
1. Introdução

Aexecução de um elevado número
de obras públicas com grande
dimensão e o crescente interesse

pela revalorização patrimonial dos
principais centros históricos do país
contribuíram, nos últimos anos, para uma
maior complexidade no quotidiano da
actividade arqueológica e para instituir
a arqueologia como um importante
instrumento de gestão territorial.

No plano geral para o desenvolvimento
económico e social do nosso território,
sobretudo do Algarve e do Alentejo, a
Auto-estrada do Sul constitui uma
acessibilidade de grande valor
estratégico, para o crescimento dos
principais sectores económicos do
Algarve e do Alentejo e para a
movimentação de pessoas.

No âmbito da realização do Estudo de
Impacto Ambiental do lanço da auto-   -
estrada do Sul, que começa em Gomes
Aires (Almodôvar) e termina na ligação
à VLA, a empresa TECNINVEST,
entidade responsável pela execução do
EIA, adjudicou à empresa ERA-
-Arqueologia o estudo do impacto
arqueológico do projecto de obra.

A área do estudo era constituída por
dois sublanços de auto-estrada (Gomes
Aires/S. Bartolomeu de Messines e S.
Bartolomeu de Messines/VLA) com
cerca de 40 km de extensão e com
aproximadamente 100 m de largura1,
por dois nós de auto-estrada (nó de
S. Bartolomeu de Messines e nó de
ligação à VLA) e pelas variantes de
acesso a S. Bartolomeu de Messines.

Intervenções }Contributo para um modelo de estudo de impacte patrimonial

85

* Arqueólogo. Era-Arqueologia, S.A.
joaoalbergaria@era-arqueologia.pt

1 Convém referir que durante as prospecções de campo
alargou-se sempre a área de prospecção do corredor, como
forma de abranger todo o troço afectado.

Contributo para
um modelo de
estudo de impacte
patrimonial: 

O exemplo 
da A2 
(Lanço de Almodôvar/VLA)

João Albergaria*



2. Metodologia

Os trabalhos arqueológicos foram
organizados em quatro etapas. As
duas primeiras foram realizadas

em gabinete, consistindo na recolha
exaustiva de todos os dados disponíveis
sobre o projecto de obra e na elaboração
de um formulário com os descritores
necessários à caracterização e à avaliação
dos sítios de interesse patrimonial. A
terceira etapa consistiu na realização de
prospecções arqueológicas sistemáticas
no corredor do novo traçado; por fim, na
quarta fase, foi elaborado o relatório
final dos trabalhos.

2.1 Análise de projecto e sistematização
prévia de informação

A análise inicial do plano
pormenorizado de obra foi a primeira
tarefa realizada neste EIA e nela
pretendia-se concretizar os seguintes
objectivos específicos:

• Determinar o tipo de projecto, de
forma a preparar a melhor estratégia de
intervenção. Para além de ser
importante distinguir um projecto
ocasional de um projecto sectorial
(BARREIRO MARTINEZ et alli, 1999: 16;
BARRERO MARTINEZ, 2000: 19),
considera-se fundamental definir o tipo
de obra, porque um projecto de traçado
linear (por exemplo: gasoduto,
oleoduto, caminho-de-ferro, estrada,
auto-estrada, canal de irrigação) tem
características diferentes de um
projecto de área restrita (por exemplo:
barragens, empreendimentos
urbanísticos, marinas, portos, pedreiras,
florestas, agro-pecuárias, aterros).

• Delimitar o melhor possível a área
afectada pelo novo traçado, através da
utilização de fotografias aéreas, de
cartografia geral e de plantas de obra,
para enquadrar o percurso da via na
paisagem, identificar os principais
acidentes de relevo e as melhores vias
de acesso ao terreno, facilitar a

localização de todos os elementos de
obra (viadutos, aterros, cortes, etc.),
registar as áreas de boa, média e má
visibilidade dos solos e cartografar
todos os sítios com valor patrimonial.
Com vista ao cumprimento deste
objectivo, foram analisadas as
fotografias aéreas do traçado em estudo,
as plantas da Geometria do Traçado, à
escala 1:2.000, o traçado da via, à escala
1:25.000 e o traçado dos nós de S.
Bartolomeu de Messines e de ligação à
VLA.

• Caracterizar sumariamente o plano
geral de obra, identificar os possíveis
agentes de impacte e localizar as áreas
com maior ou menor grau de afectação.
As plantas da Geometria do Traçado
foram uma ajuda preciosa, já que
possibilitaram a leitura dos perfis do
traçado, particularmente da
implantação de alguns dos agentes de
impacto, como os viadutos ou aterros, e
das plantas pormenorizadas da via, que
apresentavam toda a área afectada, o
corredor com as faixas de rodagem e o
eixo da via, a quilometragem do traçado
e as coordenadas de obra geo-referenciadas.

• Recolher o máximo de informação
disponível sobre o território abrangido
por este troço da A2 e proceder à
sistematização dos dados obtidos, com a
finalidade de produzir um inventário
dos sítios com interesse patrimonial
identificados e de caracterizar o
ambiente cultural (o presente e o
passado) que distingue as paisagens da
serra e do Barlavento algarvio.

Para além dos sítios inventariados a
partir da bibliografia consultada,
utilizou-se, também, como ponto de
partida e como referência obrigatória, a
componente patrimonial do Estudo
Prévio. Nesta análise bibliográfica,
foram identificados catorze sítios, dos
quais se destacavam a necrópole de
Cômoros da Portela e do povoado do
Castelinho, por se encontrarem
implantados no traçado da A2
(INÁCIO, 1999).
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Após a aprovação do EIA, e já durante a
execução do projecto, a ERA-Arqueologia
realizou sondagens de diagnóstico2

(mecânicas e manuais) em locais com
valor patrimonial, tendo-se confirmado
a existência de um sítio arqueológico no
local registado como Portela 3, directamente
afectado pelo traçado da via.

Face ao impacte patrimonial negativo,
num sector estratégico do traçado da
A2, a BRISA, SA prosseguiu com o
cumprimento das medidas de
minimização e adjudicou à ERA-
-Arqueologia a escavação integral da
Portela 33, no sector afectado pela obra.

Já durante o processo de
acompanhamento arqueológico da
obra4, foi identificada, junto à área que
estava a ser intervencionada, uma
necrópole com enterramentos que
evidenciavam a prática de rituais
muçulmanos5.

Apesar de não ter sido inicialmente
planeada, esta sequência de
intervenções desenvolvidos pela ERA-
-Arqueologia, no decorrer da
planificação e da construção desta
grande obra pública, possibilitou a

aplicação de uma estratégia de gestão
patrimonial, que foi concebida com os
seguintes objectivos genéricos:

• Contribuir para o conhecimento, para
a preservação e para a revalorização do
património arqueológico, arquitectónico
e etnográfico afectado.

• Assegurar a solução mais adequada
para a resolução dos problemas
patrimoniais identificados, quer na fase
de projecto, quer na fase de execução da
obra, de forma a evitar que estes se
manifestem negativamente no
conhecimento e na salvaguarda de
património cultural, bem como no
desenrolar normal da obra.

• Proceder à Avaliação do Impacto
Patrimonial e à respectiva aplicação das
Medidas de Minimização, a partir de
modelos explicativos e de concepções
teóricas que possibilitem uma actuação
criteriosa e sistemática.

• Descrever e problematizar ideias,
métodos e conceitos usados durante as
diversas fases de trabalho.

• Tentar conciliar a necessidade efectiva
de destruir património com o
crescimento do nosso conhecimento,
reconvertendo a destruição num acto de
registo positivo (CRIADO BOADO,
1995: 154).

• Promover a articulação eficaz entre as
diversas instituições envolvidas no
projecto (promotor do projecto, cliente,
Instituto Português de Arqueologia e
empresa de arqueologia), através de
decisões fundamentadas em valores
precisos, bem como em objectivos,
critérios e metodologias previamente
acordados.
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Proceder à Avaliação do
Impacto Patrimonial e à
respectiva aplicação das
Medidas de Minimização, a
partir de modelos explicativos
e de concepções teóricas que
possibilitem uma actuação
criteriosa e sistemática.
...
Tentar conciliar a necessidade
efectiva de destruir património
com o crescimento do nosso
conhecimento, reconvertendo
a destruição num acto de
registo positivo 

2 Trabalho adjudicado pela TECNINVEST.

3 Este trabalho iniciou-se com 8 sondagens arqueológicas e
terminou com a escavação de uma área com cerca de 850 m2

(PIRES, 2001).

4 Trabalho sob a coordenação técnica da Drª Célia Aniceto.

5 Os trabalhos de escavação neste sítio foram adjudicados
directamente pela BRISA, SA à ERA-Arqueologia.



contextos arqueológicos (estruturas e
depósitos) "escondidos" no subsolo, dos
quais só é possível observar normalmente,
no decorrer das prospecções, algumas
áreas com materiais arqueológicos
dispersos à superfície do solo, decidiu-se
usar a designação de mancha de ocupação
para referir os sítios com potencial
arqueológico e representá-los graficamente
nas Plantas Geométricas do Traçado,
segundo o seu valor de impacto
patrimonial.

2.2.2 Localização
No decorrer das prospecções de campo,
todos os locais com interesse patrimonial
foram localizados nas Cartas Militares de
Portugal, à escala 1: 25 000, e nas plantas
da Geometria do Traçado - Planta Geral, à
escala 1: 2000.

Os diferentes níveis de observação do solo
(bom, médio e reduzido) foram também
registados no campo e representados
graficamente no traçado da via, à escala
1: 2000, através de símbolos diferentes.

No relatório final, utilizaram-se as plantas
da Geometria do Traçado para localizar no
plano de obra todos sítios identificados e
as CMP para implantar os sítios referidos
em cada ficha descritiva, bem como, os
sítios com interesse patrimonial situados
nas imediações.

2.2.3 Descrição e caracterização
As características principais dos sítios
identificados foram descritas com
pormenor, a partir de critérios
previamente definidos, que constam
numa ficha descritiva (ver Figura 1).
Os descritores utilizados neste EIA vêm
na sequência das propostas
apresentadas por J. Mascarenhas
(MASCARENHAS, SOARES, SILVA,
1986) e por D. Barrero Martinez
(BARRERO MARTINEZ, VILLOCH
VÁZQUEZ, CRIADO BOADO, 1996).

6 Neste descritor, utilizou-se a listagem apresentada pelo IPA
no sistema ENDOVELLICUS.

7 Neste descritor, utilizou-se a listagem apresentada pelo IPA
no sistema ENDOVELLICUS.

2.2 Organização de dados:
registo e classificação

A sistematização da informação
recolhida em gabinete e no campo
foi concebida, sobretudo, para
fundamentar criteriosamente a
avaliação do impacte patrimonial
de todos os sítios registados e
justificar, de forma coerente, as
medidas de minimização
propostas.

2.2.1 Identificação
Os sítios identificados em
trabalho de campo foram
numerados sequencialmente, a
partir do início do traçado, tendo-
se incluído nesta sequência
numérica os sítios arqueológicos
referidos na bibliografia
consultada e aqueles que são
afectados pelo traçado ou que se
encontram nas suas imediações.

Neste trabalho, optou-se por
distinguir ainda o património
construído, normalmente
caracterizado por edíficios de
âmbito etnográfico, dos sítios
arqueológicos (manchas de
ocupação), para facilitar a leitura
gráfica da localização e da
distribuição de todas as unidades
patrimoniais.

Considerando que o segundo grupo
é formado essencialmente por
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Caracterizar
sumariamente o plano
geral de obra, identificar
os possíveis agentes de
impacte e localizar as
áreas com maior ou menor
grau de afectação.

IDENTIFICAÇÃO
Nome
N.º
Tipo de sítio6

Topónimo

LOCALIZAÇÃO
Distrito
Concelho
Freguesia
Coordenadas Gauss
Coordenadas UTM
Número e data de Carta Militar de Portugal
Número e data de Carta Corográfica de Portugal
Classificação oficial

DESCRIÇÃO DOS SÍTIOS
Tipo de acessibilidade

Via rápida; Estrada nacional; Estrada municipal; 
Estradão; Caminho pé posto; Sem acesso.

Tipo de implantação na paisagem
Planície; Colina suave; Cerro-topo; Cerro-
-encosta; Espigão fluvial; Esporão: Escarpa; 
Falésia; Praia; Várzea.

Tipo de visibilidade na paisagem
Controlo visual total: Controlo do espaço 
limítrofe; Controlo condicionado; Controlo de 
pontos de passagem; Visibilidade reduzida; Sem
visibilidade.

Uso do solo
Agrícola; Agrícola regadio; Baldio; Florestal; 
Industrial; Pastoreio; Turismo; Urbano; Pedreira; 
Areeiro; Aterro; Pântano.

Estado de visibilidade
Sem vegetação; Vegetação rasteira; Arbustos 
ou matos densos; Arvoredo denso (pinhal); 
Arvoredo denso (copa redonda); Arvoredo 
denso (copa esguia); Arvoredo pouco denso 
(pinhal); Arvoredo pouco denso (copa redonda);
Arvoredo pouco denso (copa esguia); Mata; 
Pedregais; Ruínas.

Tipo de conservação
Intacto; Sem telhado; Semi-destruído;
Desconhecido; Destruído.

Descrição de materiais arqueológicos (Campo de 
texto)
Área de dispersão dos materiais arqueológicos

Extensa; Média; Pequena; Pontual
Tipo de dispersão

Contínua; Dispersa; Concentrado; Progressivo.
Cronologia7

Tipo de trabalhos arqueológicos
Conservação/Valorização; Escavação; 
Levantamento; Prospecção; Restauro; 
Salvamento; Sondagem; Valorização; Visita.

Referências bibliográficas (Campo de texto)

CLASSIFICAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL
Grau de implantação

Com interesse - 3; 
Indeterminado - 2; 
Sem interesse - 1

Grau de visibilidade
Bom - 3;
Médio - 2; 
Mau - 1

Grau de conservação
Bom - 3; 
Regular - 2; 
Mau - 1; 
Desconhecido - D

Grau de concentração
Elevado - 3; 
Médio - 2; 
Reduzido - 1

Grau de monumentalidade
Elevado - 3; 
Médio - 2; 
Reduzido - 1

Grau de raridade (regional)
Raro - 3; 
Regular - 2; 
Frequente - 1; 
Desconhecido - D

Grau de potencial científico
Elevado - 3; 
Médio - 2; 
Reduzido - 1

Grau de potencial histórico
Elevado - 3; 
Médio - 2; 
Reduzido - 1

CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE IMPACTE
PATRIMONIAL

Agentes de impacte
Escavação; Terraplanagem; Desflorestação; 
Desmatação; Valas; Aterro; Estaleiros; 
Viadutos; Acessos rodoviários; Bases de 
pilares; Pedreiras; Sonoro; Visual; Poluente.

Grau de impacte
Elevado - 4; 
Médio - 3; 
Reduzido - 2; 
Nulo - 1

Figura 1
Descritores e elementos de valorização 
usados na caracterização dos sítios.



arquitectura, das técnicas de construção,
dos materiais usados, etc.).

Medidas do Tipo B – Os edifícios que
vão ser destruídos durante a construção
da A2 devem ser limpos da vegetação,
para se proceder ao registo documental
exaustivo (fotografias, plantas e alçados
de pormenor, levantamentos
topográficos, descrição da arquitectura,
das técnicas de construção, dos
materiais usados, etc)

Medidas do Tipo C – Realização de
pequenas sondagens arqueológicas para
confirmar os vestígios observados à
superfície e caracterizar sumariamente
as dimensões e funcionalidade do sítio
arqueológico. Estas sondagens não
devem ultrapassar os 60m2.

Medidas do Tipo D – Realização de
sondagens arqueológicas para confirmar
os vestígios observados à superfície e
caracterizar sumariamente as
dimensões e funcionalidade do sítio
arqueológico. Estas sondagens não
devem ultrapassar os 120 m2.

2.3 Realização de prospecções
arqueológicas

Os métodos de prospecção usados pela
equipa de arqueólogos variaram
conforme a topografia do terreno e a
densidade da vegetação. Os terrenos que
foram lavrados recentemente e os solos
que tinham a vegetação rasteira foram
prospectados de forma sistemática,
enquanto que os terrenos com forte
inclinação e com vegetação arbustiva
foram prospectados de forma linear.

As áreas com vertentes muito inclinadas
e com grande densidade de vegetação
não foram genericamente prospectadas,
devido à impossibilidade de penetrar no
emaranhado de estevas, silvas e tojos.
As excepções ocorreram quando o
acesso às manchas de mato estava
facilitado e era possível percorrer os
seus limites, e quando se podia
caminhar num trilho até atingir um
local que topograficamente sugerisse
algum potencial patrimonial.

No decorrer das prospecções, procedeu-se
sempre que possível à recolha de
informações orais.

O registo fotográfico de campo foi
realizado com o objectivo principal de
caracterizar sumariamente cada sítio
identificado, tal como foram
fotografadas as zonas que apresentavam
más condições de visibilidade, para
demonstrat as condições de terreno e o
tipo de visibilidade encontradas.

2.4 Elaboração do relatório final

O relatório final foi organizado em
quatro unidades documentais. A
primeira consistiu no texto principal,
que cumpria os seguintes objectivos
genéricos:

• Apresentação de um resumo com os
resultados obtidos no EIA;

• Descrição da metodologia utilizada;

• Caracterização do projecto de obra,
da paisagem afectada pelo traçado e dos
sítios com valor patrimonial;

• Inventário de todos os sítios
identificados;

• Avaliação do valor patrimonial e do
valor de impacte patrimonial de cada
sítio;

• Apresentação das medidas de
minimização.
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2.2.4 Classificação do valor patrimonial
Para a classificação do valor patrimonial
foram usados os descritores considerados
mais significativos para determinar a
classificação do sítio (MASCARENHAS,
SOARES, SILVA, 1986). Cada descritor
tem vários graus, apresentados em tabela
numa escala decrescente de interesse e
todos os sítios são avaliados em função
dos vários descritores. Estes têm um
valor específico que, no final, foi
calculado para determinar a importância
patrimonial de cada sítio.

O valor patrimonial é avaliado numa
escala numérica, resultando da média
ponderada dos descritores, de acordo
com o Quadro 1. Foram adicionalmente
criadas quatro classes gradativas, que
reflectem a importância de cada sítio
identificado.

Quadro 1 – Valores de ponderação

A interpretação do valor patrimonial
tem de ser cautelosa e deve ter em conta
os limites do nosso actual conhecimento
sobre estes sítios. Convém também
relembrar que nenhum dos sítios
prospectados foi anteriormente sujeito a
trabalhos arqueológicos e que aquilo
que se observa na superfície do terreno
é uma pequena fracção da realidade que
se esconde no subsolo ou que já foi
destruída.

Quadro 2 – Classes de valor patrimonial

2.2.5 Classificação do grau de impacte
patrimonial
O impacte patrimonial considerado
para cada sítio, a partir do qual são
determinadas as medidas de
minimização, resulta da conjugação do
valor patrimonial e do grau de afectação
da obra.

Para calcular o grau de afectação da
obra foi primeiro necessário
caracterizar os agentes de  impacte em
cada sítio identificado, tal como o
previsto nível de afectação.  Torna-se
importante realçar, que para além das
intervenções directamente relacionadas
com o traçado, outras que com ele se
relacionam indirectamente, como por
exemplo, os acessos rodoviários ou os
estaleiros, provocam destruições. 

Quadro 3 – Classes de valor de impacte patrimonial
e tipos de medidas de minimização

A avaliação do grau de impacto de obra
depende da informação fornecida. Se
para a construção de um troço de via é
possível calcular o grau de impacto,
para as instalações secundárias (acessos
rodoviários, estaleiros) não se consegue
determinar o grau de impacto, devido à
falta de informação relativa à sua
localização.

2.2.6 Medidas de minimização
As medidas de minimização de impacte
patrimonial foram propostas a partir do
tipo de  impacte patrimonial
considerado para cada sítio.

Medidas do Tipo A – Os sítios com
impacte negativo, ou seja, aqueles que
vão ser parcial ou totalmente destruídos
devem ser limpos da vegetação que os
cobre, para depois se proceder ao registo
documental (fotografias, descrição da
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Os diferentes níveis de
observação do solo (bom,
médio e reduzido) foram
também registados no campo
e representados graficamente
no traçado da via

GRAU DE 
DESCRITORES PONDERAÇÃO
Inserção paisagística 2
Nível de observação 4
Grau de conservação 6
Concentração de materiais 4
Monumentalidade 2
Raridade 4
Potencial Científico 8
Potencial Histórico 8

VALOR PATRIMONIAL CLASSE
< 7,125 1

> 7,125  < 9,500 2
> 9,500 < 11,875 3
> 11,875 < 14,250 4

VALOR  DE IMPACTE
PATRIMONIAL MEDIDAS

< 4,75 A
> 4,75  < 8,5 B
> 8,5 < 12,25 C
> 12,25  < 16 D



Apesar de não existirem grandes
obstáculos naturais, a elevada
densidade de vegetação nas zonas
baldias dificultou, por vezes, a correcta
observação do solo, bem como a
proliferação de pequenas hortas e
pomares cercados impossibilitou, em
muitos casos, a passagem dos
arqueólogos. Desta forma, algumas
áreas não foram devidamente
prospectadas, enquanto que existem
outras cujo nível de observação foi
reduzido, tendo sido somente possível
registar a presença das estruturas
construídas em altura.

Dos sítios com interesse patrimonial
identificados, num total de quarenta e
nove, distinguem-se claramente dois
grupos. O primeiro está relacionado
com edifícios de interesse etnográfico
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O segundo documento era composto
pelas fichas descritivas de cada sítio,
enquanto que a terceira unidade
continha a Plantas de Geometria de
Traçado. O último anexo era constituído
pela informação fotográfica.

3. Caracterização do impacte
patrimonial na A2: Lanço
Almodôvar/VLA

AA2 é um projecto de traçado
linear, com uma elevada acção
destrutiva, sobretudo nos

segmentos de via construídos sobre
aterros e nos troços construídos a partir
de cortes feitos nos topos e nas vertentes
de algumas elevações, que rompe uma
grande variedade de paisagens ao longo
do seu traçado, cada uma delas com
problemáticas patrimoniais específicas.

O sublanço Almodôvar-S. Bartolomeu
de Messines começa na zona de Corte de
Azinho, a cerca de quatro quilómetros a
Oeste da povoação de Santa Clara-a-
-Nova, e prolonga-se pela serra do
Caldeirão, atravessando três importantes
cursos de água: a ribeira da Azilheira, a
ribeira de Odelouca, e o rio Arade.

O primeiro terço deste traçado estende-se
por duas áreas relativamente distintas.
A primeira área (Km 0.000 até cerca do
Km 2500) corresponde a uma zona de
serra não muito fechada e que foi
possível prospectar com alguma
facilidade. A segunda área (a partir do
Km 2500 até ao Km 10000) foi
extraordinariamente difícil de

prospectar devido à grande inclinação
das vertentes por onde passa a auto-
-estrada e à grande densidade de mato,
que em muitos sectores não permitiu a
passagem dos técnicos, nem a
observação da superfície do solo. Nos
outros dois terços deste sublanço, o
percurso manteve-se muito difícil de
percorrer, pelas mesmas razões, tendo-
se apenas detectado, na serra, algumas
áreas (de dimensões reduzidas) com
mato rasteiro e, nas várzeas das
principais linhas de água (ribeira de
Odelouca, rio Arade e Ribeira do
Gavião), algumas zonas limpas de
vegetação.

Ao contrário do primeiro sublanço, o
relevo do sublanço S. B. Messines/VLA
é pouco acidentado e predominam as
áreas aplanadas (Km 2000 a Km 10000).
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O impacte patrimonial
considerado para cada sítio,
a partir do qual são
determinadas as medidas de
minimização, resulta da
conjugação do valor
patrimonial e do grau de
afectação da obra.

Figura 2
Edíficio do Barranco do Ribeiro 1.

Dos sítios com interesse
patrimonial identificados, num
total de quarenta e nove,
distinguem-se claramente dois
grupos. O primeiro está
relacionado com edifícios de
interesse etnográfico (trinta
registros), que foram subdivididos
por vários tipos, consoante a sua
funcionalidade. O segundo grupo
é formado por catorze locais com
interesse arqueológico, dos quais
se destacam os sítios da Portela
3 e do Castelinho



(trinta registros), que foram
subdivididos por vários tipos, consoante
a sua funcionalidade. O segundo grupo é
formado por catorze locais com interesse
arqueológico, dos quais se destacam os
sítios da Portela 3 e do Castelinho.

No decorrer dos trabalhos de campo,
identificaram-se sete instalações
hidráulicas, localizando-se a maioria na
região algarvia (cinco). Se no Alentejo
só se identificou um tanque e uma mina
de água, no Algarve identificaram-se

três noras e dois poços, localizadas
maioritariamente em zonas de maior
aproveitamento agrícola.

No que diz respeito às estruturas
relacionadas com a pastorícia,
registaram-se três chafurdões e um
curral,  todos localizados na região
alentejana. Esta realidade traduz um
tipo de economia específico da serra,
que consiste no pastoreio, enquanto que
na zona algarvia, o predomínio das
instalações hidráulicas e de outros
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VALOR DE CLASSE DE 
TIPO VALOR IMPACTE MEDIDAS DE 

N.º TOPÓNIMO DE SÍTIO PATRIMONIAL PATRIMONIAL MINIMIZAÇÃO

1 Corte de Azinho 1 Chafurdão 5.25 4 A
2 Corte de Azinho 2 Chafurdão 5.25 4 A
3 Vale dos Grãos Tanque 7.00 4 A
4 Escorvas Indeterminado 5.71 1 A
5 Barranco de Brejões Indeterminado 5.00 2 A
6 Medronhais Indeterminado 11.75 3 A
7 Casinha de Medronhais 1 Edifício 5.75 4 A
8 Casinha de Medronhais 2 Eira 5.75 4 A
9 Casinha de Medronhais 3 Chafurdão 7.00 4 A

10 Rib. Azinheira Curral 4.75 2 A
11 B. da Corte Amarela Mina de Água 6.29 4 A
12 B. do Vale de Casas Indeterminado 7.14 8 B
13 B. do Ribeiro 1 Edifício 5.75 4 A
14 B. do Ribeiro 2 Edifício 5.75 2 A
15 Perna Seca de Cima 1 Edifício 5.25 2 A
16 Perna Seca de Cima 2 Edifício 6.75 4 A
17 Rio Arade 1 Nora 5.14 2 A
18 Rio Arade 2 Edifício 5.25 2 A
19 Rio Arade 3 Indeterminado 4.00 2 A
20 B. do Malhão Indeterminado 5.14 4 A
21 B. do Vale Laranjo 1 Mancha de ocupação 9.33 8 B
22 B. do Vale Laranjo 2 Poço 6.50 4 A
23 Vale Romeira Mancha de ocupação 12.00 16 D
24 B. do Vale Vinagre Nora e levada 7.50 8 B
25 Portela 1 Mancha de ocupação 11.00 12 C
26 Portela 2 Poço 7.25 4 A
27 Portela 3 Povoado 13.33 16 D
28 Portela 4 Edifício 5.75 4 A
29 Portela 5 Edifício 5.75 4 A
30 Portela 6 Mancha de ocupação 9.00 8 B
31 Portela 7 Mancha de ocupação 9.00 8 B
32 Portela 8 Mancha de ocupação 9.00 8 B
33 Monte Branco 1 Edifício 5.75 2 A
34 Monte Branco 2 Mancha de ocupação 9.00 8 B
35 Mte do Cerro da Cruz Edifício 5.75 2 A
36 Fornalhas Edifício 5.75 4 A
37 Casas Mancha de ocupação 9.00 8 B
38 Purgatório Mancha de ocupação 10.33 12 C
39 S. Vicente 1 Mancha de ocupação 10.33 12 C
40 S. Vicente 2 Nora 7.25 8 B
41 Castelinho Povoado 11.75 12 C
42 Mem Moniz 1 Moinho 7.00 4 A
43 Mem Moniz 2 Edifício 6.50 4 A
44 Mem Moniz 3 Eira 6.50 2 A
45 Amoreira Mancha de ocupação 8.33 8 B
46 Centieira 1 Mancha de ocupação 8.33 8 B
47 Centieira 2 Eira 4.75 4 A
48 Centieira 3 Eira 7.50 8 B
49 Ribeiro Meirinho Edifício 6.25 2 A

Figura 3
Inventário de sítios com interesse patrimonial.

Figura 4
Nora de
S.Vicente.



3.1 Classificação de valor patrimonial

Após a conclusão das prospecções, todos
os sítios identificados foram
classificados e avaliados em função da
sua importância patrimonial.

Os sítios com maior valor patrimonial são:
1) o sítio do Vale da Romeira, situado
ao Km 0,700 do sublanço S ,Bartolomeu
de Messines/VLA;
2) o sítio da Portela 3, situado ao Km
1700 do sublanço S. Bartolomeu de
Messines/VLA.

Depois deste conjunto, existe outro
grupo composto por cinco elementos:
1) possível estrutura funerária dos
Medronhais, localizada junto ao traçado
do sublanço Almodôvar/S. Bartolomeu
de Messines
2) mancha de materiais da Portela 1,
localizada ao Km 1,450 do sublanço 
S. Bartolomeu de Messines/VLA;
3) mancha de materiais do Purgatório,
localizada ao Km 10,100 do sublanço 
S. Bartolomeu de Messines/VLA;

4) mancha de materiais de S. Vicente 1,
localizada ao Km 10,600 do sublanço 
S. Bartolomeu de Messines/VLA;
5) povoado do Castelinho, localizado ao
Km 11,200 do sublanço S. Bartolomeu
de Messines/VLA.

Os restantes grupos são formados
essencialmente por edifícios
construídos, alguns deles com grande
interesse etnográfico e por manchas de
materiais arqueológicos dispersos à
superfície do terreno. Deste conjunto,
convém destacar alguns edifícios
particularmente interessantes9, devido
às técnicas tradicionais de construção
usadas e ao seu elevado valor estético,
como sejam as casas do Ribeiro do
Barranco 1 (nº13) e do rio Arade 3,
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equipamentos relacionados com a
actividade agrícola, como eiras ou
moinhos, reflecte a importância da
agricultura para as comunidades locais.

Os edifícios de carácter habitacional,
quando foram registados (cinco no
Alentejo e oito no Algarve), encontravam-
-se todos em fase adiantada de ruína,
testemunhando a desertificação humana
da serra algarvia e a recente organização
social e económica das áreas rurais
algarvias.

As prospecções de campo levaram à
identificação de apenas um local com
potencial arqueológico no traçado da
serra, localizando-se os restantes já na
zona do Algarve. Esta disparidade na
distribuição dos sítios pode ser explicada
pela dificuldade encontrada na
observação de largos sectores da via e pelo
tipo de ocupação humana do território.
De facto, o relevo na região algarvia é
mais propício ao povoamento que o relevo
alentejano, tal como as terras mais férteis
do Algarve favorecem o desenvolvimento
de comunidades agrícolas.

A grande maioria dos sítios arqueológicos
identificados consiste em manchas de
ocupação (doze), das quais se destacam
as mais antigas, como a da Portela 1 
(n.º 25), a da Portela 7 (n.º 31) ou a do
Purgatório (n.º 38), de cronologia pré-
-histórica. Manchas de povoamento
mais recente, como Barranco do Vale
Laranjo 1 (n.º 21) e de Vale Romeira
(n.º 23), situados na mesma área
geográfica, podem corresponder a locais
relacionados com a actividade
metalúrgica, porque foram identificadas
à superfície manchas de escória e de
minério, assim como material de
construção muito carbonizado.

A estrutura de Medronhais (n.º 6)
apresenta afinidades com outras já
estudadas, na mesma zona, pelo que
poderá ser uma estrutura funerária da
Idade do Ferro8. Para outras estruturas
identificadas, como a do Rio Arade 3
(n.º 19), não é possível atribuir-lhes

uma cronologia ou uma funcionalidade,
devido à densa vegetação que as cobria
e ao seu elevado grau de destruição.

De realçar igualmente o núcleo de
povoamento da Portela 3 (n.º 27), no
qual foi possível comprovar a existência
de um importante sítio islâmico de
cronologia medieval, já referido em
1909 (OLIVEIRA, 1909) e apresentado
mais recentemente por Rosa Varela
Gomes (GOMES, 1999).

O povoado do Castelinho (n.º 41)
também é um sítio medieval islâmico
(MARQUES, 1992: 166). Como o nome
indica poderia ser um pequeno castelo,
relacionado possivelmente com a linha
defensiva do castelo de Paderne
(CATARINO, 1993: 74), devido à
existência de contacto visual entre as
duas unidades militares e à
identificação, no Castelinho, de
materiais arqueológicos da mesma
época dos materiais provenientes do
castelo de Paderne.
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Figura 5
Eira de Centieira 3.

8 Convém referir que esta estrutura não está localizada no
traçado da A2, mas está muito próxima de um local
seleccionado para a realização de sondagens geológicas.
Por este motivo, procedeu-se ao seu registo, avaliação e
propuseram-se as respectivas medidas de minimização.

9 Estes sítios foram destacados dos restantes, porque
representam um segmento do nosso património que está
em vias de desaparecer face ao rápido desenvolvimento
das áreas rurais.



desmatação, as primeiras escavações,
aterros e terraplanagens devem ser
acompanhados presencialmente por
arqueólogos.

• Todos os segmentos do traçado
sinalizados nas prospecções com
reduzida ou com má visibilidade do
solo devem ser acompanhadas
presencialmente por arqueólogos,
durante o processo de desmatação e no
decorrer das primeiras escavações,
aterros e terraplanagens.

4. Minimização de Impacte
Patrimonial

4.1 Sondagens de diagnóstico

No âmbito da minimização prévia
do impacte arquelógico na A2
(Lanço Gomes Aires/VLA), o

Instituto Português de Arqueologia
deliberou que deveriam ser realizadas
sondagens arqueológicas mecânicas, nos
sítios do Purgatório, da Portela 1 e de
S. Vicente, bem como sondagens
manuais nos sítios do Castelinho, Vale
Romeira e da Portela 3, para confirmar
a existência dos sítios identificados nas
prospecções e para reavaliar o
respectivo impacte patrimonial.

As sondagens mecânicas11 realizadas
pela ERA-Arqueologia, nos sítios da
Portela 1 (ALDANA, 2000b) e de
S. Vicente (ALDANA, 2000a),
demonstraram que os materiais
arqueológicos recolhidos nas
prospecções não estavam associados a
contextos arqueológicos preservados.
O desbloqueamento desta área para a
execução da obra foi acompanhado pela
proposta de acompanhamento
arqueológico dos trabalhos de
revolvimento do solo (ALDANA,
2000b:14; ALDANA, 2000a:11).

No sítio do Purgatório, também não
foram identificados vestígios
preservados de uma ocupação humana

antiga, mas, ao contrário da Portela 1 e
de S. Vicente, considerou-se que este
local requeria uma atenção especial,
devido à concentração de materiais
arqueológicos recolhidos à superfície,
tendo sido proposta a realização de
sondagens manuais, dado que o método
de escavação mecânico se revelou
inconclusivo (ALDANA, 2000c: 11).

As sondagens manuais12 realizadas pela
ERA, nos sítios de Vale Romeira e do
Castelinho, não revelaram a existência
de contextos arqueológicos preservados,
estando os materiais arqueológicos
recolhidos em contexto secundário de
deposição (FILIPE, 2000a; FILIPE,
2000b). Por uma questão de prudência,
recomendou-se que os trabalhos de
revolvimento do terreno deviam ser
acompanhados por um arqueólogo, e no
sítio de Vale Romeira, as sondagens
manuais deveriam ser complementadas
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o núcleo rural do Monte do Cerro da
Cruz, o moinho de Mem Moniz 1, a eira
da Centeira 3 e a nora de S. Vicente 2.

A interpretação do valor patrimonial
tem de ser cautelosa e deve considerar
sempre os limites do nosso
conhecimento sobre os sítios
identificados em prospecções. Desta
forma, esta avaliação tem de ser vista
como um indicador que assinala a
existência de sítios com maior ou menor
valor patrimonial, condicionado pelo
que se pode observar do sítio, pelo seu
estado de conservação e pela estratégia
de actuação da equipa técnica.

3.2 Valor de impacte patrimonial e
medidas de minimização

O valor de impacte patrimonial é um
dado fundamental para determinar as
medidas de minimização de cada sítio,
dado que é resultado da relação entre o
valor patrimonial do sítio e o respectivo
grau de afectação provocado pela obra10.

Para a maioria dos sítios afectados pela
A2 (64%), apresentaram-se medidas do
Tipo A, enquanto que para 24% dos
sítios sugeriram-se medidas do Tipo B.
As medidas do Tipo C foram aplicadas
somente a quatro sítios (8% do total).
Os sítios de Vale Romeira e da Portela 3,
como tinham o maior impacte
patrimonial, foram abrangidos pelas
medidas do Tipo D.

Figura 6  
Distribuição dos tipos de medidas de minimização.

Como é possível verificar nos números
apresentados, uma grande parte dos
sítios identificados têm um valor de
impacte patrimonial reduzido e, por
esse motivo, as medidas de minimização
propostas resumiram-se ao registo
documental mínimo do sítio, antes da
sua destruição. Nos sítios com maior
valor de impacte patrimonial, as
medidas de minimização sugeridas
consistiram na realização de sondagens
arqueológicas nesses sítios, com o
objectivo de identificar contextos
arqueológicos preservados.

Para além das medidas de minimização
específicas de cada sítio, apresentaram-se
ainda algumas medidas de carácter
genérico:

• Os sítios que se encontram muito
próximo do traçado e os sítios que não
são afectados directamente pela via
devem ser salvaguardados.

• Nos locais onde se anotaram manchas
de materiais, os trabalhos de
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A interpretação do valor
patrimonial tem de ser
cautelosa e deve considerar
sempre os limites do nosso
conhecimento sobre os sítios
identificados em prospecções.
Desta forma, esta avaliação
tem de ser vista como um
indicador que assinala a
existência de sítios com maior
ou menor valor patrimonial,
condicionado pelo que se pode
observar do sítio, pelo seu
estado de conservação e pela
estratégia de actuação da
equipa técnica

Para a maioria dos sítios
afectados pela A2 (64%),
apresentaram-se medidas do
Tipo A, enquanto que para
24% dos sítios sugeriram-se
medidas do Tipo B. As
medidas do Tipo C foram
aplicadas somente a quatro
sítios (8% do total). Os sítios
de Vale Romeira e da Portela 3,
como tinham o maior impacte
patrimonial, foram abrangidos
pelas medidas do Tipo D

10 Por exemplo, o sítio dos Medronhais (n.º 6) tem o valor
patrimonial elevado, mas, como não é afectado pelo traçado
da A2, o seu valor de impacte patrimonial é reduzido
(Medida do tipo A).

11 As condições contratuais com a TECNINVEST
estabeleciam a escavação, com meios mecânicos, de uma
área total de 60 m2, os quais foram repartidos por 4
sondagens, em função da concentração e dispersão dos
materiais arqueológicos encontrados à superfície.

12 Em Vale Romeira foram escavadas oito sondagens
arqueológicas, distribuídas pelas zonas com maior
concentração de materiais, totalizando no final 50 m2.
No povoado do Castelinho, escavou-se uma área total de
50 m2, dividida por dez sondagens.



Após a aprovação do Instituto Português
de Arqueologia do relatório da vertente
patrimonial do EIA e da aprovação do
EIA por parte da Comissão de Avaliação
de Impacte Ambiental, o IPA decidiu que
deviam ser aplicadas as medidas
mitigadoras sugeridas, no EIA, para os
sítios com maior valor de impacto
patrimonial, bem como os trabalhos de
desmatação e de revolvimento do solo,
deviam ser acompanhados
presencialmente por arqueólogos.

As sondagens realizadas nos seis sítios
arqueológicos demonstraram que o
traçado da A2 afectava um importante
sítio arqueológico, tendo sido necessário
proceder à escavação integral da Portela 3,
no sector abrangido pela via.

O acompanhamento arqueológico da obra
possibilitou, entretanto, a identificação de
uma necrópole com rituais muçulmanos,
junto ao sítio da Portela 3, e uma cista,
possivelmente da Idade do Bronze, num
acesso secundário a uma pedreira usada
na obra da A2 (MATEUS, PEREIRA,
2001). Qualquer um destes sítios foi
escavado integralmente.

O conjunto de trabalhos arqueológicos
realizados no âmbito da construção da A2
(lanço Gomes Aires/VLA) demonstra que
actualmente o quotidiano da arqueologia
já não tem como objectivos prioritários a
escavação de sítios arqueológicos e o
desenvolvimento de projectos de
investigação, mas o cumprimento de
objectivos práticos que visam acompanhar
o desenvolvimento sustentado do país.
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com a realização de sondagens mecânicas
(FILIPE, 2000a:13).
As sondagens arqueológicas realizadas no
sítio da Portela 313 demonstraram a
existência de um importante sítio
arqueológico medieval/islâmico, numa
importante área do corredor da A2. Perante
os dados recolhidos, considerou-se
necessário proceder a novas sondagens
arqueológicas na área afectada para
conhecer a extensão do povoado e reavaliar
a sua importância patrimonial. Da mesma
forma, sugeriu-se que não fosse construída
nenhuma estrutura de apoio à obra, nem
que houvesse movimentação de maquinaria
pesada nas áreas com interesse
arqueológico (Pires, 2000: 15).

4.2 Escavações integrais

Perante a importância patrimonial do sítio
da Portela 3, o IPA considerou necessário
continuar os trabalhos arqueológicos
naquele local. As escavações realizadas pela
ERA, em 2001, dividiram-se em duas fases,
correspondendo a primeira a sondagens de
diagnóstico e a segunda à escavação integral
de toda a área abrangida pela construção da
via, o que implicou a remoção de todos os
depósitos e a desmontagem de todas as
estruturas identificadas (PIRES, 2001: 2).

No sector do povoado intervencionado,
foram individualizados vários momentos de
ocupação. A análise prévia dos materiais
arqueológicos permitiu estabelecer uma
diacronia de ocupação, que começa no
século X e se prolonga até ao século XIII14.
O estudo inicial dos contextos
arqueológicos permitiu verificar que o
espaço intervencionado evoluiu de uma
área periférica do povoado para um zona de
claro traçado urbano (PIRES, 2001: 2).

Durante o acompanhamento arqueológico
da A2, foram descobertos ossos humanos,
numa área próxima do povoado da Portela
3. Estes vestígios osteológicos estavam
acumulados nos montes de terra resultantes
das terraplanagens do terreno e da
destruição de uma casa (RAMOS, 2001: 2).

Na escavação de emergência, realizada pela
ERA, foram exumados no total 9
indivíduos adultos15. Estes encontravam-se
orientados no sentido SW-NE, geralmente
em decúbito lateral direito, com a cabeça
na extremidade SW. A ausência de espólio
associado aos enterramentos, a orientação e
a posição destas inumações, levou os
arqueólogos responsáveis a concluírem que
se tratava de uma necrópole com
enterramentos segundo o ritual muçulmano,
provavelmente de época medieval e
possivelmente relacionada com o povoado
islâmico vizinho (RAMOS, 2001: 2).

5. Conclusão

Aconstrução da Auto-estrada do Sul
implicou a realização de um vasto
programa de prevenção e

minimização de impacte arqueológico, por
parte da BRISA SA. Integrado nesse plano
geral, o EIA do lanço Gomes Aires/VLA
indicou a existência de quarenta e nove
sítios com interesse patrimonial, dos quais
sete tinham, à partida, um elevado valor de
impacte patrimonial.

O valor de impacte patrimonial foi
determinado a partir da descrição de cada
sítio e da relação existente entre o valor
patrimonial do sítio e o respectivo grau de
afectação provocado pela obra. Com este
método, foi possível aplicar objectivamente
diferentes tipos de medidas de minimização
de impacte.

As medidas de minimização propostas no
EIA aplicavam-se especificamente a todos
os sítios. Também foram recomendadas
medidas genéricas, como, por exemplo, o
acompanhamento arqueológico nas áreas
com má ou reduzida visibilidade do solo.

100 13 No sítio da Portela 3 foram escavadas nove sondagens, que
totalizavam uma área de 50 m2. As sondagens foram
implantadas em função da maior ou menor concentração de
materiais e na tentativa de abranger a maior área possível
dentro dos limites do corredor (Pires, 2000: 5).

14 O estudo sistemático deste sítio está ainda em curso e está
prevista a publicação de uma pequena síntese na revista (ERA)
Arqueologia, vol. 6.

15 Está prevista a publicação de um resumo desta intervenção
arqueológica na revista (ERA) Arqueologia, vol. 5.




