traseiras do edifício da Vila
ila Só (n.º 4), classificado como Bem Patrimonial Imóvel no
Plano Diretor Municipal de PDM de Penafiel, constituindo uma condicionante formal à
execução deste projeto, importa referir que já no âmbito do Projeto de Execução /
RECAPE anterior (cujo traçado se mantem na atual avaliação), a IP desenvolveu todos
os procedimentos legais tendentes à aprovação da inserção do traçado na área de
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proteção de Vila Só, tanto mais que o próprio traçado que a Câmara propõe no PDM
passa também aqui, situação que levou assim
assim a que a Comissão Municipal de Património
Cultural e Paisagístico da edilidade tenha emitido parecer de concordância com a
localização do traçado, o qual foi aprovado por unanimidade, conforme se encontra
expresso no parecer que se anexa no Anexo 2 do RECAPE.
RE
Assim, o projeto de execução foi desenvolvido de forma a que a Vila Só, bem como o
muro que a delimita integralmente, não fossem fisicamente afetados e no estrito
cumprimento dos normativos legais existentes.
Assim pese embora a solução de projeto de execução tenha maiores impactes sobre o
património, estes são minimizáveis e não significativos.

e Alternativas de Projeto (Estudo Prévio / Projeto de Execução)
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5.

CONCLUSÕES

A avaliação de impactes realizada às três soluções em análise, nos vários descritores
ambientais considerados, concluiu que as afetações territoriais
territoriais que se verificam têm
diferenças pouco significativas na tipologia das áreas afetadas e dos seus valores.
Como se referiu, para a comparação de soluções e das suas afetações efetivas, o correto
é contudo utilizar-se
se a afetação percentual, já que
que do ponto de vista absoluto, não é
correta a comparação direta, por o estudo prévio não ter ainda definidas as componentes
necessárias do projeto de execução, caso de restabelecimentos e caminhos paralelos,
assim como a definição rigorosa de taludes, que em conjunto levam a um natural
aumento de área afetada.
No troço que se pode considerar como comum, até ao local da rotunda 3 do projeto de
execução, não se identificaram situações particulares de impacte negativo significativo
em qualquer uma das soluções,
soluções, sendo alias os impactes muito semelhantes entre as
soluções.
O troço que se pode considerar diferenciador diz respeito ao troço final e aos seus
impactes diretos, assim como, os induzidos por via da articulação que se estabelece com
a rede viária existente,
tente, na ligação direta à EM 589-1
589 ou à EN106.
Assim da avaliação comparada de impactes que agora se fez do projeto de execução
com a solução do estudo prévio e de uma alternativa localizada ao projeto de execução,
justificou-se e demonstrou-se
se a maior favorabilidade global do traçado do projeto de
execução, o qual é o único que resolve o problema geral do funcionamento e nível de
serviço a prestar por esta Ligação e que as diferenças de impactes que se identificam e
compararam neste RECAPE, são pouco significativas
significativas e se encontram minimizadas pelas
medidas propostas.
Verifica-se
se também que é a Solução de Projeto de Execução que está em conformidade
com as intenções concelhias, seguindo o corredor definido na Carta de Ordenamento do
PDM ao estabelecer a ligação
igação direta à EN106, via geradora de maior tráfego do concelho,
e cuja articulação será feita por uma rotunda que permite uma maior segurança de
circulação e que eliminará com isso um “ponto negro” de acidentes que ocorre neste local
por via das viragens à esquerda que ocorrem no cruzamento onde a EM589-1
EM589 se insere
na EN106.
O PDM de Penafiel não adota assim na sua Planta de Ordenamento, o traçado aprovado
na DIA, e que está por isso apenas na sua Carta de Condicionantes e que para esta
ligação previa que
ue a mesma terminasse na EM589-1,
EM589 1, via municipal que funciona na
atualidade como arruamento urbano e cujo perfil transversal de 1 x 1 via, passeios e
habitações de ambos não são compatíveis com o tráfego que aqui circulará, cerca de 10
vezes superior ao do anteriormente previsto.
Para além da melhor funcionalidade que pretende para esta Ligação, a Câmara de
Penafiel pretende também com esta nova via obter uma ligação adequada da futura Zona
Empresarial e Industrial (ZEI) de Galegos, a implantar para poente da EN106.
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Das condicionantes interferidas pelo projeto,
pr
verifica-se
se que se tratam apenas de áreas
incluídas na Reserva Agrícola Nacional e sobre a qual se verifica que a Solução do
Estudo Prévio tem em termos comparativos,
comparativos maior afetação
ação desta condicionantes
condicion
face às
restantes Soluções.
Importa referir ainda que o município assume o desenvolvimento da nova via na área de
proteção patrimonial da Vila Só estabelecida em PDM, tendo a esse propósito a
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade, emitido parecer
de concordância com a localização do Projeto de Execução.
Também sobre as duas edificações afetadas do Património dos Pobres (que não se
encontram habitadas),, para além do reduzido valor patrimonial, estas têm continuidade
em
m termos de memória coletiva social com as restantes 3 edificações que se manterão,
mante
assim como, com as várias outras que se encontram noutros locais do território, tendo a
entidade gestora deste património (Paróquia de Rans),, não apresentado qualquer
oposição
ção à sua afetação, concordando
conc
com as medidas propostas de registo e memoria,
tal como a Comissão Municipal de Património Cultural
Cultural e Paisagístico da edilidade e
propondo como compensação o pagamento de um valor monetário para a construção
noutro local, a adquirir, das duas casas afetadas, para as quais pede também que o
granito das casas a demolir seja retirado e guardado em local a indicar para integração
na construção das novas.
Sobre os restantes aspetos de maior impacte que a DCAPE referiu para a
desconformidade
sconformidade do projeto de execução, demonstrou-se
demonstrou se pela avaliação comparada que
efetivamente não ocorrem e que o projeto se desenvolveu em articulação com os
interesses dos proprietários e do município, introduzindo-se
introduzindo se no projeto as medidas
necessárias para
ra a minimização de impactes.
Além da implementação das medidas anteriormente identificadas no projeto, há ainda a
destacar outras medidas, nomeadamente no âmbito da componente biológica, do
património cultural, da paisagem, da componente social, do ambiente
ambi
sonoro, dos
recursos hídricos e uso do solo que se encontram sistematizadas nas Cláusulas
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra.
São também propostos Planos de Monitorização Ambiental para os Recursos Hídricos
Superficiais e Subterrâneos,
os, para o Ambiente Sonoro e para a Componente Biológica.
Face ao exposto, conclui--se
se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de
projeto, contribuem para a minimização de impactes face ao atual contexto do IC35 e em
adequação com os atuais usos e o ordenamento municipal.

e Alternativas de Projeto (Estudo Prévio / Projeto de Execução)
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1 Resumo
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas
sistemáticas executadas no âmbito do Descritor Património para o RECAPE do
projeto rodoviário do IC 35 – Penafiel (EN 15)/Nó de Rana (Ligação à EN 106),
Penafiel, contribuíram para o registo de 11 ocorrências patrimoniais na área
de incidência do projeto e 14 ocorrências na área de enquadramento
histórico.
O conjunto patrimonial é formado por 6 quintas (n.º 1, n.º 4, n.º 5, n.º 7, n.º 8
e n.º 11), por 1 potencial sítio arqueológico (n.º 2), por 1 conjunto edificado
(n.º 3), por 1 casa de apoio agrícola (n.º 6), por 1 moinho de água (n.º 9) e por
1 antigo caminho rural (n.º 10).
A distribuição linear pelas soluções em estudo é a seguinte: Solução Projeto
de Execução – 8 ocorrências (n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º 10 e n.º
11); Solução Estudo Prévio – 5 ocorrências (n.º 2, n.º 6, n.º 7, n.º 10 e n.º 11);
Solução Alternativa do Projeto de Execução – 6 ocorrências (n.º 2, n.º 6, n.º 7,
8, n.º 10 e n.º 11);
A análise de impactes patrimoniais revela a seguinte distribuição: Solução
Projeto de Execução – 3 ocorrências com impactes negativos diretos (n.º 3, n.º
6 e n.º 10) e 4 ocorrências com impactes negativos indiretos efetivos (n.º 4,
n.º 7, n.º 8 e n.º 11); Solução Estudo Prévio – 1 ocorrência com impacte
negativo direto (n.º 10) e 2 ocorrências com impactes negativos indiretos
efetivos (n.º 7 e n.º 11); Solução Alternativa do Projeto de Execução – 2
ocorrências com impacte negativo direto (n.º 6 e 10) e 3 ocorrências com
impactes negativos indiretos efetivos (n.º 7, 8 e 11).
Tendo em conta a distribuição das ocorrências patrimoniais pelas soluções em
estudo, considera-se na análise do fator património que as soluções menos
prejudiciais serão a Solução do Estudo Prévio e Solução Alternativa do Projeto
de Execução relativamente à Solução do Projeto de Execução, dado que têm
menos impactes negativos diretos (2 e 3 unidades, respetivamente) e menores
impactes negativos indiretos (2 e 3 unidades, respetivamente).
Após a escolha final do corredor por onde irá passar a via, deverão ser
realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas nas áreas de implantação
dos estaleiros, nos locais de empréstimo e depósito de terras, bem como, de
eventuais centrais de betuminosas.
Perante os resultados obtidos nas prospeções de campo, existem
condicionantes patrimoniais (em qualquer uma das soluções), para o normal
decorrer desta obra, sendo necessário assegurar o cumprimento de potenciais
medidas de mitigação específicas (sondagens arqueológicas de diagnóstico,
escavação integral dos contextos arqueológicos com afetação direta e,
eventualmente, o registo exaustivo de edificado a demolir).
As medidas de minimização patrimonial de impacte serão também genéricas,
designadamente o acompanhamento arqueológico permanente e presencial
2
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durante as operações que impliquem todo o tipo de movimentação de terras
(desmatação, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimo de
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou
desmatação.
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3 Introdução
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda. foi
contratada pela empresa AgriPro Ambiente e Consultores, S.A. para fazer o
Descritor de Património para o RECAPE do projeto IC 35 – Penafiel (EN 15)/Nó
de Rans (Ligação à EN 106), localizado no concelho de Penafiel.
Os principais objetivos deste texto consistem na apresentação das principais
condicionantes patrimoniais desta nova rodovia, que deverá ter
aproximadamente 1,23 kms de extensão, para a qual existem neste estudo
três alternativas em avaliação (Solução Projeto de Execução, Solução Estudo
Prévio e Solução Alternativa Projeto de Execução).
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas:
1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação
disponível.
2. Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a
extensão dos corredores em estudo.
3. Elaboração de um relatório final.
O presente texto tem com principais objetivos:
1. Caraterização dos locais com valor patrimonial identificados nas
duas soluções alternativas em estudo.
2. Proceder à avaliação de impactes patrimoniais de cada solução;
3. Hierarquizar a solução com maior/menor grau de impacte
patrimonial;
4. Apresentar medidas de mitigação patrimonial para a totalidade
do projeto.
O relatório final dos trabalhos arqueológicos deverá ser entregue dentro dos
prazos previstos na legislação em vigor, após a aprovação do promotor deste
estudo (Infraestruturas de Portugal, S.A.).
Este RECAPE que se elabora especificamente para a ligação deste 1º trecho do
IC35 à EN106, na zona de Rans, decorre do facto desta ligação não ter
merecido parecer de conformidade ambiental no âmbito da avaliação a que
foi sujeita anteriormente, no conjunto do projeto do IC35 entre Penafiel e
Rans, com DCAPE emitida em 15 de julho de 2015).
Com efeito, no âmbito desse procedimento de avaliação, a referida Ligação à
EN106, mereceu parecer de desconformidade por a Comissão de Avaliação
considerar que o traçado apresentado teria impactes negativos acrescidos
face ao traçado do Estudo Prévio, situação que se pretende agora reverter
com a análise específica a esta Ligação, com comparação dos traçados do
estudo prévio e do projeto de execução, a que se juntou uma alternativa
pontual ao projeto de execução, fazendo o seu termino no mesmo local do
estudo prévio.
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É deste modo objetivo do presente RECAPE realizar também de uma forma
comparada, uma avaliação de impactes das alternativas do projeto, de modo
a justificadamente, se poder concluir pela solução globalmente mais
favorável.

3.1 Breve caracterização do projecto
Conforme a memória descritiva do projeto:
“O IC35 corresponde a uma via de interesse local e regional, cujo
desenvolvimento no território do concelho de Penafiel, pretende
constituir uma alternativa ao principal eixo de circulação que atravessa
o seu território no sentido norte – sul, correspondente à EN106, que
liga a A4 e a EN15, na zona da cidade de Penafiel, à zona de Entre-osRios no extremo sul do concelho, que através da Ponte Hintze Ribeiro,
recentemente construída, estabelece comunicação para os concelhos a
sul do rio Douro.
Os estudos do IC35, para o troço entre Penafiel e Entre-os-Rios
iniciaram-se há bastante anos atrás e da DIA emitida em 2003, com
parecer favorável condicionado ao estudo prévio apresentado (AIA n.º
888), foi viabilizado o traçado a partir do km 3+255 (EN15), e
relativamente ao troço até este quilómetro, a DIA solicitou a sua
reavaliação de modo a resolver as ligações desta via ao centro do
núcleo urbano de Penafiel e à rede nacional fundamental, através da
A4/IP4. Para este primeiro troço, desde a A4 até à EN15, realizou-se
assim um novo processo de AIA (AIA n.º 1947), o qual veio a ter DIA
favorável condicionada, em março de 2009.
Devido ao elevado investimento associado à implantação do projeto,
por se tratar de um traçado de 2x2 vias e nós desnivelados, a IP veio
contudo a adiar a execução do Projeto de Execução e somente para o
troço, entre a EN15, em Penafiel e o Nó de Rans, e devido ao
agravamento das condições de circulação e segurança na EN106, veio
em 2015 a desenvolver o projeto de execução dentro do corredor
aprovado em fase de Estudo Prévio, mas com características
geométricas ajustadas às reais necessidades, com um perfil transversal
de 1x1 vias e ligações de nível.
Da sua avaliação ambiental foi emitida em 15 de junho de 2015, uma
Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
(DCAPE) que concluiu pela conformidade do troço do IC35 e pela não
conformidade da Ligação do IC35 à EN106.
Face aos argumentos apresentados na DCAPE, pretende a IP com o
presente RECAPE, comparar o traçado do projeto de execução que se
mantem do RECAPE aprovado em 2015, com o traçado do estudo prévio
e de uma alternativa pontual ao projeto de execução na sua parte
final, de modo a demonstrar a maior favorabilidade global da solução
de projeto de execução antes apresentada, em termos de nível serviço
versus impactes, e que as medidas propostas promoverão a
minimização / compensação dos impactes negativos que se identificam.
7
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Como segundo objetivo geral, pretende descrever e demonstrar que o
Projeto de Execução, com as medidas propostas, obedece às condições
definidas na DIA emitida e considerando ainda as observações da
DCAPE.
(…)
O troço do IC35 em apreço, ao qual a Ligaçao a Rans dará a devida
ligação à EN106, totaliza uma extensão de cerca de 1,23 km, num
contexto muito mais reduzido e com um enquadramento mais local do
que regional, tendo em vista o descongestionamento da zona mais
crítica da EN106, de Penafiel a Rans.
As características geométricas da via foram também adaptadas aos
valores de trafego atualizados, sendo mais reduzidas face ao previsto
em estudo prévio, passando de um perfil transversal tipo de 2x2 vias
para 1x1 vias e de nós desnivelados para ligações de nível. As ligações à
rede viária existente fazem-se a partir da rotunda final, na zona de
Moinho de Moinhos, designada no projeto de execução apresentado e
aprovado pela DCAPE emitida, como Rotunda 2: a Ligação 2.1 para
poente, para a EN106 e a zona de Rans (alvo de nova análise no
presente RECAPE por não ter sido aprovada) e a Ligação 2.2, para
nascente para a zona de Marecos (ver extrato do traçado em planta
apresentado no Projeto de Execução, no âmbito do processo de 2015).
De referir que esta geometria do traçado e ligações de nível à rede
viária existente, permitirão no futuro a continuidade do restante troço
do IC35, sem modificar a infraestrutura proposta nesta 1ª fase de
construção do IC35, ou seja, aproveitando a infraestrutura entretanto
construída.
(…)
Relativamente à Ligação desta Rotunda 2 do IC35 à EN106, designada
de Ligação 2.1 no projeto de execução submetido a processo de
verificação de conformidade e que não veio a ter aprovação ambiental,
importa seguidamente contextualizar e justificar as alterações
realizadas, por as mesmas se manterem no âmbito do projeto que se
analisa no presente relatório, por se considerar que são as adequadas
face ao novo contexto desta ligação e volumes de trafego associados, e
que foram por isso realizadas num contexto de articulação com as
entidades locais e os proprietários.
Da necessária alteração do términus do local de articulação desta
Ligação com a rede viária existente, proposta executar-se diretamente
na EN106, com maior capacidade e características geométricas para
acolher os elevados volumes de trafego que se preveem no projeto de
execução para esta ligação e com destino a esta estrada nacional,
resulta a alteração do traçado para montante, que em cerca de metade
da sua extensão (cerca de 600 m), se teve que posicionar para poente
8
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do traçado do estudo prévio por o ponto de ligação ocorrer também
mais para poente, diretamente na EN106 e não numa via municipal
intermedia (EM589-1) que ligaria ao centro de Rans, como previsto no
estudo prévio.
(…)
De acordo com o estudo de trafego atualizado na fase de projeto de
execução que levou a que o seu perfil transversal tipo fosse alterado,
passando de 2x2 vias e nós desnivelados para 1x1 vias e ligações de
nível do tipo rotunda, também pelo facto da execução do IC35 estar
agora faseada, os valores de trafego que se preveem nesta Ligação do
nó de Rans à EN106 que liga o 1º trecho do IC35 a implementar à rede
viária local, são agora substancialmente mais altos que em fase de
estudo prévio (6858 veículos/dia, no ano de início de exploração face
aos 700 veículos/dia no estudo prévio).
De facto, com o contexto específico de executar em primeiro lugar este
troço do IC35, o trafego que circulará nesta Ligação à EN106 será, até à
construção do restante IC35 para sul, muito mais elevado, uma vez que
a quase totalidade do trafego que circulará no referido troço terá como
destino a EN106.
Assim, o volume de trafego previsto circular neste troço do IC35 em
fase de projeto de execução que é de 6858 veículos/dia no ano de
início de exploração, terá uma ponta horária de 685 veículos/hora, ou
seja, cerca de 11,4 veículos/min, que se destinarão preferencialmente
à EN106.
Deste modo, o trafego que circulará nesta ligação será praticamente 10
vezes mais que o previsto no estudo prévio, não sendo de todo possível
continuar a prever o seu términus numa estrada municipal (EM 589-1),
a qual não tem características geométricas suficientes e adequadas
para comportar o tráfego induzido pelo IC35, tratando-se de um
arruamento urbano da povoação de Rans, também designada Rua de S.
Miguel, com um perfil transversal tipo a variar entre 5,5 a 6,0 metros
com passeios, acessos laterais às habitações e comércio e ainda um
parque infantil.” Agripro, 2019: exemplar policopiado.
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4 Situação de Referência
4.1 Metodologia
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem serão executados segundo o
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de
Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro,
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e
n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de
Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e
pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património
arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do ex-Instituto
Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à
Direção Geral de Património Cultural, no dia 10 de Maio de 2019, com a
direção científica de João Albergaria, tendo sido aprovado pela Direção
Regional de Cultura do Norte e pela Direção Geral de Património Cultural,
conforme ofício emitido em 15 de Julho de 2019.
O projeto tem o n.º DRP-DS/2012/13-11/20798/PATA/13103/CS:190106).
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados
pelas Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património
Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este projeto.

4.1.1 Levantamento de Informação
4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL
A situação atual do factor Património circunscreve uma pequena área de
enquadramento histórico (corredor com 400m de largura e aproximadamente
1,23 kms de extensão), que tem a finalidade de estabelecer os limites para a
recolha de informação bibliográfica, de contribuir para o conhecimento do
contexto histórico do território abrangido por este projeto e de integrar os
elementos patrimoniais registados nas prospeções arqueológicas.
A área de incidência de projeto corresponde à Solução do Projeto de
Execução (com cerca de 1,23 km e 200m de largura) e às 2 soluções
alternativas em estudo (Solução Estudo Prévio, com cerca de 1,15km e 200m
de largura, e Solução alternativa ao projeto de execução, com cerca de 1,1km
de extensão e 200m de largura).
Deve-se ainda referir que os sítios registados no interior ou junto dos limites
dos troços foram anotados com a respetiva quilometragem e que a sua
distância ao eixo da linha foi calculado a partir do limite máximo de cada
local.
Considera-se como área de impacte directo a faixa de expropriação do
terreno nas 3 soluções propostas, enquanto a área de impacte indireto
consiste no corredor existente entre o eixo da via e a distância de 50m.
10
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Convém ainda mencionar que devido à proximidade dos traçados propostos a
vários conjuntos edificados e aos respetivos impactes visuais negativos, optouse por criar uma nova categoria (área de impacte indireto efetivo).
Por fim, importa referir que a distribuição das ocorrências pelos corredores
em estudo, baseou-se num corredor com 50m de largura (25m para cada eixo
de via).
4.1.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu
sobre os seguintes recursos:
o Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios
Arqueológicos, doravante designada Endovélico)1 da
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural
(DGPC).
o Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC
2
da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural
(DGPC).
o SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3
do Instituto da responsabilidade da Direcção Geral do
Património Cultural (DGPC).
o Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de
relevância nacional da responsabilidade da Universidade do
Minho4
o IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército5
o Googlemaps6
o Revisão do Plano Director Municipal de Penafiel, ratificado pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 163/2007, Diário da
República, 1ª Série, n.º 19763 de 12/10/2007, 7302 – 7325,
alterado pelo Aviso n.º 4364/2013, Diário da República, 2.ª
série, n.º 61 de 27/03/2013, corrigido pelo Aviso n.º 4532/2015,
Diário da República, 2.ª série, n.º 81 de 27/04/2015 e
novamente alterado pelo Aviso n.º 8335/2015, Diário da
República, 2.ª série, n.º 147 de 30/07/2015, pelo Aviso n.º
10916/2018, Diário da República, 2.ª série, n.º 153 de
09/08/2018 e pelo Aviso n.º 11848/2018, Diário da República,
2.ª série, n.º 160 de 21/08/2018.
o Sentir Penafiel: Município: Informação Municipal: PDM – Plano
Diretor Municipal (https://www.cm-penafiel.pt/municipio-depenafiel/informacao-municipal/pdm-plano-diretor-municipal//,
29/06/2018 e 23/04/2019)

1
2

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/
3
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx
4
http://geossitios.progeo.pt/index.php
5
http://www.igeoe.pt/
6
https://maps.google.pt/
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o Sentir Penafiel: Visitar: Monumentos e Património
(https://www.cm-penafiel.pt/visitar-penafiel/monumentos/,
29/06/2018 e 23/04/2019)
o Bibliografia publicada sobre a região.
4.1.1.3
ANÁLISE TOPONÍMICA
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a presença dos
seguinte topónimo com potencial significado arqueológico na área de projecto
e nas suas imediações, conforme as categorias propostas por Ferreira e
Soares, 19947:
Tipo de Vestígios
Rede viária

Topónimo
Ponte Nova

Quadro 1 – Topónimos na área de projecto com potencial significado arqueológico (a itálico
topónimos associados a elementos patrimoniais recenseados neste estudo)

A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e
execução da prospecção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho.

4.1.2 Prospeção arqueológica
As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 27 de Maio de 2019, em
toda a área de incidência do projeto.
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de
Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado
pelo promotor do Estudo Ambiental para realizar prospeções arqueológicos
nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade
arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação
prevista para este tipo de trabalhos de campo.
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente
transposta para o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais
arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há necessidade
de fazer qualquer depósito de matérias.
4.1.2.1 VISIBILIDADE DO TERRENO
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas
categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da
visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes unidades de
observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau
de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 5).
Visibilidade má do terreno
Visibilidade mista do terreno

1
2

Visibilidade média do terreno

3

Intransponível ao percurso pedestre.
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do
terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de

7

Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios
arqueológicos.
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Visibilidade boa do terreno

4

Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada
Terreno de forte inclinação
Áreas de fogo e de
desmatação

7
8
9

construções.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções
e de materiais arqueológicos.
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande
quantidade de entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo
original sem qualidade de observação.
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno
completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.
Intransponível ao percurso pedestre.
Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções
e de materiais arqueológicos.

Quadro 2 – Graus de visibilidade do terreno
Visibilidade mínima da
superfície do solo

4.1

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.3

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com
identificação difícil de materiais arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação
razoável de materiais arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais
arqueológicos.

Quadro 3 – Grau de diferenciação do descritor 4

4.1.2.2 FICHA DE SÍTIO
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito.
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores
relacionados com os seguintes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Identificação.
Localização administrativa e geográfica.
Descrição da Paisagem.
Caraterização do material arqueológico.
Caraterização das estruturas.
Avaliação e classificação do valor patrimonial.
Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial.

Número
Designação
CNS
Tipo de sítio
Período
Tipo de trabalhos
13

Numeração sequencial dos sítios identificados.
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado
na mesma freguesia.
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados
Endovélico (DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
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realizados
Classificação oficial
Legislação
ZEP

(DGPC).
Tipo de Classificação Oficial.
Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.
Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio
Topónimo
Lugar
Freguesia
Concelho
Sistemas de
Coordenadas
C.M.P.

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma
freguesia.
Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as
fontes orais.
Freguesia onde está localizado.
Concelho onde está localizado.
Datum Lisboa.
Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
Acessibilidade
Âmbito geológico
Relevo
Coberto vegetal
Uso do solo
Controlo Visual da Paisagem
Tipo de vestígios
identificados

Tipo de Acessos e respetiva inventariação.
Caracterização geológica sumária do local de implantação do
sítio.
Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra
implantado.
Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.
Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.
Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.
Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do
sítio.

Quadro 6 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente
Área de dispersão
Tipo de dispersão
Tipo de material presente
Características do material
identificado
Cronologia do material
identificado

Caracterização da área de dispersão do material
arqueológico.
Caracterização da forma como o material arqueológico se
distribui pela área do sítio.
Recenseamento dos tipos de material arqueológico
observados no sítio.
Descrição mais pormenorizada do material arqueológico
observado.
Caracterização cronológica do material arqueológico
observado.

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico
Estado de conservação
Descrição da planta e relação
espacial das estruturas
Modo de Construção
Materiais de Construção
Descrição das estruturas
Interpretação funcional das
estruturas
Elementos datantes da estrutura

Caracterização do estado de conservação das estruturas.
Descrição da forma como as estruturas identificadas se
organizam espacialmente.
Descrição do modo de construção de cada estrutura.
Descrição dos materiais usados na construção de cada
estrutura.
Descrições das características de cada estrutura que não
tenham sido assinaladas nos campos anteriores.
Proposta da função de cada estrutura.
Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a
cada estrutura.

Quadro 8 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas
14
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4.1.2.3 REGISTO FOTOGRÁFICO
O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens
dos sítios com valor patrimonial na área que será afetada por esta obra.
4.1.2.4 REGISTO CARTOGRÁFICO
Todos os sítios foram localizados na Carta Militar de Portugal (escala
1:25.000), folhas nº 124 e nº 135, e georreferenciadas com coordenadas do
sistema Datum Lisboa.
Os sítios identificados nas prospeções arqueológicas e o grau de visibilidade
do terreno foram sinalizados na cartografia à escala de projeto de execução
(Anexo I, fig. 2 e 3, à escala 1:5.000).
N.º Designação

Concelho Freguesia M

P

1

Quinta da Agrelo 2

Penafiel

Rans

185517 467033

2

Mosteiro de São Pedro de Lardosa

Penafiel

Rans

185790 467045

3

Património dos Pobres

Penafiel

Rans

185562 466983

4

Vila Só

Penafiel

Rans

185606 466948

5

Quinta da Agrelo 1

Penafiel

Rans

185759 467038

6

Quinta do Agrelo 3

Penafiel

Rans

185934 467019

7

Ponte Nova 1

Penafiel

Rans

186008 467060

8

Quinta do Ameal

Penafiel

Rans

186015 467237

9

Moinho da Quinta do Ameal

Penafiel

Rans

186173 467096

10

Caminho Velho

Penafiel

Rans

186097 467229

11

Mosqueiros

Penafiel

Penafiel

186045 467473

12

Capela de São João Baptista

Penafiel

Rans

185497 467129

13

Eira do Beco

Penafiel

Rans

186240 467113

14

Pombal

Penafiel

Penafiel

186402 467748

Quadro 9 – Localização das Ocorrências Patrimoniais identificadas na área de enquadramento
histórico

4.1.2.5 INFORMAÇÃO ORAL
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas a informação oral
obtida foi reduzida e não teve resultados pertinentes.

4.1.3 Valor Patrimonial
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor
Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente nos troços alternativos,
sendo importante referir que não se fez a avaliação patrimonial dos sítios que
não foram relocalizados ou observados no terreno.
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores
considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio.
O seu valor patrimonial é obtido usando as categorias apresentadas no Quadro
10, às quais é atribuída uma valoração quantitativa.
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Valor da Inserção Paisagística
Valor da Conservação
Valor da Monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor cientifico
Valor histórico
Valor Simbólico

2
3
2
4
7
5
5

Quadro 10 – Fatores usados na Avaliação Patrimonial e respetiva ponderação

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se
relaciona com o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor
ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo,
a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem
original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do
sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”.
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o
cálculo do Valor Patrimonial.
Com Interesse
Com pouco interesse
Sem Interesse
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 11 - Descritores do Valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência
patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de
conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as
outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom
estado do que num sítio em mau estado.
O nível de conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este
critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Bom
Regular
Mau
Desconhecido

5
2
1
Nulo

Quadro 12 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência
patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas
e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção
evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente
observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere,
assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a
monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A
valorização das suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo
em consideração a sua relevância a nível regional.
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RECAPE: IC 35 – Penafiel (EN 15)/Nó de Rans (Ligação à EN 106) (Penafiel)

Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade
de um sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em
conta na determinação do Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 13 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de ocorrências
patrimoniais com as mesmas características daquela que se encontra em
avaliação na região em estudo. Haverá situações, por incapacidade de
caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá
a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Único
Raro
Regular
Frequente
Desconhecido

5
4
2
1
Nulo

Quadro 14 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico

O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em
avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e
utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência
patrimonial em questão.
Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 15 - Descritores do Valor científico e respetivo valor numérico

No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem
como objeto representativo de um determinado período histórico na região
em questão. Neste caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto
que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais
recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular.
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos
das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são
a única fonte de informação disponível.
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Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e
consequentemente não será utilizado no cálculo do valor patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 16 - Descritores do Valor histórico e respetivo valor numérico

Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência
patrimonial tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A
atribuição deste valor depende da perceção do lugar do objeto na identidade
comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da
importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar
este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 17 - Descritores do Valor simbólico e respetivo valor numérico

O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente
descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da
informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um
determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade,
etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por
exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros
anteriores.
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os
valores apresentados no Quadro 9.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo
número total de categorias consideradas, ou seja:
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor
da Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor cientifico*7)
+ (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo
atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será
obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de
Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o
Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da
Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete
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sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e
portanto deve ser manuseado com muita cautela.
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às ocorrências
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às ocorrências patrimoniais
com menor valor.
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Classe de Valor Patrimonial
A
B
C
D
E

Valor Patrimonial
≥16 ≤20
≥12 <16
≥8 <12
≥4 <8
<4

Quadro 18 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial

4.2 Localização geográfica e administrativa
A área de enquadramento histórico localiza-se no Distrito do Porto, concelho
de Penafiel e freguesias de Penafiel e de Rans.

19

RECAPE: IC 35 – Penafiel (EN 15)/Nó de Rans (Ligação à EN 106) (Penafiel)

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação Legislação

Cronologia

Bibliografia

1

Quinta da Agrelo 2

Quinta

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, nº 18

Mosteiro?

---

---

---

Alta Idade Média

Santos, 2004a, 2: 7, nº 3 e 2004b, nº 3; Santos e
Carvalho, 2011, nº 17.1; Sousa, 2012

Conjunto edificado

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

Sousa, 2012

2
3

Mosteiro de São
Pedro de Lardosa
Património dos
Pobres

4

Vila Só

Quinta

---

Bem
patrimonial
imóvel

PDM de Penafiel,
art.º 51º; Carta de
Património nº 17.2

Contemporâneo

Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, nº 29; Roberto,
Jesus e Duarte, 2000 e 2002, nº 29; Santos e
Carvalho, 2011, nº 17.2

5

Quinta da Agrelo 1

Quinta

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, nº 15

6

Quinta do Agrelo 3

Casa de apoio
agrícola (ruina)

---

---

---

Contemporâneo

7

Ponte Nova 1

Quinta

---

---

---

Contemporâneo

8

Quinta do Ameal

Quinta

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, nº 28; Roberto,
Jesus e Duarte, 2000 e 2002, nº 28

9

Moinho da Quinta
do Ameal

Moinho de Água

---

---

---

Contemporâneo

Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, nº 13

10

Caminho Velho

Via

---

---

---

Moderno/Contemporâneo

Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, nº 11

11

Mosqueiros

Conjunto edificado

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, nº 27; Roberto,
Jesus e Duarte, 2000 e 2002, nº 27; Sousa, 2012

12

Capela de São João
Baptista

Capela

---

---

---

Contemporâneo

Figueiredo, 2012a

13

Eira do Beco

Eira

---

---

---

Contemporâneo

Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, nº 12

14

Pombal

Conjunto Rural

---

---

---

Moderno / Contemporâneo

Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, nº 23; Roberto,
Jesus e Duarte, 2000 e 2002, nº 23; Sousa, 2012

Quadro 19 - Lista de Ocorrências Patrimoniais identificadas em toda a área de enquadramento histórico
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4.3 Caraterização patrimonial
Os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e as
prospeções arqueológicas sistemáticas) contribuíram para o inventário de 11
ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto: 6 quintas (n.º 1,
n.º 4, n.º 5, n.º 7, n.º 8 e n.º 11), 1 potencial sítio arqueológico (n.º 2), 1
conjunto edificado (n.º 3), 1 casa de apoio agrícola (n.º 6), 1 moinho de água
(n.º 9) e 1 antigo caminho rural (n.º 10).
A distribuição linear pelas soluções em estudo é a seguinte: Solução Projeto
Execução – 8 ocorrências (n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º 10 e n.º
11); Solução Estudo Prévio – 5 ocorrências (n.º 2, n.º 6, n.º 7, n.º 10 e n.º 11);
Solução Alternativa Projeto Execução – 6 ocorrência (n.º 2, 6, 7, 8, 10 e 11).
Traçado
Solução Projeto Execução
Solução Estudo Prévio
Solução Alternativa do Projeto Execução

N.º Registo
2,3,4,6,7,8,10,11
2,6,7,10,11
2, 6, 7, 8, 10, 11

N.º Total
8
5
6

Quadro 20 – Distribuição das ocorrências patrimoniais pelos corredores alternativos

As ocorrências n.º 1, n.º 5 e n.º 9 localizam-se fora do corredor dos 50m,
determinados a partir do eixo de cada solução alternativa, e não fazem parte
desta distribuição.
4.3.1.1 SOLUÇÃO PROJETO DE EXECUÇÃO
A Solução do Projeto de Execução, que tem uma extensão aproximada de 1,23
kms, agrupa 8 ocorrências com valor patrimonial. Este conjunto é formado
pelo eventual sítio arqueológico do Mosteiro de São Pedro de Lardosa (n.º 2),
pelo conjunto arquitetónico, com valor social, do Património dos Pobres (n.º
3), por 1 casa de apoio agrícola (nº 6), por 4 antigas quintas (n.º 4, n.º 7, n.º 8
e n.º 11) e por um caminho rural antigo (n.º 10).
N.º

Designação

Tipo de Sítio

Classe de
Valor
Valor
Patrimonial
Patrimonial

2

Mosteiro de São Pedro de
Lardosa

Mosteiro (?)

---

---

3

Património dos Pobres

Conjunto edificado

7,42

D

4

Vila Só

Quinta

7,28

D

6

Quinta do Agrelo 3

Casa de apoio agrícola

4,28

D

7

Ponte Nova 1

Quinta

7,57

D

8

Quinta do Ameal

Quinta

9,14

C

10

Caminho Velho

Via

5,28

D

11

Mosqueiros

Quinta

9,14

C

Quadro 21 – Valor patrimonial das ocorrências localizadas na área de incidência do projeto
(Solução Projeto de Execução)
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Neste grupo de ocorrências patrimoniais convém destacar a ausência de
ocorrências patrimoniais com classificação oficial (Monumento Nacional,
Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou em Imóvel em
Vias de Classificação). Contudo, o edifício da Vila Só (n.º 4) está classificado
como Bem Patrimonial Imóvel no Plano Diretor Municipal de PDM de Penafiel,
(art.º 51º; Carta de Património nº 17.2), constituindo uma condicionante
formal à execução deste projeto.
Qualquer interferência no imóvel ou na sua área de proteção carece de
parecer vinculativo da Comissão Municipal de Património Cultural e
Paisagístico, conforme n.º 3 do Artigo 51.º da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 163/2007.
Nesse âmbito, e no âmbito já do projeto de execução / RECAPE anterior, cujo
traçado se mantem na atual avaliação, a IP desenvolveu todos os
procedimentos legais tendentes à aprovação da inserção do traçado na área
de proteção de Vila Só, tanto mais que o próprio traçado que a Câmara
propõe no PDM passa também aqui, situação que levou assim a que a
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade tenha
emitido parecer de concordância com a localização do traçado, o qual foi
aprovado por unanimidade, conforme se encontra expresso no parecer que se
anexa (Anexo V).
Assim, o projeto de execução foi desenvolvido de forma a que a Vila Só, bem
como o muro que a delimita integralmente, não fossem fisicamente afetados
e no estrito cumprimento dos normativos legais existentes.
A análise do valor patrimonial das 8 ocorrências revela a preponderância das
Classes de Valor Reduzido (5 registos) e de Valor Médio (2 registos). Os
resultados explicam-se pela relativa contemporaneidade das estruturas
identificadas, pela sua elevada frequência e menor valor histórico e
científico.
4.3.1.2 SOLUÇÃO ESTUDO PRÉVIO
A Solução do Estudo Prévio, com uma extensão aproximada de 1,15km,
apresenta 5 ocorrências patrimoniais, mais concretamente o potencial sítio
arqueológico do Mosteiro de São Pedro de Lardosa (n.º 2), as quintas de Ponte
Nova 1 (n.º 7) e Mosqueiros (n.º 11), a casa de apoio agrícola da Quinta do
Agrelo 3 (n.º 6) e o Caminho Velho (n.º 10).
N.º

Designação

Tipo de Sítio

Valor Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

2

Mosteiro de São Pedro de Lardosa

Mosteiro (?)

---

---

6

Quinta do Agrelo 3

Casa de apoio agrícola

4,28

D

7

Ponte Nova 1

Quinta

7,57

D

10

Caminho Velho

Via

5,28

D

11

Mosqueiros

Quinta

9,14

C

Quadro 22 – Valor patrimonial das ocorrências localizadas na área de incidência do projeto
(Solução Estudo Prévio)
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No conjunto de ocorrências patrimoniais inventariadas, salienta-se a ausência
de ocorrências patrimoniais com classificação oficial (Monumento Nacional,
Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou em Imóvel em
Vias de Classificação) ou inventariadas no Plano Diretor Municipal de Penafiel.
O valor patrimonial das 5 ocorrências é nulo ou indeterminado.No sítio n.º 2,
porque não foram identificados vestítios do antigo mosteiro. A quinta de
Mosqueiros (n.º 11) tem valor patrimonial médio, devido ao seu relativo bom
estado de conservação e antiguidade. As restantes 3 ocorrências têm valor
patrimonial reduzido, devido ao seu mau estado de conservação e reduzido
valor histórico, científico e simbólico.
4.3.1.3 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AO PROJETO DE EXECUÇÃO
A Solução Alternativa ao Projeto de Execução, tem idêntico desenvolvimento
face ao projeto de execução, sendo que o traçado que se apresenta diferente
tem apenas 200m de extensão, e nele ocorre apenas 1 ocorrência patrimonial
inventariada: o Mosteiro de São Pedro de Lardosa (n.º 2), de classe
patrimonial nula ou indeterminada. No restante traçado, comum ao projeto
de execução, ocorrem 4 ocorrencias (nº 6,7,10 e 11).
N.º

Designação

Tipo de Sítio

Valor Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

2

Mosteiro de São Pedro de Lardosa

Mosteiro (?)

---

---

6

Quinta do Agrelo 3

Casa de apoio agrícola 4,28

D

7

Ponte Nova 1

Quinta

7,57

D

8

Quinta do Ameal

Quinta

9,14

C

10

Caminho Velho

Via

5,28

D

11

Mosqueiros

Quinta

9,14

C

Quadro 23 – Valor patrimonial das ocorrências localizadas na área de incidência do projeto
(Solução Alternativa ao Projeto de Execução)
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5 Avaliação de impacte patrimonial
5.1 Metodologia
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor
Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente na área de projeto.
Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação
existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte
(Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência
patrimonial.

5.1.1 Caraterização e avaliação de impactes
A caraterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois
descritores essenciais, como a natureza do impacte e a incidência de
impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de
ocorrência.
Negativo
Positivo
Nulo

Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial.
Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial.
Quando a ação não provoca qualquer efeito.

Quadro 24 – Natureza de Impacte
Direto
Indireto
Nulo

Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial
(faixa de expropriação do terreno).
Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial.
Quando o impacte não provoca qualquer efeito.

Quadro 25 – Incidência de Impacte
Permanente
Temporário
Nulo

Quando o impacte é permanente.
Quando o impacte é temporário.
Quando não há impacte.

Quadro 26 – Duração de Impacte
Certo
Provável
Incerto
Nulo

Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial.
Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial.
Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial.
Quando não há impacte.

Quadro 27 – Tipo de Ocorrência
Local
Regional
Nacional ou supra-regional
Nulo

Quando há impacte local.
Quando há impacte na regional.
Quando há impacte nacional ou supra-regional.

Quadro 28 – Dimensão Espacial
Reversível
Irreversível
Nulo

Quando o impacte é reversível.
Quando o impacte é irreversível.

Quadro 29 – Reversibilidade
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A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos
agentes de impacte associados a uma empreitada, mais concretamente a
ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na ocorrência patrimonial.
Escavação do solo
Abertura de valas
Desmatação do terreno
Terraplanagem da superfície do solo
Aterro da superfície do solo
Áreas de depósito sobre a superfície do solo
Empréstimo de inertes
Abertura de pedreira
Abertura de acessos
Alargamento de acessos existentes
Circulação de maquinaria
Implantação de estaleiro
Quadro 30 – Agentes de impacte

5.1.2 Valor de impacte patrimonial
O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial
com os impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a
hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e
condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas.
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de
Intensidade de Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é
atribuído um valor numérico conforme os Quadros 28 e 29.
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula:
(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área
Afetada) /2].
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo
o peso da afetação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial.
Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a
implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada
incidência patrimonial.
O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao
Grau da Área Afetada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte
Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele que depende a
conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os
valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja
exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois.
Máxima
Elevada
Média
Mínima
Residual
Inexistente

5
4
3
2
1
0

Quadro 31 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico
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Total
Maioritária
Metade
Minoritária
Marginal
Nenhuma

100%
60% a 100%
40% a 60%
10% a 40%
0 a 10%
0

5
4
3
2
1
0

Quadro 32 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor
de Impacto Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado
será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial
for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte
Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os
valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial.
Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é
atribuível a uma Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas
específicas de minimização de impacto.
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Classe de Impacte Patrimonial
A
B
C
D
E

Valor de Impacte Patrimonial
≥47,5 ≤62,5
≥32,5 <47,5
≥17,5 <32,5
≥2,5 <17,5
<2,5

Quadro 33 - Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial

5.2 Análise de impactes patrimoniais
5.2.1 Fase de execução
Os trabalhos realizados no âmbito deste Descritor de Património
(levantamento de informação bibliográfica e prospeções arqueológicas)
revelaram a existência de 11 ocorrências na área de incidência deste projeto,
que se repartem da seguinte forma pelas soluções em estudo:
Traçado

Impacte Negativo Direto

Solução Projeto Execução
3,6,10
Solução Estudo Prévio
10
Solução Alternativa Projeto Execução 6,10

Impacte Indireto Efetivo
4,7,8,11
7,11
7,8, 11

Impacte Nulo ou
Indeterminado
2
2
2

Quadro 34 – Análise de impactes patrimoniais e respetiva distribuição pelas soluções em
estudo

As ocorrências patrimoniais n.º 1, n.º 5 e n.º 9 encontram-se a mais de 50m de
distância dos eixos de via. Por este motivo, têm impactes nulos.
Considerando a distribuição das ocorrências patrimoniais pelas soluções em
estudo destacam-se os seguintes aspetos:
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•

•

•

Na Solução Projeto de Execução, as ocorrências n.º 3 (Património dos
Pobres), n.º 6 (Quinta do Agrelo 3) e n.º 10 (Caminho Velho) têm
impactes negativos diretos e certos, por ação da escavação e
terraplenagem do terreno, que vão provocar a demolição do edificado
existente na área de afetação.
As ocorrências n.º 4 (Vila Só), n.º 7 (Ponte Nova 1), n.º 8 (Quinta do
Ameal) e n.º 11 (Mosqueiros) têm impactes negativos indiretos e
certos, por ação do impacte visual decorrente da proximidade da via
aos conjuntos edificados existentes (a maioria com ocupação humana).
Na Solução Estudo Prévio, a ocorrência n.º 10 tem impacte negativo
direto e certo, por ação da escavação e terraplenagem do terreno,
que irá causar a demolição dos muros de pedra existentes e a
escavação do terreno.
As ocorrencias n.º 7 (Ponte Nova 1) e n.º 11 (Mosqueiros) têm
impactes negativos indiretos e certos, por ação do impacte visual
decorrente da proximidade da via aos conjuntos edificados existentes
(a maioria com ocupação humana).
Na Solução Alternativa ao Projeto de Execução, as ocorrêncis n.º 6
(Quinta do Agrelo 3) e n.º 10 tem impacte negativo direto e certo,
por ação da escavação e terraplenagem do terreno, que irá causar a
demolição dos muros de pedra existentes e a escavação do terreno.
As ocorrencias n.º 7 (Ponte Nova 1), n.º 8 (Quinta do Ameal) e n.º 11
(Mosqueiros) têm impactes negativos indiretos e certos, por ação do
impacte visual decorrente da proximidade da via aos conjuntos
edificados existentes (a maioria com ocupação humana).

As soluções do Estudo Prévio e solução Alternativa ao Projeto de
Execução são a melhor opção patrimonial de traçado, porque têm menos
impactes negativos diretos (1 e 2 registos, respetivamente) que a Solução
Projeto Execução (3 registos) e menos impactes negativos indiretos
efetivos (2 e 3 registos, respetivamente face à Solução Projeto de Execução.
N.º

Designação

Tipo de Sítio

Valor de Impacte Patrimonial

Classe de Impacte Patrimonial

1

Quinta da Agrelo 2

Quinta

---

---

2

Mosteiro de São Pedro de Lardosa

Mosteiro (?)

---

---

3

Património dos Pobres

Conjunto edificado

19,5

C

4

Vila Só

Quinta

---

---

5

Quinta da Agrelo 1

Quinta

---

---

6

Quinta do Agrelo 3

Casa de apoio agrícola

13.39

D

7

Ponte Nova 1

Quinta

12.30

D

8

Quinta do Ameal

Quinta

14,85

D

9

Moinho da Quinta do Ameal

Moinho de Água

---

---

10

Caminho Velho

Via

16,51

D

11

Mosqueiros

Quinta

14,85

D

Quadro 35 – Valor de impacte patrimonial das ocorrências inventariadas nas soluções em
estudo

Perante os resultados obtidos nas prospeções de campo, existem
condicionantes patrimoniais (em qualquer uma das soluções propostas), para
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o normal decorrer desta obra, sendo necessário assegurar o cumprimento de
potenciais medidas de mitigação específicas (sondagens arqueológicas de
diagnóstico, escavação integral dos contextos arqueológicos com afetação
direta e o registo exaustivo de edificado a demolir.
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6 condicionantes patrimoniaisMedidas de Minimização
Patrimoniais
6.1 Fase de Construção
6.1.1 Medidas Específicas: Fase Prévia à obra
6.1.1.1 SONDAGENS ARQUEOLÓGICAS DE DIAGNÓSTICO
As medidas de mitigação patrimonial de caráter específico devem ser
realizadas numa fase prévia ao início da empreitada e aplicam-se aos locais
com impactes diretos, designadamente ao sítio n.º 2 (Mosteiro de São Pedro
de Lardosa).
Perante os eventuais impactes negativos previstos, sugere-se a realização de
sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico (100m²), que deverão ter
os seguintes objetivos:
•
•
•
•

Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e
determinar a sua extensão.
Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos
identificados no decorrer das sondagens.
Caraterizar o seu estado de conservação.
Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio.

Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um
relatório preliminar com os seguintes objetivos:
•
•
•

Apresentar uma síntese dos resultados obtidos.
Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio.
Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja,
a realização de intervenções arqueológicas em área (localização,
metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de
materiais arqueológicos).

Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de
contextos arqueológicos conservados e com elevado valor histórico e
científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas
zonas afetadas diretamente pelo projeto.
6.1.1.2 REGISTO EXAUSTIVO DE EDIFÍCIOS
O levantamento pormenorizado dos edifícios com impactes negativos diretos,
mais concretamente os edíficios a demolir do Património do Pobres (n.º 3), a
casa de apoio agrícola da Quinta do Agrelo 3 (nº 6) e o Caminho Velho (n.º 10)
será concretizado da seguinte forma:
•
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Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitetónica (à
escala 1:100 e com amostragens do aparelho construtivo à escala
1:20).
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•
•

Registo fotográfico exaustivo do edifício, após a limpeza da
vegetação.
Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam
exaustivamente os elementos arquitetónicos, os elementos
construtivos e as técnicas de construção usadas.

A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser
acompanhada por um arqueólogo, seguindo os métodos preconizados para
outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das estruturas
identificadas e eventuais vestígios, a identificar. Após o registo exaustivo do
edificado, deverá ser efetuada a remoção das construções com impactes
diretos, sendo obrigatório o acompanhamento arqueológico.
Também sobre a Vila Só (nº 4) com impacte negativos indiretos se deverá
atender às medidas já antes preconizadas no relatório patrimonial que
acompanhou o RECAPE de 2015, e que se referem a:
•

Em fase anterior à execução de qualquer atividade relacionada com a
empreitada, deverá ser implementado um programa de monitorização,
quer das estruturas habitacionais quer do muro que as cerca, com
recurso a memória descritiva e registo fotográfico exaustivo,
complementado com o registo prévio das fissuras e/ou deformações
eventualmente existentes, as quais para além de fotografadas e
medidas, devem ser objeto de monitorização através da colocação, em
todas elas ou nas mais significativas, de fissurómetros. No caso de se
registarem alterações nos imóveis o método de trabalho da
empreitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação deverá
ser reposta.

6.1.2 Medidas genéricas
A construção do projeto terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento
arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens,
depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de
construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros,
abertura de caminhos ou desmatação.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios
arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
Antes de a obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os
intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico.
Da mesma forma, será importante discutir as medidas necessárias para evitar
a destruição de sítios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos e
normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico.
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As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:
•

Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.

•

Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a
interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos
identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por
exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico.

Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este
deverá ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção
Regional de Cultura do Norte pelos canais que vierem a ser combinadas em
sede própria.
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico deverão ser realizados
relatórios mensais, nos quais deverá constar uma breve descrição e
caraterização da obra em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos
arqueológicos realizados pela equipa naquele mês.
Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as
incidências de carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do
Acompanhamento e a apresentação de medidas de minimização, no caso de
surgiram novos locais com interesse patrimonial, a partir de elementos
criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio
e avaliação do grau de afetação do local identificado).
Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do
Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exata de todas
incidências patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projeto).
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as
tarefas. Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os
objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária
do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem
original.
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e
descritos criteriosamente todos os sítios afetados pelo projeto.
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona
abrangida pelo projeto são as seguintes:
•
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Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local
referido na carta geral de sítios, desde que não seja afetado
diretamente pelo projeto.
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•



A área de proteção deverá ter cerca de 10 m em torno do
limite máximo da construção. No entanto, podem ser mantidos
os acessos à obra já existentes.



A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e
fita sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas.

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se
encontrarem contextos habitacionais ou funerários, durante o
acompanhamento arqueológico.
•
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As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais
objetivos: identificação e caracterização de contextos
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local;
apresentação de soluções para minimizar o impacto da
obra.
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Anexo I: Documentação gráfica
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LEGENDA

Projeto: 702_18
RECAPE
Plano Diretor Municipal de Penafiel

Folha: 1.01
Escala:
1:10000
Coord:
Datum Lx

Fonte: CMP 124
18/11/2019

LEGENDA

Projeto: 702_18
RECAPE
Folha: 2.01
Plano Diretor Municipal de Penafiel

Escala:
1:5000
Coord:
Datum Lx

18/11/2019

Projeto: 702_18

LEGENDA

Visibilidade boa do terreno

RECAPE
Folha: 3.01
Plano Diretor Municipal de Penafiel
Solo urbano

Escala:
1:5000
Coord:
Datum Lx

Visibilidade do terreno
18/11/2019

Anexo II: Fichas de sítio
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RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Ficha de Sítio
Sítio n.º 01

CNS 0

Designação Quinta do Agrelo 2
Tipo de Sítio Quinta

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção
Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, n.º 18
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (DGPC)

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Rans

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Sem vegetação

Penafiel

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa
CMP 1:25000 124

M 185517

P 467033

Altitude 183

Uso atual do solo

Estrada n.º 106

Urbano

Controlo visual da paisagem Reduzido
Visibilidade do terreno Solo urbano
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Conjunto edificado, que se encontra em relativo bom estado de conservação e ocupado.
Descrição das estruturas
Edifício principal de 2 pisos, com telhados de 4 águas, associado a vários equipamentos agrícolas.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito, com elementos construtivos atuais.
Materiais de construção
Interpretação funcional das estruturas
Quinta
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101
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Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável

Agentes de impacte Inexistente

Valor da inserção paisagística Sem interesse

1

Intensidade de afetação

0

Valor da conservação Bom

5

Área afetada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Regular

Imagem:

3.00.101

2

Valor Patrimonial 6,2857

Valor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial
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Ficha de Sítio
Sítio n.º 02

CNS 0

Designação Mosteiro de São Pedro de Lardosa
Tipo de Sítio Mosteiro (?)

Classificação

Período Alta Idade Média

Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente
Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (DGPC)

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Rans

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Penafiel

Estrada n.º 106

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo

CMP 1:25000 124

Controlo visual da paisagem Condicionado

M 185790

P 467045

Altitude 199

Agrícola

Visibilidade do terreno Média
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
"3- MOSTEIRO DE S. PEDRO. Tipo: Mosteiro particular misto. Cronologia: Fundação de 882. Descrição: Fundado por
Muzara e Zamora no lugar de Lardosa, deste mosteiro resta apenas a tradição oral do achado de uma peça de
estatuária em granito representando a figura de S. Pedro, que terá sido entregue pelo pároco da época a outrem,
perdendo-se-lhe entretanto o rasto. Apesar de termos prospectado toda a área em redor do local onde se pressupõe
a sua existência, não conseguimos identificar quaisquer vestígios relacionados com esta estrutura monástica fundada
pelos presuriadores do lugar. Apenas pudemos ali registar a permanência do elucidativo micro-topónimo da Leira dos
Frades, designação dos campos contíguos à medieva ponte que ali se encontra quase totalmente soterrada.
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 123-128; OLIVEIRA (1950), p. 187 (na lista final dos mosteiros, erroneamente
atribuído ao mosteiro de Cête); MATTOSO (1968), p.; BARROCA (1987), p. 284; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 67."
(Santos, 2004a e 2004b)
Descrição das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Interpretação funcional das estruturas
3.00.101

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Área de sensiblidade arqueológica, onde poderá estar localizado o Mosteiro de São Pedro de Lardosa
Elementos datantes da estrutura

Observações
No decorrer das prospeções arqueológicas não se identificaram vestígios arqueológicos à superfície do terreno. Por
este motivo, não se fez a respetiva avaliação patrimonial e de impactes.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação

Agentes de impacte

Valor da inserção paisagística

0

Intensidade de afetação

0

Valor da conservação

0

Área afetada

0

Valor da monumentalidade

0

Valor da raridade (regional)

Imagem:

3.00.101

0

Valor Patrimonial 0

Valor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

Valor histórico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial
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Ficha de Sítio
Sítio n.º 03

CNS 0

Designação Património dos Pobres
Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção
Bibliografia Santos, 2004a, 2: 7, n.º 3 e 2004b, n.º 3; Santos e Carvalho, 2011, n.º 17.1; Sousa, 2012
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (DGPC)

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Rans

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Sem vegetação

Penafiel

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa
CMP 1:25000 124

M 185562

P 466983

Altitude 187

Uso atual do solo

Estrada n.º 106

Urbano

Controlo visual da paisagem Reduzido
Visibilidade do terreno Solo urbano
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Conjunto formado por 5 casas térreas, que se encontram em bom estado de conservação
Descrição das estruturas
Casas térras, com telhado de 2 águas, com uma entrada e uma janela na fachada principal.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada; argamassa (substituída por cimento), telha e madeira.
Interpretação funcional das estruturas
Conjunto de casas
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101
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Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Elevada

Agentes de impacte Escavação

Valor da inserção paisagística Sem interesse

1

Intensidade de afetação Máximo

5

Valor da conservação Bom

5

Área afetada Metade

3

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Regular

Imagem:

3.00.101

4

Valor científico Reduzido

1

Valor histórico Reduzido

1

Valor simbólico Reduzido

1

Valor Patrimonial 7,4286
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 19,5
Classe de Impacte Patrimonial C

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Ficha de Sítio
Sítio n.º 04

CNS 0

Designação Vila Só
Tipo de Sítio Quinta

Classificação Bem patrimonial imóvel

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Penafiel, art.º 51º; Carta de Património nº
17.2
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção
Bibliografia Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, n.º 29; Roberto, Jesus e Duarte, 2000 e 2002, n.º 29; Santos e
Carvalho, 2011, n.º 17.2
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Classificado (DGPC)
Inventário Património Arquitetónico (IHRU)

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Rans

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Sem vegetação

Penafiel

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo

CMP 1:25000 124

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 185606

P 466948

Altitude 189

Estrada n.º 106

Urbano

Visibilidade do terreno Solo urbano
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Conjunto edificado que se encontra em bom estado de conservação, mas vedado ao acesso público.
Descrição das estruturas
"Trata-se de uma cada de habitação tipo vila de dois andares, com torre quadrangular. A casa, bem como o jardim
encontram-se em excelentes condições de preservação. A sua zona de protecção encontra-se definida pelo PDM"
(Roberto, Jesus e Duarte, 2000 e 2002)
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Interpretação funcional das estruturas
Quinta
Elementos datantes da estrutura

3.00.101

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Mínima

Agentes de impacte Inexistente

Valor da inserção paisagística Sem interesse

1

Intensidade de afetação

0

Valor da conservação Bom

5

Área afetada

0

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Regular

3.00.101

Valor Patrimonial 7,2857

2

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Valor científico Médio

Imagem:

2

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Ficha de Sítio
Sítio n.º 05

CNS 0

Designação Quinta do Agrelo 1
Tipo de Sítio Conjunto edificado

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente
Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, n.º 15
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (DGPC)

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Rans

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Penafiel

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo

CMP 1:25000 124

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 185759

P 467038

Altitude 197

Estrada n.º

Urbano

Visibilidade do terreno Solo urbano
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Núcleo habiticional antigo formado por vários edifícios e infraestruturas agrícolas.
Descrição das estruturas
Conjunto diversificado de casas e estruturas de apoio agrícola.
Modo de construção
Construção tradicional em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Interpretação funcional das estruturas
Núcleo habitacional rural.
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Regular
Valor da monumentalidade Reduzido

Intensidade de afetação

0

2

Área afetada

0

1
Valor Patrimonial 6

2

Classe de Valor Patrimonial D

Valor histórico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico Reduzido

1

Valor científico Médio

3.00.101

1

2

Valor da raridade (regional) Regular

Imagem:

Agentes de impacte Inexistente

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Ficha de Sítio
Sítio n.º 06

CNS 0

Designação Quinta do Agrelo 3
Tipo de Sítio Casa de apoio agrícola

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente
Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (DGPC)

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Sem acesso

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Rans

Relevo Colina Suave

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Penafiel

Estrada n.º

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo

CMP 1:25000 124

Controlo visual da paisagem Condicionado

M 185934

P 467019

Altitude 220

Baldio

Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Edifício singular, de planta retangular, que se encontra em avançado estado de ruína.
Descrição das estruturas
Construção térrea, com telhado de 2 águas e uma porta.
Modo de construção
Construção em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada e argamassa grosseira.
Interpretação funcional das estruturas
Casa de apoio agrícola.
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com interesse

Agentes de impacte Escavação
2

Valor da conservação Mau

1

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Imagem:

3.00.101

Valor científico Reduzido

1

Valor histórico Reduzido

1

Valor simbólico Reduzido

1

Intensidade de afetação Máximo
Área afetada Total
Valor Patrimonial 4,2857
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 13,393
Classe de Impacte Patrimonial D

5
5

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Ficha de Sítio
Sítio n.º 07

CNS 0

Designação Ponte Nova 1
Tipo de Sítio Quinta

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente
Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (DGPC)

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Rans

Relevo Várzea

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Penafiel

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo

CMP 1:25000 124

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 186008

P 467060

Altitude 220

Estrada n.º

Baldio

Visibilidade do terreno Má
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Conjunto edificado, que se encontra em relativo bom estado de conservação.
Descrição das estruturas
Edifício principal de 2 pisos, com telhados de 2 águas, associado a vários equipamentos agrícolas.
Modo de construção
Construção tradicional em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada, argamassa grosseira, madeira e telha.
Interpretação funcional das estruturas
Quinta
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Mínima
Valor da inserção paisagística Com pouco interesse

Agentes de impacte Visual
2

Valor da conservação Bom

5

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Médio

Imagem:

3.00.101

2
2

Valor histórico Reduzido

1

Valor simbólico Reduzido

1

Intensidade de afetação Residual
Área afetada Total
Valor Patrimonial 7,5714
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 12,304
Classe de Impacte Patrimonial D

1
5

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Ficha de Sítio
Sítio n.º 08

CNS 0

Designação Quinta do Ameal
Tipo de Sítio Quinta

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção
Bibliografia Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, n.º 28; Roberto, Jesus e Duarte, 2000 e 2002, n.º 28
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (DGPC)

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Rans

Relevo Colina Suave

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Penafiel

Estrada n.º

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo

CMP 1:25000 124

Controlo visual da paisagem Condicionado

M 186015

P 467237

Altitude 213

Agrícola

Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Conjunto edificado, que se encontra em bom estado de conservação.
Descrição das estruturas
Edifício principal de 2 pisos, com telhados de 2 águas, associado a vários equipamentos agrícolas. Destaca-se o
portão da quinta, que apresenta um brasão no frontal.
Modo de construção
Construção tradicional em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada, argamassa grosseira, madeira e telha.
Interpretação funcional das estruturas
Quinta
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com interesse

Agentes de impacte Visual
5

Valor da conservação Bom

5

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Médio

2

Valor histórico Médio

2

Valor simbólico Reduzido
Imagem:

3.00.101

2

1

Intensidade de afetação Residual
Área afetada Total
Valor Patrimonial 9,1429
Classe de Valor Patrimonial C
Valor do Impacte Patrimonial 14,857
Classe de Impacte Patrimonial D

1
5

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Ficha de Sítio
Sítio n.º 09

CNS 0

Designação Moinho da Quinta do Ameal
Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção
Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, n.º 13
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (DGPC)

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Rans

Relevo Colina Suave

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Penafiel

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo

CMP 1:25000 124

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 186173

P 467096

Altitude 220

Estrada n.º

Agrícola

Visibilidade do terreno Má
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas
Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Descrição das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Interpretação funcional das estruturas
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101

Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
O edifício encontra-se coberto por densa vegetação e não foi possível observar a estrutura. Por este motivo, não se
procedeu à avaliação patrimonial e avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação

Agentes de impacte

Valor da inserção paisagística

0

Intensidade de afetação

0

Valor da conservação

0

Área afetada

0

Valor da monumentalidade

0

Valor da raridade (regional)

Imagem:

3.00.101

0

Valor Patrimonial 0

Valor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

Valor histórico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Ficha de Sítio
Sítio n.º 10

CNS 0

Designação Caminho Velho
Tipo de Sítio Via

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção
Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2014a, 12, n.º 11
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (DGPC)

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Rans

Relevo Colina Suave

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Penafiel

Estrada n.º

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo

CMP 1:25000 124

Controlo visual da paisagem Condicionado

M 186097

P 467229

Altitude 220

Agrícola

Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Caminho rural ladeado por muros em pedra seca. Existem alguns troços cobertos por densa vegetação e outros
limpos de mato.
Descrição das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Interpretação funcional das estruturas
Antigo caminho rural.
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável
Valor da inserção paisagística Com interesse
Valor da conservação Regular
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Regular

Imagem:

3.00.101

Agentes de impacte Escavação
2
2

Intensidade de afetação Máximo
Área afetada Total

1
2

Valor científico Reduzido

1

Valor histórico Reduzido

1

Valor simbólico Reduzido

1

Valor Patrimonial 5,2857
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 16,518
Classe de Impacte Patrimonial D

5
5

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106
Ficha de Sítio
Sítio n.º 11

CNS 0

Designação Mosqueiros
Tipo de Sítio Quinta

Classificação

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção
Bibliografia Freire e Carvalho, 2002, Anexo H, n.º 27; Roberto, Jesus e Duarte, 2000 e 2002, n.º 27; Sousa, 2012
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (DGPC)

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Penafiel

Relevo Colina Suave

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Penafiel

Estrada n.º

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo

CMP 1:25000 124

Controlo visual da paisagem Condicionado

M 186045

P 467473

Altitude 230

Agrícola

Visibilidade do terreno Solo urbano
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Cronologia

Caraterísticas
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Conjunto edificado, que se encontra em bom estado de conservação.
Descrição das estruturas
Conjunto diversificado de casas e estruturas de apoio agrícola.
Modo de construção
Construção tradicional em alvenaria de granito.
Materiais de construção
Blocos de granito com dimensão variada, argamassa grosseira, madeira, telha, vidro.
Interpretação funcional das estruturas
Núcleo habitacional rural.
Elementos datantes da estrutura

Observações

3.00.101

RECAPE: IC 35 - Ligação à EN 106

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável
Valor da inserção paisagística Com interesse

Agentes de impacte Visual
5

Valor da conservação Bom

5

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Regular
Valor científico Médio

2

Valor histórico Médio

2

Valor simbólico Reduzido
Imagem:

3.00.101

2

1

Intensidade de afetação Residual
Área afetada Total
Valor Patrimonial 9,1429
Classe de Valor Patrimonial C
Valor do Impacte Patrimonial 14,857
Classe de Impacte Patrimonial D

1
5

Anexo III: Inventário de fotografias
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RECAPE: IC 35 – Penafiel (EN 15)/Nó de Rans (Ligação à EN 106) (Penafiel)

N.º

Sitio

Km

Assunto

Orientação

1

Geral

0+000

Vista geral do terreno

SO - NE

2

Geral

0+000

Vista geral do terreno

SE - NO

3

Geral

0+000

Vista geral do terreno

SO - NE

4

Geral

0+000

Vista geral do terreno

NO - SE

5

3

0+025

Vista geral do edificado

SO - NE

6

3

0+025

Vista geral do edificado

NO - SE

7

Geral

0+000

Vista geral de alminha

E-O

8

1

0+000

Vista geral do edificado

NE - SO

9

Geral

0+000

Vista geral da alminha

E-O

10

4

0+100

Vista geral do edificado

S-N

11

Geral

0+125

Vista geral do terreno

NE - SO

12

Geral

0+175

Vista geral do terreno

SO - NE

13

2

0+000

Vista geral do terreno

SE - NO

14

5

1+050

Vista geral do edificado

NE - SO

15

5

1+050

Vista geral do edificado

N-S

16

5

1+050

Vista geral do edificado

SE - NO

17

Geral

1+050

Vista geral do terreno

NO - SE

18

5

1+050

Vista geral do edificado

SE - NO

19

Geral

1+050

Vista geral do terreno

S-N

20

7

0+800

Vista geral da implantação

S-N

21

7

0+800

Vista geral do edificado

N-S

22

8

0+700

Vista geral da implantação

S-N

23

Geral

0+750

Vista geral do terreno

NE - SO

24

Geral

0+800

Vista geral do terreno

NE - SO

25

6

0+880

Vista geral da implantação

NE - SO

26

7

0+800

Vista geral da implantação

N-S

27

7

0+800

Vista geral do edificado

NE - SO

28

7

0+800

Vista geral do edificado

SE - NO

29

6

0+880

Vista geral do edificado

SE - NO

30

Geral

0+880

Vista geral do terreno

NE - SO

31

Geral

0+880

Vista geral do terreno

SO - NE

32

Geral

0+880

Vista geral do terreno

SO - NE

33

Geral

0+700

Vista geral do terreno

SE - NO

1

N.º

Sitio

Km

Assunto

Orientação

34

9

0+725

Vista geral do terreno

O-E

35

10

0+725

Vista geral da via

SE - NO

36

10

0+725

Vista geral da via

SE - NO

37

10

0+550

Vista geral do terreno

NO - SE

38

8

0+575

Vista geral do edificado

NO - SE

39

11

0+400

Vista geral do edificado

SE - NO

40

11

0+400

Vista geral do edificado

N-S

41

11

0+400

Vista geral do edificado

NE - SO

42

Geral

0+425

Vista geral do terreno

SE - NO

43

11

0+400

Vista geral do edificado

SE - NO

44

11

0+400

Vista geral do edificado

SE - NO

45

11

0+400

Vista geral do edificado

E-O

46

11

0+400

Vista geral do edificado

S-N

47

11

0+400

Vista geral do edificado

NE - SO

48

11

0+400

Vista geral do edificado

SE - NO

49

Geral

0+175

Vista geral do terreno

SO - NE

50

Geral

0+185

Vista geral do terreno

NE - SO

51

Geral

0+000

Vista geral do terreno

N-S

52

Geral

0+000

Vista geral do terreno

NE - SO

2

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

3

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

4

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18

5

Foto 19

Foto 20

Foto 21

Foto 22

Foto 23

Foto 24

6

Foto 25

Foto 26

Foto 27

Foto 28

Foto 29

Foto 30

7

Foto 31

Foto 32

Foto 33

Foto 34

Foto 35

Foto 36

8

Foto 37

Foto 38

Foto 39

Foto 40

Foto 41

Foto 42

9

Foto 43

Foto 44

Foto 45

Foto 46

Foto 47

Foto 48

10

Foto 49

Foto 50

Foto 51

Foto 52
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Anexo IV: Inventário de fotografias impressas

41

RECAPE: IC 35 – Penafiel (EN 15)/Nó de Rans (Ligação à EN 106) (Penafiel)

N.º

Sítio

Km

Assunto

Orientação

2

Geral

0+000

Vista geral do terreno

SE - NO

6

3

0+025

Vista geral do edificado

NO - SE

8

1

0+000

Vista geral do edificado

NE - SO

10

4

0+100

Vista geral do edificado

S-N

13

2

0+000

Vista geral do terreno

SE - NO

18

5

1+050

Vista geral do edificado

SE - NO

20

7

0+800

Vista geral da implantação

S-N

21

7

0+800

Vista geral do edificado

N-S

22

8

0+700

Vista geral da implantação

S-N

23

Geral

0+750

Vista geral do terreno

NE - SO

29

6

0+880

Vista geral do edificado

SE - NO

31

Geral

0+880

Vista geral do terreno

SO - NE

32

Geral

0+880

Vista geral do terreno

SO - NE

34

9

0+725

Vista geral do terreno

O-E

35

10

0+725

Vista geral da via

SE - NO

38

8

0+575

Vista geral do edificado

NO - SE

41

11

0+400

Vista geral do edificado

NE - SO

44

11

0+400

Vista geral do edificado

SE - NO

46

11

0+400

Vista geral do edificado

S-N

49

Geral

0+175

Vista geral do terreno

SO - NE

50

Geral

0+185

Vista geral do terreno

NE - SO
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RECAPE: IC 35 – Penafiel (EN 15)/Nó de Rans (Ligação à EN 106) (Penafiel)

Anexo V: Pronuncia da Comissão Municipal de
Patrimonio Cultural e Paisagistico
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RECAPE: IC 35 – Penafiel (EN 15)/Nó de Rans (Ligação à EN 106) (Penafiel)

