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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento pretende dar resposta à DIA, designadamente aos “Elementos a Apresentar: “1.  Análise das alterações 

de projeto e soluções adotadas, decorrente das condições impostas na presente DIA, tendo em consideração os impactes previstos 

na AIA e os eventuais novos impactes induzidos” – no que respeita ao descritor PATRIMÓNIO. 

Este relatório apresenta os resultados dos trabalhos de caracterização da situação de referência para o descritor “Património  

Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico” do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) relativo ao 

Projeto de licenciamento do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizada nos concelhos de Vouzela, Tondela e 

Oliveira de Frades, distrito de Viseu. 

Este relatório reporta à verificação da situação de referência caracterizada no Estudo de Impacte Ambiental, em fase de Estudo 

Prévio, realizado em maio de 2017 e às alterações ao Projeto de execução impostas pela Declaração de Impacte Ambiental emitida 

em fevereiro de 2018. A caracterização do descritor “Património” no EIA foi realizada pela empresa TerraLevis, Lda., datando de 

novembro de 2016 [Processo DGPC 2017/1(323)]. 

Para a concretização deste estudo, procedemos à reavaliação das informações que constam na bibliografia especializada e 

semiespecializada disponível para a Área de Estudo, nos relatórios dos processos de AIA que tivessem incidido no território da 

mesma Área de Estudo, especialmente o já referido Estudo Prévio do EIA do Sobreequipamento deste Parque Eólico, a informação 

recolhida nos instrumentos de gestão territorial aqui aplicáveis, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Vouzela, o Plano 

Diretor Municipal de Tondela e o Plano Diretor Municipal de Oliveira de Frades, e nas bases de dados de gestão do Património 

Cultural dependentes dos serviços da tutela do Estado Português. Este conjunto de informações foi complementado com a 

prospeção de campo realizada nas áreas de incidência do Projeto, para a qual contámos com a preciosa colaboração de elementos 

dos serviços de Património do Município de Vouzela. 

Face ao Projeto original, onde se propunha a construção de nove novos aerogeradores, uma nova subestação e respetivo edifício 

de comando, valas de cabos, uma linha elétrica aérea a 60 kV com 1400 m de extensão e a construção/beneficiação de acessos 

num total de cerca de 3500 m, as alterações introduzidas pelo promotor resultaram na diminuição e/ou deslocalização das áreas 

afetadas. Do Sobreequipamento constarão agora apenas cinco novos aerogeradores, uma nova localização para a subestação e 

um novo traçado para a Linha Elétrica aérea a 60 kV. 

A Linha Elétrica terá um comprimento total de 1476 m, apoiada em 9 postes, encontrando-se o primeiro no interior da área da 

subestação (corresponde a um pórtico), enquanto que o último (apoio 9) corresponde ao apoio 22 da Linha Elétrica já existente, 

que é o ponto de ligação à linha aérea de alta tensão que une as subestações da Bezerreira e do Caramulo. As valas de cabos 

totalizam 3410 m de extensão, os acessos a beneficiar 1852 m e os a construir 1051 m. 
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2. ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO E GEOGRÁFICO 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

O Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo abrange terrenos pertencentes administrativamente à freguesia 

de Alcofra, do concelho do Vouzela, à freguesia de Guardão, do concelho de Tondela, e à União das Freguesias de Arca e Varzielas, 

do concelho de Oliveira de Frades, todos do distrito de Viseu, localizando-se a cerca de 3500 m a nor-nordeste da povoação do 

Caramulo (Tondela). 

As coordenadas de localização dos novos aerogeradores são as que se apresentam em seguida (Datum WGS84/ETRS89, 

coordenadas geográficas e coordenadas retangulares): 

AEROGERADOR LATITUDE LONGITUDE X Y ALTITUDE 

CZ01 40.60154 -8.16253 -2491 103629 1009 

CZ02 40.60195 -8.17368 -3434 103675 961 

CZ03 40.59750 -8.16095 -2357 103181 964 

CZ04 40.59359 -8.16264 -2500 102747 954 

CZ05(C08) 40.60476 -8.15851 -2150 103987 995 

A implantação dos apoios para a linha elétrica aérea a 60 kV está prevista para as seguintes coordenadas (Datum WGS84/ETRS89, 

coordenadas geográficas e coordenadas retangulares): 

APOIO LATITUDE LONGITUDE X Y ALTITUDE 

1 (PÓRTCO NO INTERIOR DA SE) 40.60284 -8.15992 -2270 103774 1002 

2 40.60276 -8.16003 -2279 103765 1002 

3 40.60336 -8.16054 -2321 103831 1003 

4 40.60511 -8.16201 -2446 104025 964 

5 40.60707 -8.16366 -2586 104244 913 

6 40.60931 -8.16632 -2811 104493 845 

7 40.61166 -8.16910 -3046 104753 792 

8 40.61343 -8.16926 -3059 104951 749 

9 (APOIO N. º 22 DA LE EXISTENTE) 40.61349 -8.16934 -3066 104956 746 
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A nova subestação ficará localizada nas seguintes coordenadas (Datum WGS84/ETRS89, coordenadas geográficas e coordenadas 

retangulares referidas ao seu centroide): 

SUBESTAÇÃO 
LATITUDE LONGITUDE X Y ALTITUDE 

40.60292 -8.15978 -2257 103782 1002 

2.2. CONTEXTO GEOLÓGICO, LITOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO 

A área de incidência deste Projeto localiza-se na área noroeste da unidade territorial de nível II (NUT II) Centro, e na de nível III 

(NUT III) Viseu-Dão-Lafões.  

Faz parte na sua totalidade do grande acidente orográfico conhecido como Serra do Caramulo, que se dispõe grosseiramente de 

nordeste para sudoeste, separando as bacias do Vouga e do Mondego. Trata-se de uma paisagem de montanha, com elevações 

proeminentes que, por vezes, ultrapassam os 1000 m de altitude, e vales profundos, recortados pelas inúmeras linhas de água 

que descem dos pontos mais elevados e que se reúnem, nos vales mais amplos e baixos, em rios e ribeiras com maior capacidade 

de escoamento, como são os exemplos do rio Alcofra e do rio Águeda, a ocidente, que pertencem à Bacia Hidrográfica do Vouga, 

e do rio Criz, a oriente, que integra a Bacia Hidrográfica do Dão. 

Corresponde a um grande bloco dissimétrico, basculado para ocidente e limitado no flanco oriental por uma escarpa de falha de 

enorme expressão altimétrica, especialmente visível no sector onde afloram as rochas granitoides, dominando a grande superfície 

de erosão da Plataforma do Mondego. Por seu turno, o flanco ocidental apresenta uma morfologia mais suave, descendo 

progressivamente até à plataforma litoral. 

A maior parte da Área de Estudo é formada por terrenos dedicados a atividades silvícolas e terrenos de matagais de degradação 

que se originaram, sobretudo, nos incêndios que têm vindo a consumir os espaços florestais povoados por pinheiro bravo e matas 

de carvalhos autóctones. Juntos às povoações subsistem ainda alguns poucos campos agrícolas e cercados para animais. Nas 

encostas são visíveis, um pouco por toda a área, resquícios de um padrão de domesticação da paisagem que sobreviveu até há 

algumas décadas, com inúmeros cercados, azinhagas e construções de apoio com paredes de pedra vã. Na cumeada, onde se 

implanta o parque eólico, impera uma paisagem de matos rasteiros, com giestas, gramíneas e outras espécies arbustivas 

adaptadas a condições climáticas relativamente rigorosas que sobressaem dos extensos afloramentos de rocha nua granítica ou 

xistenta. 

A Serra do Caramulo localiza-se em terrenos incluídos na grande unidade paleogeográfica e tectónica Zona Centro-Ibérica (ZCI). 

Esta é formada por três domínios que se diferenciam a partir das suas características litostratigráfica e da amplitude, intensidade 

e cronologia da deformação varisca (hercínica), integrando-se a área em estudo neste Projeto no vasto domínio do Supergrupo 

Dúrico-Beirão (antes designado Complexo Xisto-Grauváquico). Este domínio, formado genericamente por sedimentos de fácies 

turbidítica, de amplos leques submarinos, pontualmente sedimentos de bacias restritas de pouca profundidade em ambiente 

continental ou flúvio-marinho, acumularam-se numa ampla bacia marinha entre os finais do Neoproterozoico (Pré-Câmbrico 
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terminal) e os inícios do Paleozoico, c. 565 a 500 Ma, no final do ciclo orogénico cadomiano. O domínio está dividido em três sub-

bacias que equivalem ao afloramento dos metassedimentos do Grupo do Douro, do Grupo das Beiras e do Grupo de Arda-Marofa: 

aos dois primeiros grupos correspondem depósitos turbidíticos clássicos, enquanto que o Grupo de Arda-Marofa representa o 

culminar da sequência sedimentar deste complexo, condicionado por importantes alterações no ambiente de deposição. Os 

depósitos formados nesta bacia foram posteriormente objeto de deformação por metamorfismo, regra geral de média ou baixa 

intensidade, com fraca xistosidade, predominando, por isso, uma alternância de metafilitos e metagrauvaques com intercalações 

de quartzitos, metaconglomerados e rochas carbonatadas. 

Os episódios de deformação remontam à chamada fase sarda da orogenia caledónica (final do Câmbrico), por inversão 

compressiva em fase extensiva testemunhada pela forte desconformidade angular entre as formações do Supergrupo Dúrico-

Beirão e os depósitos ordovícicos da Formação do Quartzito Armoricano, mas serão mais importantes no posterior ciclo varisco, 

a partir do Devónico Médio. A afetação deste ciclo orogénico sobre o Supergrupo Dúrico-Beirão e as formações ordovícicas e 

silúricas é comumente descrita através de três fases principais de deformação compressiva que produziram dobras, 

cavalgamentos e carreamentos, finalizando-se com uma fase tardi- e pós-orogénica que é, sobretudo, de desligamentos. 

Durante a terceira fase de deformação (D3) instalaram-se amplos plutões de granitoides, coincidentes com o início do episódio 

terminal de colisão entre as macroplacas Laurússia e Gondwana e a subsequente formação do supercontinente Pangeia. Estes 

plutões encaixaram-se nas formações metassedimentares, sobretudo no decorrer das deformações correlativas da orogenia 

varisca. Como já antes se referiu, a esmagadora maioria dos plutões associa-se à fase D3 da orogenia, encontrando-se também 

instalações com características algo distintas da anterior que se poderão associar à fase tardi/pós-D3, com datações radiométricas 

U-Pb de c. 330-310 Ma e c. 310-290 Ma, respetivamente (de meados do Carbónico aos inícios do Pérmico). 

Na região onde se localiza a Área de Estudo, afloram rochas metassedimentares do Grupo do Douro, integradas na Unidade de 

Nelas, que se compõem de metapelitos e metapsamitos, com intercalações de metagrauvaques, metaquartzovaques e quartzitos 

impuros. O afloramento da Serra do Caramulo tem carácter conglomerático, contactando aqui com os granitos porfiroides de duas 

micas e grão grosseiro da formação do Granito de Silvares, sintectónico relativamente a D3, o que produziu uma estreita auréola 

de metamorfismo térmico onde predominam os micaxistos. 

3. MEDIDAS DA DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL E METODOLOGIA 

3.1. MEDIDAS DA DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O objetivo deste Projeto consiste no licenciamento do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, prevendo-se a 

construção de cinco novos aerogeradores, uma nova subestação, uma linha elétrica aérea a 60 kV e valas de cabos, bem como a 

requalificação e/ou construção de novos acessos. Deste processo consta, entre outros trabalhos de avaliação e enquadramento, 

a verificação e reavaliação da situação de referência para o descritor relativo ao Património Cultural (Arqueológico, Arquitetónico 

e Etnológico) resultante do EIA prévio e das alterações impostas pela DIA associada. 
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Os trabalhos de prospeção arqueológica realizados pela empresa de Arqueologia e Património TerraLevis conduziram ao registo 

de quatro ocorrências de bens culturais na área de incidência do Projeto, a saber (coordenadas geográficas, Datum WGS84, 

transformadas de Datum 73): 

OCORRÊNCIA LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE OBSERVAÇÕES 

1. Abrigo da Cruzinha 2 40.60729 -8.15597 974 Abrigo de pastor. Contemporâneo 

2. Marca da Cruzinha 40.60229 -8.16594 962 Marca de termo. Medieval/moderno 

3. Abrigo da Cruzinha 40.60234 -8.16932 964 Abrigo de pastor. Contemporâneo 

4. Cruzinha (CNS 20215) 40.60757 -8.15970 981 Via. Moderno/contemporâneo 

Foram recomendadas medidas de minimização específicas para este conjunto de ocorrências que, em conjunto com outras 

condicionantes propostas pela DIA, determinaram uma decisão de favorável condicionado ao Projeto mediante a execução de 

uma série de alterações prévias. Do novo Projeto passarão a constar, então, apenas cinco novos aerogeradores, uma nova 

localização para a subestação e um novo traçado para a Linha Elétrica aérea a 60 kV, acrescida da diminuição da extensão das 

valas de cabos e dos acessos a construir/beneficiar. A Linha Elétrica terá um comprimento total de cerca de 1476 m, sustentada 

por nove apoios, sendo que o último corresponde ao ponto de ligação em linha aérea de alta tensão que une as subestações da 

Bezerreira e do Caramulo. 

No domínio específico do Património Cultural, a DIA impôs o seguinte: 

• Ajustar o caminho de ligação ao aerogerador Z08 [novo aerogerador CZ02] que será beneficiado, de forma a evitar a 

afetação da ocorrência n.º 2, Marca da Cruzinha” (p. 8, medida n.º 4 – fase de conceção do Projeto de execução); 

• No caso de, na fase de planeamento ou de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa 

nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor 

as medidas de minimização a implementar” (p. 12, medida n.º 52 – fase de execução); 

• Após a desmatação deverá ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do Projeto 

(acessos, valas de cabos, plataformas dos aerogeradores, subestação), incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos 

temporários e de empréstimo de inertes” (p. 12, medida n.º 53 – fase de execução); 

• Na fase de obra, deverá ser efetuado o acompanhamento arqueológico permanente das ocorrências patrimoniais, bem 

como a monitorização documentada fotograficamente do estado de conservação destas ocorrências” (p. 12, medida n.º 

54 – fase de execução); 

• Antes do início da obra deverão ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais situadas a menos de 50 m da 

frente de obra, de modo a evitar qualquer afetação das mesmas. Caso se verifique a existência de ocorrências 

patrimoniais a menos de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis” (p. 12, medida n.º 55 – fase de 

execução); 

• Antes do início da obra deverá proceder-se à relocalização da ocorrência patrimonial n.º 3, Abrigo da Cruzinha, que se 

deverá procurar salvaguardar na fase de construção” (p. 12, medida n.º 56 – fase de execução); 
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• Antes do início da obra proceder à elaboração de memória descritiva, e efetuar levantamento fotográfico, gráfico e 

topográfico da ocorrência patrimonial n.º 1, Abrigo da Cruzinha 2; o processo de desmontagem da estrutura deverá ter 

acompanhamento arqueológico permanente” (p. 12, medida n.º 57 – fase de execução); 

• Antes do início da obra proceder à vedação com recurso a painéis fixos e à sinalização da ocorrência patrimonial n.º 2, 

Marca da Cruzinha, de modo a assegurar a sua conservação in situ” (p. 12, medida n.º 58 – fase de execução), 

• Antes do início da obra dever-se-á sinalizar a ocorrência patrimonial n.º 4, Cruzinha, situada na área do aerogerador Z01 

[novo aerogerador CZ05(C08)]” (p. 12, medida n.º 59 – fase de execução); 

• Se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, 

ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do Património Cultural essa ocorrência, devendo, em 

Nota Técnica a apresentar, propor as medidas de minimização a implementar” (p. 13, medida n.º 60 – fase de execução); 

• Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão assim determinar a adoção de medidas de minimização 

específicas como o registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras. Antes da adoção de qualquer 

medida de minimização deve compatibilizar-se a localização dos elementos do Projeto com os vestígios patrimoniais em 

presença, de modo a garantir a sua preservação, o seu enquadramento e o seu contexto estratigráfico” (p. 13, medida 

n.º 61 – fase de execução). 

São ainda enunciadas outras medidas que resultam da aplicação da legislação geral que regula o Património Cultural e a atividade 

arqueológica e medidas para os processos de acompanhamento ambiental de obra e monitorização periódica. 

3.2. METODOLOGIA GERAL 

Como tem sido habitual noutras intervenções de avaliação de impactes sobre bens do Património Cultural, os trabalhos de 

caraterização da situação de referência obedeceram a uma série de procedimentos metodológicos fundamentados em critérios 

específicos de atuação e faseamento em etapas de desenvolvimento da pesquisa. Neste contexto, para além do enquadramento 

legal definido pela legislação que conforma os domínios da Avaliação de Impacte Ambiental e da proteção e valorização do 

Património Cultural, os nossos trabalhos foram orientados pela Circular “Termos de referência para o descritor Património 

Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto Português de Arqueologia em 10 de setembro 

de 2004 (IPA, 2004), e adaptações decorrentes da aplicação das recomendações inscritas na proposta de documento normativo 

da Associação Profissional de Arqueólogos “Metodologia de Avaliação de Impacte Arqueológico” (APA, 2009), de sugestões 

metodológicas produzidas por vários autores (por exemplo, Rocha e Branco, 2014) e afinações decorrentes da prática de campo 

entretanto acumulada. 

Em conformidade com as indicações propostas pelos documentos anteriormente identificados, os trabalhos de caracterização da 

situação de referência foram estruturados tendo em consideração a definição prévia de três áreas de intervenção integradas na 

figura de enquadramento da Área de Estudo: 

a) Área de Incidência Direta (AID): área que corresponde à zona que é afetada diretamente pelos trabalhos de construção 

ou outro tipo de modificações da topografia pré-existente; 
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b) Área de Incidência Indireta (AII): área que se estende entre a AID e cerca de 50 m para além dos seus limites e que poderá 

vir a ser eventualmente afetada por trabalhos indiretos, como a movimentação de maquinaria pesada; 

c) Zona Envolvente (ZE): área situada entre o limite da AII e o limite da AE; 

d) Área de Estudo (AE): zona que se estende até cerca de 2000 m para além dos limites definidos em Projeto, com o objetivo 

de contextualizar e caracterizar de forma mais efetiva as potenciais realidades culturais inventariadas na AID e na AII. 

Conforme expresso na Circular “Termos de Referência” (IPA, 2004), aplicou-se a metodologia específica prevista para as estruturas 

lineares no caso do traçado proposto para a linha elétrica. Esta metodologia estabelece a necessidade de avaliação de um corredor 

de 400 m de largura em toda a extensão do traçado e quando este não ultrapasse os 20 km de implantação. Para efeitos deste 

Projeto, o corredor foi identificado como pertencendo à sua AID, embora apresente características de partida e níveis potenciais 

de afetação bastante diferentes das consideradas para os terrenos onde se preveem intervenções diretas no solo de maior 

amplitude, nomeadamente o facto das afetações serem muito localizadas (praticamente a área de implantação dos postes de 

sustentação das linhas e os necessários trabalhos de preparação para acessos e limpeza de vegetação dentro de um corredor de 

segurança que, segundo a legislação em vigor, não pode ser superior a 45 m de largura). 

O espaço compreendido dentro da ZE foi apenas objeto de uma caracterização sumária a partir das informações bibliográficas e 

cartográficas. 

Os procedimentos de obtenção de informação relevante são definidos em duas etapas principais: 

a. Pesquisa documental: 

i. Consulta de bibliografia especializada e não especializada existente que se referisse a ocorrências de natureza 

cultural dentro dos limites da AE; 

ii. Consulta de relatórios produzidos no âmbito de Estudos de Impacte Ambiental (EIA) e similares realizados dentro 

dos limites da AE; 

iii. Consulta de bases de dados de instituições públicas da área da gestão do Património Cultural atualmente 

integrados na estrutura da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), especificamente: 

1. Base de dados “Endovélico”, relativa ao Património Arqueológico; 

2. Base de dados do sistema “Ulysses”, relativa ao Património que beneficia de qualquer figura de 

proteção legal; 

iv. Consulta de documentação referente a instrumentos de gestão e ordenamento territorial válidos para a AE; 

v. Estudo da toponímia e da cartografia da AE, por forma a avaliar da possibilidade de inventariar existências 

patrimoniais que sejam sugeridas por topónimos específicos ou por uma configuração topográfica particular; 

vi. Recolha de informações orais que possam ser relevantes para uma correta caracterização da situação de 

referência do descritor dentro dos limites da AE; 

vii. Consulta eventual a investigadores que desenvolvam os seus trabalhos na área de enquadramento geral do 

Projeto, especialmente no domínio da investigação arqueológica sistemática, incluindo os serviços municipais 

de Arqueologia, se existentes. 
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b. Trabalhos de campo: 

i. Prospeção sistemática das áreas mais próximas da localização de futuras frentes de trabalho, nomeadamente: 

1. Áreas de implantação dos novos aerogeradores (áreas das plataformas e buffer de segurança de 50 m); 

2. Áreas de implantação da subestação/edifício de controlo e estaleiro (áreas das plataformas e buffer de 

segurança de 50 m); 

3. Corredores do traçado das valas de cabos (buffer de segurança de 50 m de largura); 

4. Corredor do traçado da linha elétrica aérea, com observação mais cuidada da área de implantação dos 

apoios (buffer de segurança de 50 m de largura); 

5. Corredores dos acessos a beneficiar e a construir (buffer de segurança de 50 m de largura); 

ii. Registo fotográfico das diferentes fases do trabalho, bem como de todas as ocorrências detetadas; 

iii. Georreferenciação com auxílio de GPS de todas as ocorrências patrimoniais de natureza cultural detetadas; 

iv. Recolha seletiva de materiais, sempre que tal fosse possível e justificado, nos locais inventariados nas AID e AII 

do Projeto, com georreferenciação através de GPS. 

3.3. INVENTÁRIO DE OCORRÊNCIAS DE BENS DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

O inventário de ocorrências de bens culturais foi realizado a partir das informações recolhidas em pesquisa documental e em 

prospeção de campo. 

A pesquisa documental concretizou-se através da procura de dados em fontes bibliográficas, relatórios de outros trabalhos que 

tenham incidido na AE deste Projeto (nomeadamente os relatórios dos EIA dos parques eólicos pré-existentes), cartografia, 

instrumentos de gestão territorial e bases de dados de existências do domínio do património cultural. 

Foram verificadas as informações constantes dos instrumentos de gestão territorial em vigor, mormente os planos regionais de 

ordenamento e os planos diretores dos municípios envolvidos. 

Finalmente, foram revistas algumas publicações científicas com relevância para a caracterização arqueológica e histórica da região 

onde se insere o Projeto objeto de estudo, cuja listagem pode ser consultada no capítulo dedicado às referências bibliográficas. 

O inventário final das ocorrências de bens culturais dentro da Área de Estudo está contido no Anexo 2 (infra), enquanto que os 

quadros-síntese da avaliação de impactes sobre esses mesmos bens integram o Anexo1 (infra). 

4. CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

4.1. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PRECONIZADAS NA DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
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A avaliação da aplicação das medidas de correção preconizadas na DIA relativamente às ocorrências de bens do Património 

Cultural que foram identificadas neste estudo está expressa nas Tabelas 1 e 2 (Anexo 1, infra). Documentámos um total de 27 

ocorrências, caracterizadas através de fichas sintéticas apresentadas no Anexo 2 (infra). 

Em data posterior à emissão da DIA, o promotor foi informado pelos serviços de Património da Câmara Municipal de Vouzela da 

existência de duas pequenas mamoas pré-históricas, identificadas em trabalhos de prospeção realizados nos inícios de 2018 

(aproveitando a afetação da área pelos incêndios de outubro de 2017) [1], que se localizam na área de incidência direta do Projeto, 

muito próximas de caminhos/vala de cabos que viriam a ser construídos. Estas duas mamoas foram recentemente incorporadas 

na base de dados “Endovélico”: CNS 38382 – Cruzinha 1 e CNS 38383 – Cruzinha 2. 

Nos trabalhos de prospeção entretanto realizados, foi possível identificar ou confirmar a existência quatro novas ocorrências. 

Assinalamos aqui que embora os procedimentos metodológicos descritos na Circular “Termos de Referência para o Descritor 

Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada em 2004 e que serve de documento oficial orientador do 

nosso trabalho, não prevejam a necessidade da realização de trabalhos de campo sistemáticos, porque se parte do princípio que 

estes foram corretamente realizados na fase anterior do processo de AIA, foi decidida a sua realização por duas razões 

fundamentais: 

a. A informação disponibilizada pelos serviços de Património da Câmara Municipal de Vouzela sobre a identificação de duas 

pequenas mamoas de provável cronologia da Idade do Bronze na Área de Incidência Direta do Projeto, muito próximas a 

frentes de obra projetadas; esta identificação ocorreu em prospeção realizada nos primeiros meses de 2018, após os 

incêndios que, em outubro do ano anterior, tinham devastado a maior parte da Serra do Caramulo; 

b. Resultando do anterior, a dedução de que os trabalhos de prospeção do EIA realizados pela TerraLevis decorreram em 

condições de visibilidade bastante sofríveis, o que elevava a probabilidade de deteção de elementos patrimoniais 

adicionais, nomeadamente pequenas mamoas pré-históricas que facilmente passam desapercebidas no meio da 

vegetação. 

Deste modo, optámos pela realização de uma nova campanha de prospeção de campo, combinando-a previamente com os 

técnicos dos serviços de Património da Câmara Municipal de Vouzela. 

A grande maioria dos registos inventariados corresponde a ocorrências de tipo arqueológico e/ou etnológico, de onde se destaca 

a grande quantidade de massas tumulares de época pré-histórica (as chamadas mamoas), que encerram monumentos megalíticos 

 

1 Esta informação foi dada ao promotor em setembro de 2018 pelo arqueólogo da Câmara Municipal de Vouzela, Daniel Melo. A informação foi-me confirmada 

pessoalmente pelo mesmo Daniel Melo e por António Faustino de Carvalho, investigador do “PIPA/2016 – LAFÕES: Estudo do Património Histórico-Arqueológico 

de Vouzela”. 
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(alguns confirmados pela identificação de alguns dos esteios que formavam a câmara dolménica) ou estruturas de menor 

tamanho, sendo estas atribuíveis, por comparação com exemplares já escavados na região de Viseu, aos finais da Idade do Bronze. 

Apenas uma ocorrência é de tipologia arquitetónica, a ocorrência n.º 10 – Capela de São Barnabé, localizada na confrontação 

entre a freguesia de Caparrosa e Silvares, do concelho de Tondela, e a freguesia de Alcofra, do concelho de Vouzela. 

Conforme pode ser consultado no Quadro II (Anexo I, infra), fez-se uma avaliação da correção do layout do Projeto de execução 

relativamente às medidas preconizadas pela DIA e fizeram-se propostas de medidas adicionais, caso fossem necessárias. 

A DIA preconizava medidas de correção específicas para as quatro ocorrências identificadas na fase de Estudo Prévio, a saber: 

a. Ocorrência n.º 1 – Abrigo da Cruzinha 2: porque estava prevista a instalação de um aerogerador neste local, foi imposta 

a realização de uma memória descritiva total e o acompanhamento arqueológico permanente do processo de 

desmantelamento da estrutura. O promotor optou pela deslocalização do aerogerador, eliminando-se, deste modo, o 

impacte previsível sobre esta ocorrência. Não foram propostas medidas adicionais; 

b. Ocorrência n.º 2 – Marca da Cruzinha: foi imposto o ajustamento do acesso por forma a não afetar fisicamente a estrutura 

e a sua posterior sinalização e vedação com painéis. O ajustamento foi realizado, enquanto que a sinalização e vedação 

apenas serão efetivas em momento imediatamente anterior à fase de obra. Não foram propostas medidas adicionais; 

c. Ocorrência n.º 3 – Abrigo da Cruzinha: foi pedida a relocalização antes do início da fase de obra, de molde a promover a 

preservação deste bem. Na prospeção por nós realizada não foi possível encontrá-lo, tal como o não foi em 2016. Esta 

ocorrência foi registada em 2004 no EIncA do Parque Eólico da Bezerreira, sendo possível que, entretanto, tenha sido 

destruída, ou que as coordenadas fornecidas sejam equivocadas. Propôs-se como medida adicional uma nova tentativa 

de relocalização, se bem que não seja expectável a sua afetação pelos trabalhos de beneficiação dos acessos; 

d. Ocorrência n.º 4 – Cruzinha: foi solicitada a sinalização genérica em fase de obra, portanto sem aplicação na fase atual. 

Não foram propostas medidas adicionais. 

Relativamente às novas ocorrências registadas recentemente, as informações mais importantes são as que se apresentam de 

seguida e a proposta de medidas adicionais enquadra-se no exposto na medida n.º 55, página 12, da DIA, correspondente a 

medidas gerais de sinalização e proteção para novas ocorrências: 

a. Ocorrência n.º 21 – Mamoa 2 da Cruzinha: bem identificado em 2018, à época mantendo o seu perímetro intacto, foi, 

entretanto, obliterado em cerca de 50% da sua massa pelo alargamento para sudeste do caminho que lhe passa perto e 

pela construção de um sumidouro para escoamento de águas pluviais, situando-se este na zona central da mamoa. Foram 

propostas alterações ao promotor para ajustamento do acesso e da vala de cabos, que as realizou. Como medidas 

adicionais, propõe-se a necessária sinalização e vedação com painéis, por se situar a menos de 25 m de uma frente de 

obra; 

b. Ocorrência n.º 22 – Mamoa 1 da Cruzinha: tal como a anterior, foi registada pela primeira vez no início de 2018. Encontra-

se relativamente bem conservada. Não foram necessários ajustamentos ao layout do Projeto de execução, propondo-se 
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adicionalmente a sua sinalização e vedação com painéis, em conjunto com a Mamoa 3 da Cruzinha (ocorrência n.º 24), 

que lhe é adjacente, por se localizar a menos de 25 m de uma frente de obra; 

c. Ocorrência n.º 24 – Mamoa 3 da Cruzinha: em situação adjacente e periférica relativamente à ocorrência anterior, apenas 

foi documentada em 2020. Também não foram necessários ajustamentos ao layout do Projeto de execução. Foi proposta 

a sua sinalização e vedação em conjunto com a Mamoa 1 da Cruzinha; 

d. Ocorrência n.º 25 – Cruzinha 2: identificada em 2020, esta ocorrência corresponde a uma marca de termo, talvez 

marcando o limite entre as Terras de Lafões e de Besteiros, de cronologia medieval. Não houve necessidade de qualquer 

ajustamento ao layout e propôs-se como medida adicional a sinalização genérica em momento anterior à fase de obra; 

e. Ocorrência n.º 26 – Mamoa 4 da Cruzinha: também identificada em 2020, não é seguro se se trata de mais uma mamoa 

pré-histórica ou de uma outra qualquer tipologia de monumento de tipo recinto pétreo ou, inclusive, de um eventual 

abrigo de pastor de grandes dimensões derruído. Por se localizar a mais de 50 m de uma frente de obra, não se 

propuseram medidas adicionais; 

f. Ocorrência n.º 27 – Afloramento monumentalizado da Cruzinha: trata-se de um monumento que começa a ser registado 

como tal na região da Beira Alta, datando dos finais da Idade do Bronze e acompanhando frequentemente as pequenas 

mamoas dessa cronologia. Foi identificado em 2020 e situa-se muito próximo da ocorrência anterior. Não foi objeto da 

recomendação de medidas adicionais. 

As restantes ocorrências, num total de 17, localizam-se na designada Zona Envolvente da nossa Área de Estudo, não estavam 

condicionadas por medidas de correção da DIA e não mereceram a recomendação de medidas adicionais por se situarem todas a 

mais de 50 m de qualquer frente de obra. 

4.2. MEDIDAS DE MONITORIZAÇÃO A APLICAR NA IMEDIATAMENTE ANTES OU DURANTE A FASE DE OBRA 

As medidas de monitorização que deverão ser aplicadas imediatamente antes ou durante a fase de obra encontram-se, na maior 

parte dos casos, tipificadas para cada uma das dez ocorrências que foram objeto de recomendações/medidas de correção em 

sede de DIA ou como medidas adicionais propostas por nós. De qualquer modo, cremos ser importante frisar os seguintes pontos: 

a. A execução dos trabalhos de sinalização e proteção das ocorrências merecedoras dessas medidas deve ser 

obrigatoriamente acompanhada ou monitorizada por um arqueólogo; 

b. Deverá ser realizada uma nova campanha de prospeção prévia (que poderá ser simultânea aos trabalhos de desmatação), 

com incidência específica nas áreas incluídas em frentes de trabalho (instalação de plataformas para aerogeradores, 

subestação e estaleiro, valas de cabos, acessos a beneficiar e a construir e locais de implantação dos apoios da Linha 

Aérea); 

c. Deverá ser providenciado o acompanhamento arqueológico de trabalhos de desmatação e limpeza de vegetação na faixa 

de servidão a definir para o traçado da linha elétrica a 60 kV; 

d. Deverá ser obrigatório o acompanhamento arqueológico permanente de todos os trabalhos que envolvam escavações e 

mobilização de solos locais; 
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e. Deverá ser providenciado o acompanhamento arqueológico de outros eventuais trabalhos que possam ter impactes 

negativos potenciais sobre vestígios arqueológicos desconhecidos, nomeadamente a instalação e desmontagem de 

estaleiros de obra; 

f. Preferencialmente, os trabalhos arqueológicos de monitorização/acompanhamento deverão fazer parte de um único 

Projeto de atuação, com PATA [2] global previamente aprovado pela Direção Geral do Património Cultural. 

4.3. MEDIDAS DE PÓS-AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Sem aplicação para os efeitos previstos no âmbito deste descritor. A determinar pela comissão de avaliação, se necessário. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No conjunto dos três concelhos abrangidos pela Área de Estudo deste Projeto existem à data 41 bens culturais classificados ou 

em vias de classificação: nove classificados e dois em vias de classificação no concelho de Vouzela, 19 classificados e seis em vias 

de classificação no concelho de Tondela e cinco classificados no concelho de Oliveira de Frades. Os bens classificados ou em vias 

de classificação mais próximos localizam-se na freguesia de Guardão, concelho de Tondela: o troço de calçada romana de Guardão, 

classificado como IM – Interesse Municipal, e o Museu do Caramulo, com escadaria e jardim, em vias de classificação (com 

Despacho de Abertura datado de 7 de fevereiro de 2020). 

No que respeita aos bens específicos do património arqueológico, o “Endovélico” regista 134 entradas no concelho de Vouzela 

(23 na freguesia de Alcofra), 114 no concelho de Tondela (quatro registos para a freguesia de Guardão) e 47 no município de 

Oliveira de Frades (seis para o território da União das Freguesias de Arca e Varzielas). 

Na Área de Estudo estão inventariadas 27 ocorrências, das quais dez dentro da Área de Incidência Direta. Predominam largamente 

as estruturas monticulares (mamoas), megalíticas ou não, embora tenhamos registado pelo menos uma duplicação de registo no 

“Endovélico”: as mamoas de São Barnabé 1 (CNS 20195) e São Barnabé 4 (CNS 22309), que corresponderão a apenas um sítio 

arqueológico [3]. Os últimos trabalhos de campo possibilitaram o reconhecimento de mais algumas pequenas mamoas tardias e 

de uma estrutura certamente coeva, de tipologia que começa a ser agora identificada na Beira Alta, um afloramento 

monumentalizado com recurso à construção de um cairn pétreo sobre ele. 

 

2 PATA: Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos. Consiste numa solicitação normalizada de autorização para a realização de trabalhos arqueológicos, 

elaborada por um ou mais arqueólogos (que assumirá[ão] a responsabilidade técnica e científica do plano de trabalhos colocado a consideração) e apresentada 

para aprovação à Direção Geral do Património Cultural. Tem, por norma, uma validade de um ano contada a partir da data da autorização. 

3 Ideia discutida e confirmada por João Carlos Caninas, o responsável pelos estudos que estiveram na base destes registos na base de dados da DGPC. 
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De igual modo, é praticamente seguro que os registos Laje das Côcas (CNS 7491) e Laja das Côcas (CNS 15838) sejam também eles 

repetidos, pois a bibliografia assinala apenas um sítio, já bastante estudado. 

Foram documentados troços de vias mais ou menos antigas, de tipologia bastante similar, com pavimento de lajes de granito ou 

sobre o próprio afloramento do substrato rochoso, por vezes mostrando marcas de rodados, e balizadas por muretes construídos 

com blocos pétreos. A cronologia precisa para estas vias é de difícil atribuição, talvez sejam na origem medievais, mas chegaram 

como estruturas funcionais e em utilização até tempos bastante recentes (talvez até ao século XX). Dois troços que fazem parte 

de uma única estrutura viária, Ribeiro da Bouça (CNS 20201) e São Barnabé (CNS 20217), ligavam as povoações de Nogueira e 

Carvalhal da Mulher, dando igualmente acesso à Capela de São Barnabé, local de culto erigido aparentemente no século XVII. 

De época medível aparenta ser, igualmente, a inscultura registada como ocorrência n.º 25 – Cruzinha 2, que interpretamos como 

marca de termo. O aparecimento de insculturas de pequenas cruzes em afloramentos ao longo de todo o espaço da Serra do 

Caramulo é uma constante, registada profusamente em diversos estudos de EIA realizados na região. No entanto, a maior parte 

corresponde a cruzes de pequenas dimensões, com menos de 0,20 m de comprimento das hastes, que são normalmente 

simétricas e sem apêndices transversais (serifas). É o caso observado na ocorrência n.º 2 – Marca da Cruzinha. Estas marcas mais 

simples poderão corresponder a divisórias entre freguesias/paróquias ou entre terras comunais, os chamados baldios. 

Contudo, a inscultura registada como Cruzinha 2 é algo diferente e mais complexa, com um desenho de cariz antropomórfico. 

Sabe-se que nesta área se localizaria o Cabeço de Tontedo, onde existiria uma marca de termo da Comenda de Santa Maria de 

Alcofra da Ordem de Cristo. Esta ordem religioso-militar foi fundada em 1319 como herdeira em Portugal do património da Ordem 

do Templo, entretanto dissolvida pelo papa Clemente V. Também é possível que assinalasse o limes entre o Couto de Alcofra e o 

Couto de Guardão, instituídos no século XIII, ou uma divisória entre a Terra de Lafões, situada a noroeste, e a Terra de Besteiros, 

localizada a sudeste da Serra do Caramulo, acidente que lhes serviria de fronteira. Estas “Terras” formavam unidades político-

militares destinadas ao controlo e vigilância dos territórios conquistados na sequência das campanhas de D. Fernando I de Leão 

ou Fernando Magno, em meados do século XI. Em 1336 D. Dinis concedeu foral ao Concelho de Lafões (integrava a maior parte 

das freguesias que atualmente formam os municípios de S. Pedro do Sul e Vouzela), unidade administrativa que se manteve 

vigente até à reforma liberal de 1836, quando se criam os concelhos de S. Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades. Por outro 

lado, a Terra de Besteiros deu origem, no início do século XVI, ao Concelho de Besteiros, por foral outorgado por D. Manuel em 

1515, e, tal como Lafões, foi extinto em 1836, passando a maior parte do território, acrescentado das terras dos coutos de Guardão 

e São João do Monte, na Serra do Caramulo, e de outros lugares da região de Viseu, ao novel concelho de Tondela. 

As características formais desta figura rupestre sugerem uma aproximação a uma marca de termo de uma comenda da Ordem de 

Cristo: uma cruz latina com serifas apoiada numa representação esquemática de um pedestal, também este com terminações 

serifadas. No entanto, têm sido registadas em outras paragens do território português (e também espanhol) gravuras rupestres 

de cruzes latinas sobre pedestal, normalmente sem serifas, e relacionadas com a presença de moinhos de vento ou de água, 

interpretando-se como figuras propiciatórias ou de proteção. Não existe qualquer tipo de estrutura desta tipologia nas 

proximidades, nem vestígios da presença de estruturas antigas entretanto destruídas. Por conseguinte, para já, a cronologia e a 
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finalidade da gravura desta cruz ficam em aberto, embora pendamos claramente para uma função de marca de termo da Comenda 

da Santa Maria de Alcofra, da Ordem de Cristo. 
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ANEXO 1: TABELAS SÍNTESE 

Tabela 1: Síntese da situação de referência do descritor património arqueológico, arquitetónico e etnológico: caracterização das ocorrências. 

N.º 
DOC. DESIGNAÇÃO 

TIPOLOGIA 

CATEGORIA 
ZONA 

INVENTÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO 
VALOR CULTURAL 

CRONOLOGIA 
DIMENSÃO 

TC PD GEO ARQ AQT ETN PA PR ROM MED MOD COM IND 

1     
Abrigo da Cruzinha 2 

Abrigo de pastor 
        AID 

Não 

Não 
Baixo                 

2     
Marco da Cruzinha 

Marca de termo 
        AID 

Não 

Não 
Médio                 

3     
Abrigo da Cruzinha 

Abrigo de pastor 
        AID 

Não 

Não 
Baixo                

4     
Cruzinha 

Via 
        AID 

Sim 

Não 
Médio                 

5     
Castêlo 

Fortificação 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado                 

6     
Valampra 

Mamoa 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado                 

7     
Cabeço Costeira 

Abrigo de pastor 
        ZE 

Sim 

Não 
Baixo                 

8     
São Barnabé 3 

Mamoa 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado                 
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N.º 
DOC. DESIGNAÇÃO 

TIPOLOGIA 

CATEGORIA 
ZONA 

INVENTÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO 
VALOR CULTURAL 

CRONOLOGIA 
DIMENSÃO 

TC PD GEO ARQ AQT ETN PA PR ROM MED MOD COM IND 

9     
São Barnabé 1 

Mamoa 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado                 

10     
Capela de São Barnabé 

Capela 
        ZE 

Não 

Não 
Elevado                 

11     
Ribeiro da Bouça 

Via 
        ZE 

Sim 

Não 
Médio                 

12     
São Barnabé 2 

Mamoa 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado                 

13     
Conho/Abelheira 

Arte rupestre 
        ZE 

Sim 

Não 
Médio         ?     

14     
São Barnabé 4 

Mamoa 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado               ? 

15     
São Barnabé 

Via 
        ZE 

Sim 

Não 
Médio                 

16     
Caselho 

Mamoa 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado                 

17     
Laje das Côcas 

Arte rupestre 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado               ? 

18     
Laja das Côcas 

Arte rupestre 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado                 
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N.º 
DOC. DESIGNAÇÃO 

TIPOLOGIA 

CATEGORIA 
ZONA 

INVENTÁRIO 

CLASSIFICAÇÃO 
VALOR CULTURAL 

CRONOLOGIA 
DIMENSÃO 

TC PD GEO ARQ AQT ETN PA PR ROM MED MOD COM IND 

19     
Gandra 1 

Mamoa 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado                 

20     
Gandra 2 

Mamoa 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado                 

21     
Mamoa 2 da Cruzinha 

Mamoa 
        AID 

Não 

Não 
Elevado                 

22     
Mamoa 1 da Cruzinha 

Mamoa 
        AID 

Não 

Não 
Elevado                 

23     
Gandra 

Mamoa 
        ZE 

Sim 

Não 
Elevado                 

24   
Mamoa 3 da Cruzinha 

Mamoa 
    

AID Não 

Não 
Elevado         

25   
Cruzinha 2 

Marca de termo 
    

AID Não 

Não 
Elevado    ?    

26   
Mamoa 4 da Cruzinha 

Mamoa? Recinto? 
    

AID Não 

Não 

Médio? 

Elevado? 
    ?   

27   
Afloramento monumentalizado da Cruzinha 

Mamoa? 
    

AID Não 

Não 
Elevado         

 

DOCUMENTAÇÃO: Forma como a ocorrência foi identificada (TC: trabalho de campo; PD: pesquisa documental) 
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DESIGNAÇÃO: Nome atribuído à ocorrência 

TIPOLOGIA: Inclusão da ocorrência em grupos tipológicos específicos 

CATEGORIA: Inclusão da ocorrência em grupos tipológicos gerais (GEO: geológico; ARQ: arqueológico; AQT: arquitetónico; ETN: etnológico) 

ZONA: Inserção da ocorrência na zonação específica da Área de Estudo (AID: área de incidência direta; AII: área de incidência indireta; ZE: zona envolvente) 

INVENTÁRIO/CLASSIFICAÇÃO: Informação sobre a existência ou não de inserção em inventário público, classificação patrimonial ou instrumento de proteção 

VALOR CULTURAL: Indicação da categoria genérica atribuída à ocorrência: varia entre "nulo" e "elevado" 

CRONOLOGIA: 
Inserção cronológica genérica atribuída à ocorrência (PA: pré-história antiga; PR: pré-história recente; ROM: romano; MED: idade média; MOD: idade 

moderna; COM: idade contemporânea; IND: indeterminado) 

DIMENSÃO: 

 
 

  Achado isolado 

  Reduzida dimensão. Inferior a 200 m2 de área ou a 50 m de desenvolvimento linear 

  Média dimensão. Superior a 200 m2 e inferior a 2500 m2 de área ou superior a 50 m e inferior a 100 m de desenvolvimento linear 

  Dimensão significativa. Superior a  2500 m2 de área ou superior a 100 m de desenvolvimento linear 

  Destruído 
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TABELA 2: SÍNTESE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO DESCRITOR PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOLÓGICO: APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DA DIA. 

N.º 
DESIGNAÇÃO 

TIPOLOGIA 
ZONA 

DISTÂNCIAS (EM METROS) MEDIDAS DA DIA 
MEDIDAS ADICIONAIS 

À AID À CONSTRUÇÃO TIPO DE CONSTRUÇÃO PRECONIZADAS CORREÇÃO 

1 
Abrigo da Cruzinha 2 

Abrigo de pastor 
AID — 65 Vala de cabos 

Memória descritiva e 

acompanhamento da 

desmontagem 

Deslocalização das 

estruturas previstas 
Sem proposta 

2 
Marco da Cruzinha 

Marca de termo 
AID — 6,5 Acesso 

Ajustamento do acesso; 

sinalização e vedação 

Alteração do layout com 

ajustamento do acesso 
Sem proposta 

3 
Abrigo da Cruzinha 

Abrigo de pastor 
AID — — — Relocalização Não foi encontrada Nova relocalização 

4 
Cruzinha 

Via 
AID — 69 Vala de cabos Sinalização Sem aplicação nesta fase Sem proposta 

5 
Castêlo 

Fortificação 
ZE 1713 1913 Linha Elétrica Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

6 
Valampra 

Mamoa 
ZE 1735 1935 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

7 
Cabeço Costeira 

Abrigo de pastor 
ZE 968 1168 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

8 
São Barnabé 3 

Mamoa 
ZE 913 1113 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 
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N.º 
DESIGNAÇÃO 

TIPOLOGIA 
ZONA 

DISTÂNCIAS (EM METROS) MEDIDAS DA DIA 
MEDIDAS ADICIONAIS 

À AID À CONSTRUÇÃO TIPO DE CONSTRUÇÃO PRECONIZADAS CORREÇÃO 

9 
São Barnabé 1 

Mamoa 
ZE 881 1081 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

10 
Capela de São Barnabé 

Capela 
ZE 1120 1320 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

11 
Ribeiro da Bouça 

Via 
ZE 379 579 Linha Elétrica Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

12 
São Barnabé 2 

Mamoa 
ZE 845 1045 Linha Elétrica Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

13 
Conho/Abelheira 

Arte rupestre 
ZE 275 475 Linha Elétrica Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

14 
São Barnabé 4 

Mamoa 
ZE 876 1076 Linha Elétrica Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

15 
São Barnabé 

Via 
ZE 608 808 Linha Elétrica Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

16 
Caselho 

Mamoa 
ZE 84 284 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

17 
Laje das Côcas 

Arte rupestre 
ZE 1311 1511 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

18 
Laja das Côcas 

Arte rupestre 
ZE 1244 1444 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 
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N.º 
DESIGNAÇÃO 

TIPOLOGIA 
ZONA 

DISTÂNCIAS (EM METROS) MEDIDAS DA DIA 
MEDIDAS ADICIONAIS 

À AID À CONSTRUÇÃO TIPO DE CONSTRUÇÃO PRECONIZADAS CORREÇÃO 

19 
Gandra 1 

Mamoa 
ZE 841 1041 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

20 
Gandra 2 

Mamoa 
ZE 708 908 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

21 
Mamoa 2 da Cruzinha 

Mamoa 
AID — 6,3 Acesso 

Medidas gerais de 

sinalização 

Alteração do layout com 

ajustamento do acesso e 

da vala de cabos 

Sinalização e proteção 

com vedação de painéis 

22 
Mamoa 1 da Cruzinha 

Mamoa 
AID — 15,5 Acesso 

Medidas gerais de 

sinalização 
Sem aplicação 

Sinalização e proteção 

com vedação de painéis 

23 
Gandra 

Mamoa 
ZE 914 1114 Vala de cabos Nenhuma Sem aplicação Sem proposta 

24 
Mamoa 3 da Cruzinha 

Mamoa 
AID — 10 Acesso 

Medidas gerais de 

sinalização 
Sem aplicação 

Sinalização e proteção 

com vedação de painéis 

25 
Cruzinha 2 

Marca de termo 
AID — 49 Acesso 

Medidas gerais de 

sinalização 
Sem aplicação Sinalização genérica 

26 
Mamoa 4 da Cruzinha 

Mamoa? Recinto? 
AID — 114 Acesso 

Medidas gerais de 

sinalização 
Sem aplicação Sem proposta 

27 

Afloramento 

monumentalizado da 

Cruzinha 

AID — 121 Acesso 
Medidas gerais de 

sinalização 
Sem aplicação Sem proposta 
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N.º 
DESIGNAÇÃO 

TIPOLOGIA 
ZONA 

DISTÂNCIAS (EM METROS) MEDIDAS DA DIA 
MEDIDAS ADICIONAIS 

À AID À CONSTRUÇÃO TIPO DE CONSTRUÇÃO PRECONIZADAS CORREÇÃO 

     Mamoa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 

  

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO - PATRIMÓNIO 

RECAPE.SPE.CARAMULO.AT.26.01  
PÁGINA 23 DE 65 

IMP.DCT.10.01  
 

ANEXO 2: INVENTÁRIO DAS OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS 

OCORRÊNCIA N.º 1 

Designação: Abrigo da Cruzinha 2 

Freguesia: Guardão 

Concelho: Tondela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60729 N 

Longitude: -8.15597 

Altitude: 974 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no EIA (Gauss Militar transformadas para WGS84) 

Categoria: Etnológico 

Tipologia: Abrigo de pastor 

Cronologia: Contemporâneo 

Geologia: Rochas granitoides dos Granitos de Silvares 

Classificação: — 

Valor cultural: Baixo 

Posição vs. Projeto: AID – Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Elevada 

Visibilidade para artefactos: Média 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação Albergaria e Ferreira, 2016, n.º 1 

Caracterização da ocorrência: Abrigo natural formado pelos penedos graníticos adaptado para abrigo de pastor com recinto para 

guarda de gado associado, definido por muros de pedra vã. 

 

OCORRÊNCIA N.º 2 

Designação: Marco da Cruzinha 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60229 N 

Longitude: -8.16594 

Altitude: 962 metros 
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OCORRÊNCIA N.º 2 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no EIncA do PE Bezerreira (UTM ED50), corrigidas localmente. 

Visitado 

Categoria: Etnológico 

Tipologia: Marca de termo 

Cronologia: Moderno/Contemporâneo 

Geologia: Metassedimentos da Unidade de Nelas (Grupo do Douro – Neoproterozoico a Câmbrico Inicial) 

Classificação: — 

Valor cultural: Médio 

Posição vs. Projeto: AID – Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Elevada 

Visibilidade para artefactos: Elevada 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação Albergaria e Ferreira, 2016, n.º 2 

Caninas et al., 2004, n.º 27 

Antunes, 1999, p. 18-19 

Caracterização da ocorrência: Afloramento rochoso com cerca de 60 cm de altura sobre o nível do solo onde foi gravada uma 

cruz de braços iguais (ou cruz isósceles) que serviu de marca de termo. É possível que, na base, 

estivesse uma divisão medieval, dos termos da Comenda de Alcofra, adaptada, posteriormente, a 

divisória entre as freguesias de Varzielas e de Guardão. Este local corresponderia, segundo 

documento de finais do século XVIII, ao “cabeço de Tontedo”. No entanto, é provável que esta 

descrição assente melhor às características da ocorrência n.º 25 – Cruzinha 2. 

As hastes têm 18 cm de comprimento e a gravação cerca de 2 cm de profundidade, com cerca de 

3 cm de largura. O afloramento está afeiçoado na face noroeste 

 

OCORRÊNCIA N.º 3 

Designação: Abrigo da Cruzinha 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60234 N 

Longitude: -8.16932 

Altitude: 964 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no EIncA do PE Bezerreira (UTM ED50 transformadas para WGS84). 

Visitado, mas não encontrado (provavelmente destruído) 

Categoria: Etnológico 

Tipologia: Abrigo de pastor 
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OCORRÊNCIA N.º 3 

Cronologia: Moderno/Contemporâneo 

Geologia: Metassedimentos da Unidade de Nelas (Grupo do Douro – Neoproterozoico a Câmbrico Inicial) 

Classificação: — 

Valor cultural: Baixo 

Posição vs. Projeto: AID – Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Elevada 

Visibilidade para artefactos: Elevada 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação Albergaria e Ferreira, 2016, n.º 3 

Caninas et al., 2004, n.º 28 

Caracterização da ocorrência: Possível abrigo de pastor adossado a um afloramento rochoso com cerca de 2,5 metros de altura e 

delimitado por dois muretes de pedra vã, paralelos, distanciados entre si cerca de 1,45 metros, com 

30 a 50 cm de altura e 1,2 a dois metros de comprimento. Esta informação foi registada no EIncA 

do PE Bezerreira (Caninas et al., 2004). Não foi encontrado nos trabalhos de campo do EIA (Estudo 

Prévio) deste Projeto de sobreequipamento (Albergaria e Ferreira, 2016), nem nos nossos trabalhos 

de prospeção, sendo provável que tivesse sido, entretanto, destruído 

 

OCORRÊNCIA N.º 4 

Designação: Cruzinha 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60757 N 

Longitude: -8.15970 

Altitude: 981 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. No entanto, trata-se de uma estrutura linear com 

um desenvolvimento de algumas dezenas de metros. Visitado 

Categoria: Arqueológico/Etnológico 

Tipologia: Via 

Cronologia: Moderno/Contemporâneo 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 20215) 

PDM Vouzela n.º IV 

Valor cultural: Médio 
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OCORRÊNCIA N.º 4 

Posição vs. Projeto: AID – Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Elevada 

Visibilidade para artefactos: Média 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2307989 

Albergaria e Ferreira, 2016, n.º 4 

Plano Diretor Municipal de Vouzela, 2012 

Caninas et al., 2004, n.º 29 

Caracterização da ocorrência: Referenciado pela primeira vez no EIncA do PE Bezerreira (Caninas et al., 2004, n.º 29), corresponde 

a uma via de tipologia aparentada à canada (para trânsito de gado) com cerca de seis metros de 

largura, ladeada por blocos ou muretes de clastos de granito local. Em algumas zonas, são visíveis 

trilhos abertos no afloramento de base devido ao desgaste provocado por veículos rodados. A 

cronologia mais antiga sugerida pelos autores do levantamento é de Época Moderna, mas é 

possível que este tipo de estruturas viárias remonte à Idade Média 

 

OCORRÊNCIA N.º 5 

Denominação: Castêlo 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.62977 N 

Longitude: -8.17669 

Altitude: 768 metros 

Tipo de localização: Coordenadas originais UTM ED50 disponibilizadas em Marques (1999, p. 39, n.º 28), transformadas 

para WGS84. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Fortificação 

Cronologia: Alta Idade Média 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 13930) 

PDM Vouzela n.º II (Castêlo/Torre de Alcofra) 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 
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OCORRÊNCIA N.º 5 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=57582 

Plano Diretor Municipal de Vouzela, 2012 

Marques, 2005, p. 27 

Marques, 2000, p. 119 

Marques, 1999, p. 39, n.º 28 

Caracterização da ocorrência: Pequena fortificação de tipo “castelo roqueiro” localizada sobre uma elevação granítica de 

encostas íngremes a norte e sul, protegida a poente e nascente por muralhas de blocos graníticos. 

Foi aqui realizada uma intervenção arqueológica em 1997 que permitiu caracterizar a tipologia de 

ocupação deste sítio e a exumação de materiais cerâmicos e outros que colocam a época de 

utilização deste contexto entre os séculos IX e XII da nossa era. Teria como finalidade o controlo 

das passagens naturais entre ambos os flancos da Serra do Caramulo, ligando a Terra de Besteiros 

à Terra de Lafões 

 

OCORRÊNCIA N.º 6 

Designação: Valampra 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.62648 N 

Longitude: -8.14966 

Altitude: 946 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Neolítico/Calcolítico 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 20368) 

PDM Vouzela n.º VI 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2319768 

Plano Diretor Municipal de Vouzela, 2012 
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OCORRÊNCIA N.º 6 

Caninas et al., 2005, n.º 35 

Caninas et al., 2004, n.º 69 

Caracterização da ocorrência: Mamoa com cerca de dez metros de diâmetro e um metro de altura, com cratera central de 

violação 

 

OCORRÊNCIA N.º 7 

Designação: Cabeço Costeira 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.61972 N 

Longitude: -8.15380 

Altitude: 868 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico/Etnológico 

Tipologia: Abrigo de pastor 

Cronologia: Moderno/Contemporâneo 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 20203) 

PDM Vouzela n.º I 

Valor cultural: Baixo 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2304482 

Plano Diretor Municipal de Vouzela, 2012 

Caninas et al., 2005, n.º 22 

Caninas et al., 2004, n.º 63 

Caracterização da ocorrência: Abrigo de pastor formado por murete de pedra que fecha aberturas existentes num abrigo natural 
formado pelas penedias graníticas 

 

OCORRÊNCIA N.º 8 

Designação: São Barnabé 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.61792 N 

Longitude: -8.14671 
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OCORRÊNCIA N.º 8 

Altitude: 896 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Idade do Bronze? 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 20216) 

PDM Vouzela n.º X 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2308192 

Plano Diretor Municipal de Vouzela, 2012 

Caninas et al., 2005, n.º 19 

Caninas et al., 2004, n.º 33 

Caracterização da ocorrência: Montículo com cerca de cinco metros de diâmetro e pouca altura, localizado no topo de uma chã 

e formado por terra e clastos graníticos de pequenas dimensões 

 

OCORRÊNCIA N.º 9 

Designação: São Barnabé 1 

Freguesia: União das Freguesias de Caparrosa e Silvares 

Concelho: Tondela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.61749 N 

Longitude: -8.14486 

Altitude: 885 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Neolítico/Calcolítico 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 
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OCORRÊNCIA N.º 9 

Classificação: Inventariado (CNS 20195) 

PDM Tondela, Planta de Património Arqueológico n.º 4C 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2304243 

Plano Diretor Municipal de Tondela, 2011 

Caninas et al., 2005, n.º 15 

Caninas et al., 2004, n.º 31 

Caracterização da ocorrência: Mamoa de apreciáveis dimensões (16 metros de diâmetro e dois metros de altura), bem destacada 

na paisagem, junto a uma portela. Apresenta cratera central de violação de onde sobressaem os 

topos de três esteios graníticos 

 

OCORRÊNCIA N.º 10 

Designação: Capela de São Barnabé 

Freguesia: União das Freguesias de Caparrosa e Silvares 

Concelho: Tondela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.61827 N 

Longitude: -8.14528 

Altitude: 905 metros 

Tipo de localização: Coordenadas obtidas em ortofotografia de satélite. Não visitado 

Categoria: Arquitetónico 

Tipologia: Capela 

Cronologia: Moderno 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: PDM Tondela, Planta de Património Arquitetónico n.º 4C 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 



 

 

 

   
 

  

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO - PATRIMÓNIO 

RECAPE.SPE.CARAMULO.AT.26.01  
PÁGINA 31 DE 65 

IMP.DCT.10.01  
 

OCORRÊNCIA N.º 10 

Fontes de informação Plano Diretor Municipal de Tondela, 2011 

Caninas et al., 2005, n.º 20 

Caninas et al., 2004, n.º 34 

Caracterização da ocorrência: Pequeno edifício de dois corpos construído na sua totalidade com blocos e lajes de granito, mas 

estas últimas, que formam a cobertura atual, deverão resultar de alterações introduzidas nas 

últimas obras de conservação e restauro (meados da década de 1960?), presumindo-se que a 

cobertura original tenha sido de telha de meia cana. Só possui uma porta e uma janela como 

aberturas para o exterior. Segundo documentação consultada por Antunes (1999), já existiria no 

século XVII 

 

OCORRÊNCIA N.º 11 

Designação: Ribeiro da Bouça 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.61729 N 

Longitude: -8.16467 

Altitude: 690 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico/Etnológico 

Tipologia: Via 

Cronologia: Medieval a Contemporâneo 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 20201) 

PDM Vouzela n.º XI 

Valor cultural: Médio 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2304458 

Plano Diretor Municipal de Vouzela, 2012 

Caninas et al., 2005, n.º 13 

Caninas et al., 2004, n.º 56 
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OCORRÊNCIA N.º 11 

Caracterização da ocorrência: Antigo caminho de ligação entre as povoações de Nogueira e Carvalhal da Mulher. Trata-se de uma 

via com cerca de 2,20 metros de largura, pavimento formado por lajes de granito e ladeado por 

muros de pedra vã. Na maior parte do percurso é possível observarem-se profundos sulcos 

provocados pelos rodados das carroças 

 

OCORRÊNCIA N.º 12 

Designação: São Barnabé 2 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.61702 N 

Longitude: -8.14552 

Altitude: 894 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Idade do Bronze? 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 20196) 

PDM Vouzela n.º IX 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2304275 

Plano Diretor Municipal de Vouzela, 2012 

Caninas et al., 2005, n.º 16 

Caninas et al., 2004, n.º 32 

Caracterização da ocorrência: Pequena mamoa baixa com cerca de dez metros de diâmetro, com cratera central e sem vestígios 

de esteios 

 

OCORRÊNCIA N.º 13 

Designação: Conho/Abelheira 

Freguesia: Alcofra 
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OCORRÊNCIA N.º 13 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.61702 N 

Longitude: -8.16620 

Altitude: 699 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Arte rupestre 

Cronologia: Moderno/Contemporâneo? 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 20202) 

PDM Vouzela n.º III 

Valor cultural: Médio 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2304471 

Plano Diretor Municipal de Vouzela, 2012 

Caninas et al., 2004, n.º 57 

Caracterização da ocorrência: Bloco granítico com indícios de afeiçoamento localizado junto à via identificada como “Ribeiro da 

Bouça”, onde é possível observarem-se gravações de diversa tipologia, como cruciformes, um 

cálice e outros de difícil leitura e interpretação 

 

OCORRÊNCIA N.º 14 

Designação: São Barnabé 4 

Freguesia: União das Freguesias de Caparrosa e Silvares 

Concelho: Tondela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.61674 N 

Longitude: -8.14481 

Altitude: 900 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 
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OCORRÊNCIA N.º 14 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Neolítico/Calcolítico 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 22309) 

PDM Tondela, Planta de Património Arqueológico n.º 5C 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2462898 

Plano Diretor Municipal de Tondela, 2011 

Caracterização da ocorrência: Trata-se de entrada repetida no “Endovélico” que corresponde à entrada do CNS 20195 (São 

Barnabé 1). A descrição baseia-se no exposto mesma referência (Caninas et al., 2004, n.º 31), 

embora se reporte a um Projeto diferente [Processo n.º 2003/1(467) – EIA do Parque Eólico de 

Farves/Novais], com trabalho realizado pela mesma equipa. Supomos que não é uma mamoa 

diferente, mas tão só de um erro de atualização da base de dados da DGPC que conduziu à criação 

de uma entrada repetida. No entanto, as coordenadas originais fornecidas em Caninas et al. (2004, 

n.º 31), transformadas para WGS84, estão mais próximas desta entrada do que da que corresponde 

a São Barnabé 1 

 

OCORRÊNCIA N.º 15 

Designação: São Barnabé 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.61648 N 

Longitude: -8.15214 

Altitude: 817 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico/Etnológico 

Tipologia: Via 

Cronologia: Medieval a Contemporâneo 
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OCORRÊNCIA N.º 15 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 20217) 

PDM Vouzela n.º VIII 

Valor cultural: Médio 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2308203 

Plano Diretor Municipal de Vouzela, 2012 

Caninas et al., 2005, n.º 23 

Caninas et al., 2004, n.º 35 

Caracterização da ocorrência: Troço do antigo caminho de ligação entre as povoações de Nogueira e Carvalhal da Mulher, dando, 

igualmente, acesso à Capela de São Barnabé. Apresenta as mesmas características da ocorrência 

n.º 11 – Ribeiro da Bouça, pois trata-se da mesma existência patrimonial 

 

OCORRÊNCIA N.º 16 

Designação: Caselho 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.61159 N 

Longitude: -8.15102 

Altitude: 930 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Neolítico/Calcolítico 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 22308 – Caselha) 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 
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OCORRÊNCIA N.º 16 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2462847 

Caninas et al., 2005, n.º 10 

Caracterização da ocorrência: Mamoa com cerca de 12 metros de diâmetro e cratera de violação com cerca de três metros de 

diâmetro onde se vislumbram dois esteios de granito 

 

OCORRÊNCIA N.º 17 

Designação: Laje das Côcas 

Freguesia: União das Freguesias de Caparrosa e Silvares 

Concelho: Tondela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60532 N 

Longitude: -8.13548 

Altitude: 679 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Arte rupestre 

Cronologia: Idade do Bronze Final 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 7491) 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=58629 

Caracterização da ocorrência: Núcleo formado por vários painéis com representações rupestres executadas por abrasão 

(covinhas, podomorfos, representações fálicas, etc.). Existe outra entrada no “Endovélico” que se 

referirá ao mesmo contexto arqueológico (CNS 15838 – Laja das Côcas) 

 

OCORRÊNCIA N.º 18 

Designação: Laja das Côcas 

Freguesia: União das Freguesias de Caparrosa e Silvares 

Concelho: Tondela 
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OCORRÊNCIA N.º 18 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60514 N 

Longitude: -8.13638 

Altitude: 682 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Arte rupestre 

Cronologia: Idade do Bronze Final 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: Inventariado (CNS 15838) 

PDM Tondela, Planta de Património Arqueológico n.º 6C 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=166226 

Plano Diretor Municipal de Tondela, 2011 

Santos, 2009, p. 112-113 

Santos, 2006, p. 58 

Santos, Cheney e Aveleira, 2006, p. 142-143 

Tavares e Silva, 1973 

Silva, 1947 

Caracterização da ocorrência: Repetição da entrada do “Endovélico” CNS 7491 – Laje das Côcas. Trata-se de um núcleo de painéis 

graníticos com variadas representações gravadas por abrasão, um conjunto dominado por 

figurações fálicas. Surgem, igualmente, semicírculos, podomorfos e covinhas. O afloramento 

central está rodeado por blocos de menor tamanho com uma clara padronização das 

representações: figurações fálicas nas superfícies verticais e covinhas nos painéis horizontais. A 

cronologia atribuída pelos investigadores é de finais da Idade do Bronze e transição para a Idade 

do Ferro 

 

OCORRÊNCIA N.º 19 

Designação: Gandra 1 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 



 

 

 
 

  

PÁGINA 38 DE 65 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – PATRIMÓNIO 

RECAPE.SPE.CARAMULO.ATRECAPE.SPE.CARAMULO.AT.26.01 

 IMP.DCT.10.01 
 

OCORRÊNCIA N.º 19 

Latitude: 40.60267 N 

Longitude: -8.18610 

Altitude: 832 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Neolítico/Calcolítico; Idade do Bronze? 

Geologia: Metassedimentos da Unidade de Nelas (Grupo do Douro – Neoproterozoico a Câmbrico Inicial) 

Classificação: Inventariado (CNS 22565) 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2474469 

Caracterização da ocorrência: Pequena mamoa com cerca de dez metros de diâmetro e menos de um metro de altura, construída 

diretamente sobre o afloramento rochoso. No interior observa-se um anel lítico com cerca de cinco 

metros de diâmetro 

 

OCORRÊNCIA N.º 20 

Designação: Gandra 2 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60264 N 

Longitude: -8.18453 

Altitude: 837 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Idade do Bronze? 

Geologia: Metassedimentos da Unidade de Nelas (Grupo do Douro – Neoproterozoico a Câmbrico Inicial) 
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OCORRÊNCIA N.º 20 

Classificação: Inventariado (CNS 22566) 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2474484 

Caracterização da ocorrência: Possível mamoa de muito pequeno tamanho (cerca de dois metros de diâmetro) e escassa altura 
 

OCORRÊNCIA N.º 21 

Designação: Mamoa 2 da Cruzinha 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60274 N 

Longitude: -8.16068 

Altitude: 1004 metros 

Tipo de localização: Coordenadas obtidas localmente. Visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Idade do Bronze? 

Geologia: Metassedimentos da Unidade de Nelas (Grupo do Douro – Neoproterozoico a Câmbrico Inicial) 

Classificação: Inventariado (CNS 38383 – Cruzinha 2) 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: AID – Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Deficiente 

Visibilidade para artefactos: Deficiente 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=3513336 

Caracterização da ocorrência: Pequena mamoa com cerca de cinco metros de diâmetro e menos de um metro de altura, formada 

por terra e clastos de quartzo e xisto, seccionada recentemente pela construção de um coletor de 

águas pluviais 
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OCORRÊNCIA N.º 22 

Designação: Mamoa 1 da Cruzinha 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60233 N 

Longitude: -8.16131 

Altitude: 1004 metros 

Tipo de localização: Coordenadas obtidas localmente. Visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Idade do Bronze? 

Geologia: Metassedimentos da Unidade de Nelas (Grupo do Douro – Neoproterozoico a Câmbrico Inicial) 

Classificação: Inventariado (CNS 38382 – Cruzinha 1) 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. projeto: AID – Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Deficiente 

Visibilidade para artefactos: Deficiente 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=3513330 

Caracterização da ocorrência: Pequena mamoa com cerca de 13 metros de diâmetro e cerca de 0,50 metros de altura máxima. 

Apresenta depressão central com cerca de quatro metros de diâmetro e 0,50 metros de 

profundidade, não se identificando qualquer contentor pétreo interno. É uma mamoa de terra e 

clastos, sendo estes muito mais abundantes (possível estrutura de tipo cairn). Os clastos são de 

calibre diverso, de quartzo filoniano e rocha metassedimentar local. São visíveis alguns blocos com 

algum arredondamento de rocha granítica, disponível nas proximidades, que poderiam ter 

formado parte da estrutura da câmara (cista?) ou de um anel periférico. A violação poderá ter 

ocorrido há já bastantes anos, mas existe uma acumulação de material pétreo, sobretudo clastos 

de quartzo, na área nordeste da mamoa que parece ser recente 

 

OCORRÊNCIA N.º 23 

Designação: Gandra 

Freguesia: União das Freguesias de Arca e Varzielas 

Concelho: Oliveira de Frades 
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OCORRÊNCIA N.º 23 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.59764 N 

Longitude: -8.18577 

Altitude: 762 metros 

Tipo de localização: Coordenadas disponibilizadas no “Endovélico”. Não visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 

Cronologia: Neolítico/Calcolítico 

Geologia: Metassedimentos da Unidade de Nelas (Grupo do Douro – Neoproterozoico a Câmbrico Inicial) 

Classificação: Inventariado (CNS 20200) 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: ZE – Zona Envolvente 

Visibilidade para estruturas: — 

Visibilidade para artefactos: — 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2304441 

Caninas et al., 2004, n.º 55 

Caracterização da ocorrência: Mamoa e monumento megalítico praticamente destruídos na sua totalidade, restando apenas um 

esteio de granito aparentemente in situ. São visíveis na área restos de outro esteio e clastos de 

quartzo e xisto que fariam parte da estrutura pétrea da mamoa 

 

OCORRÊNCIA N.º 24 

Designação: Mamoa 3 da Cruzinha 

Freguesia: Alcofra 

Concelho: Vouzela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60239 N 

Longitude: -8.16120 

Altitude: 1003 metros 

Tipo de localização: Coordenadas obtidas localmente. Visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa 
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OCORRÊNCIA N.º 24 

Cronologia: Idade do Bronze? 

Geologia: Metassedimentos da Unidade de Nelas (Grupo do Douro – Neoproterozoico a Câmbrico Inicial) 

Classificação: — 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: AID – Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Deficiente 

Visibilidade para artefactos: Deficiente 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=3513330 

Caracterização da ocorrência: Pequena mamoa com cerca de sete metros de diâmetro e pouco mais de 0,20 metros de altura 

máxima, adossada ao monumento 1 (ocorrência n.º 22 – Mamoa 1 da Cruzinha) no seu lado 

nordeste. Tal como este, é uma mamoa de clastos de quartzo e xisto 

 

OCORRÊNCIA N.º 25 

Designação: Cruzinha 2 

Freguesia: Guardão 

Concelho: Tondela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60407 N 

Longitude: -8.15872 

Altitude: 1007 metros 

Tipo de localização: Coordenadas obtidas localmente. Visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Marca de termo 

Cronologia: Idade Média? 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: — 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: AID – Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Deficiente 

Visibilidade para artefactos: Deficiente 

Artefactos recolhidos: — 
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OCORRÊNCIA N.º 25 

Fontes de informação — 

Caracterização da ocorrência: Cruz de hastes assimétricas com pequenas hastes terminais perpendiculares ao desenho principal 

e parte inferior com delineação em Ω bastante aberto, fazendo uma clara figura antropomórfica. 

Possui cerca de 0,25 metros de comprimento, 0,32 metros de largura máxima na base e 0,14 metros 

de largura nos braços. Encontra-se gravada num afloramento granítico raso, junto a um caminho 

antigo em processo de fossilização. Está orientada ao azimute de 65º. Tratar-se-á muito 

provavelmente de marca de termo medieval, de divisória dos termos da Comenda de Alcofra, ou 

entre as Terras de Lafões (para noroeste) e de Besteiros (para sudeste) [cf. Antunes, 1999, p. 18-

19] 

 

OCORRÊNCIA N.º 26 

Designação: Mamoa 4 da Cruzinha 

Freguesia: Guardão 

Concelho: Tondela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60366 N 

Longitude: -8.15803 

Altitude: 1010 metros 

Tipo de localização: Coordenadas obtidas localmente. Visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Mamoa? Recinto? 

Cronologia: Idade do Bronze? Moderno? 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: —  

Valor cultural: Médio? Elevado? 

Posição vs. Projeto: AID – Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Deficiente 

Visibilidade para artefactos: Muito deficiente 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação — 

Caracterização da ocorrência: Recinto (?) de configuração circular com cerca de seis metros de diâmetro marcado por derrube de 

blocos graníticos misturado com alguns blocos de xisto local. No interior também existem blocos 

de granito e alguns clastos de quartzo 
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OCORRÊNCIA N.º 27 

Designação: Afloramento monumentalizado da Cruzinha 

Freguesia: Guardão 

Concelho: Tondela 

Distrito: Viseu 

Latitude: 40.60361 N 

Longitude: -8.15796 

Altitude: 1010 metros 

Tipo de localização: Coordenadas obtidas localmente. Visitado 

Categoria: Arqueológico 

Tipologia: Afloramento monumentalizado 

Cronologia: Idade do Bronze Final 

Geologia: Rochas granitoides do Granito de Silvares 

Classificação: — 

Valor cultural: Elevado 

Posição vs. Projeto: AID – Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Deficiente 

Visibilidade para artefactos: Muito deficiente 

Artefactos recolhidos: — 

Fontes de informação — 

Caracterização da ocorrência: Monumento formado a partir de um afloramento de micaxisto na zona de contacto com as rochas 

granitoides, que se envolveu com blocos graníticos e clastos de quartzo. Apresenta um aparente 

anel periférico de blocos de granito. Possui cerca de 5,50 metros de diâmetro, mas a dispersão de 

clastos de quartzo atinge cerca de nove metros de diâmetro 
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ANEXO 3: DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA 

 

Vide Anexo 11.1 – Cartografia dos elementos patrimoniais 
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ANEXO 4: DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Figura 1: Localização e orientação das fotografias tiradas durante o trabalho de campo (sem escala). 
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Figura 2: Localização e orientação das fotografias tiradas durante o trabalho de campo (sem escala). 



 

 

 
 

  

PÁGINA 48 DE 65 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – PATRIMÓNIO 

RECAPE.SPE.CARAMULO.ATRECAPE.SPE.CARAMULO.AT.26.01 

 IMP.DCT.10.01 
 

 

Figura 3: Localização e orientação das fotografias tiradas durante o trabalho de campo (sem escala). 



 

 

 

   
 

  

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO - PATRIMÓNIO 

RECAPE.SPE.CARAMULO.AT.26.01  
PÁGINA 49 DE 65 

IMP.DCT.10.01  
 

 

Figura 4: Localização e orientação das fotografias tiradas durante o trabalho de campo (sem escala). 
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Figura 5: Localização e orientação das fotografias tiradas durante o trabalho de campo (sem escala). 
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Figura 6: Localização e orientação das fotografias tiradas durante o trabalho de campo (sem escala). 
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Figura 7: Vista do acesso ao aerogerador CZ05(C08). O novo aerogerador situar-se-á à direita deste caminho (fotografia: Paulo Félix) (ponto 5 

assinalado na Figura 2). 

 

Figura 8: Vista da área de implantação da subestação (fotografia: Paulo Félix) (ponto 6 assinalado na Figura 4).  
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Figura 9: Vista das mamoas 1 e 3 da Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 7 assinalado na Figura 4). 

 

Figura 10: Vista da Mamoa 1 da Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 8 assinalado na Figura 4). 
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Figura 11: Vista da Mamoa 3 da Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 9 assinalado na Figura 4). 

 

Figura 12: Vista da Mamoa 2 da Cruzinha a partir de nascente (fotografia: Paulo Félix) (ponto 10 assinalado na Figura 4). 
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Figura 13: Vista da Mamoa 2 da Cruzinha a partir de poente (fotografia: Paulo Félix) (ponto 11 assinalado na Figura 4). 

 

Figura 14: Vista da ocorrência Cruzinha 2, uma marca de termo insculturada (fotografia: Paulo Félix). (ponto 12 assinalado na Figura 2 e na Figura 

4).  
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Figura 15: Vista da possível Mamoa 4 da Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 13 assinalado na Figura 4). 

 

Figura 16: Vista do Afloramento Monumentalizado da Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 12 assinalado na Figura 2 e Figura 4).  
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Figura 17: Outra vista do Afloramento Monumentalizado da Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 12 assinalado na Figura 2 e Figura 4).  

 

Figura 18: Vista do troço de via correspondente à ocorrência n.º 4 – Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 16 assinalado na Figura 2). 
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Figura 19: Vista do outro troço da via correspondente à ocorrência n.º 4 – Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 17 assinalado na Figura 2). 

 

Figura 20: Vista de traçado de vala de cabos (fotografia: Paulo Félix) (ponto 18 assinalado na Figura 1).  
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Figura 21: Vista de traçado de vala de cabos (fotografia: Paulo Félix). (ponto 18 assinalado na Figura 1). 

 

Figura 22: Vista da área de implantação do aerogerador CZ01 (fotografia: Paulo Félix). (ponto 20 assinalado na Figura 4 e na Figura 5). 
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Figura 23: Vista de acessos junto à ocorrência n.º 2 – Marca da Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 21 assinalado na Figura 5). 

 

Figura 24: Vista de pormenor da ocorrência n.º 2 – Marca da Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 22 assinalado na Figura 5). 
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Figura 25: Vista do afloramento onde se situa a ocorrência n.º 2 – Marca da Cruzinha (fotografia: Paulo Félix) (ponto 23 assinalado na Figura 5). 

 

Figura 26: Vista de traçado de vala de cabos e acesso ao aerogerador CZ02 (fotografia: Paulo Félix).( (ponto 24 assinalado na Figura 6). 



 

 

 
 

  

PÁGINA 62 DE 65 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – PATRIMÓNIO 

RECAPE.SPE.CARAMULO.ATRECAPE.SPE.CARAMULO.AT.26.01 

 IMP.DCT.10.01 
 

 

Figura 27: Vista da área de implantação do aerogerador CZ02 (fotografia: Paulo Félix) (ponto 25 assinalado na Figura 6). 

 

Figura 28: Vista da área de implantação do aerogerador CZ03 (fotografia: Paulo Félix). 
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Figura 29: Vista de traçado de vala de cabos e acesso ao aerogerador CZ04 (fotografia: Paulo Félix). 

 

Figura 30: Vista da área de implantação do aerogerador CZ04 (fotografia: Paulo Félix). (ponto 12 assinalado na Figura 2).  
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Figura 31: Vista da área de implantação do apoio n.º 3 da linha elétrica (fotografia: Paulo Félix). (ponto 12 assinalado na Figura 2).  

 

 

Figura 32: Vista da área de implantação do apoio n.º 4 da linha elétrica (fotografia: Paulo Félix) (ponto 30 assinalado na Figura 2). 
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Figura 33: Vista da área de implantação do apoio n.º 5 da linha elétrica (fotografia: Paulo Félix). (ponto 31 assinalado na Figura 2). 

 

Figura 34: Vista do ponto de ligação da linha elétrica (fotografia: Paulo Félix) (ponto 32 assinalado na Figura 3). 


