
 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS 

DE ACOMPANHAMENTO 

ARQUEOLÓGICO DO PARQUE EÓLICO 

AÇOR II E SUBESTAÇÃO DO PARQUE 

DE SRA DAS NECESSIDADES 

MARÇO A OUTUBRO 2010 

 

 

 

 

 

Arqueólogos Responsáveis:  

Nuno Ribeiro e António Sérgio Pereira 

 
 
 
 
 



 2 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

COORDENAÇÃO 

 
António Sérgio 
Nuno Ribeiro 

Anabela Joaquinito 
 
 

TRABALHO DE CAMPO 

 
António Sérgio 

Guilherme Sarmento 
Laura Mateiro 
Soraya Rocha 

 
 

Auxiliar 

 
Carlos Oliveira 

 
 

Fotografia e Desenho de Campo 

 
António Sérgio 

Guilherme Sarmento 
Laura Mateiro 
Soraya Rocha 

 
 

Outros trabalhos de Gabinete: 

 
Arquitecto Ricardo Ventura 

 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE  
 



 3 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Introdução, Objectivos 

 

4 

 
2. TRABALHO DE CAMPO 

 

 

2.1. Trabalhos Efectuados 

 

5 

2.2. Prospecções arqueológicas na área dos trabalhos ou nas 

proximidades 

7 

2.3. Implementação de Medidas de Minimização 7 

 

3. Impactes detectados antes dos trabalhos de construção do 

empreendimento 

 

10 

4. Impactes previstos e verificados durante os trabalhos de construção 

do empreendimento 

14 

5. Algumas notas conclusivas 15 

6. Bibliografia 17 

ANEXOS  

ANEXO I - FICHA DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS 20 

ANEXO II - REGISTO FOTOGRÁFICO DO ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 128 

ANEXO III - LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO DE VIAS ANTIGAS 143 

ANEXO IV - LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO DE ESTRUTURAS 151 

ANEXO V - RELATÓRIO DO REGISTO E SONDAGEM DA ESTRUTURA: SITIO 3  155 

ANEXO VI – REGISTO DOS SÍTIOS 43 e 44 167 

ANEXO VII – TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS DESENVOLVIDOS NO SÍTIO 45 204 

 

ANEXO VIII - LEVANTAMENTOS GRÁFICOS DAS LAJES COM ARTE RUPESTRE 
223 

 

ANEXO IX – MAPAS DE LOCALIZAÇÂO SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
239 

 

ANEXO X – FICHA DE TRABALHO ARQUEOLÓGICO 
242 

 

ANEXO IX– TERMO DE RESPONSABILIDADE 
243 



 

ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 
 

DO PARQUE EÓLICO AÇOR II E SUBESTAÇÃO DO PARQUE 
DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES 

 
RELATÓRIO FINAL 

(29 de Março de 2010 a 01 de Outubro de 2010) 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. INTRODUÇÃO, OBJECTIVOS: 
 

No presente relatório final apresenta-se a descrição das actividades 

desenvolvidas durante os meses Março a Outubro de 2010. Um resumo 

cuidado de todos os trabalhos arqueológicos realizadas desde o inicio do 

acompanhamento arqueológico da obra de construção do Parque Eólico do 

Açor II, até ao fim do mesmo. As actividades desenvolvidas contemplam o 

acompanhamento da obra, a implementação de várias medidas de 

minimização sobre o património anteriormente identificado como: o 

levantamento de painéis de arte rupestre; registo fotográfico e localização dos 

elementos patrimoniais; desenhos de estruturas e de antigas vias existentes na 

área do projecto; sinalização com rede de todos os elementos patrimoniais 

(lajes com arte rupestre, vias, estruturas arqueológicas e etnográficas); 

acautelar e salvaguardar a existência de novos sítios que fossem descobertos 

durante os trabalhos; realização de trabalhos de sondagens prévias em sítios 

que fossem ameaçados e que pudessem correr algum perigo de afectação 

dada a proximidade dos trabalhos e registo fotográfico de todas as etapas 

importantes da obra. 

Os trabalhos de construção desenvolvidos nestes meses implicaram a 

abertura de 8 caboucos com aproximadamente 8m de diâmetro para as 

fundações dos Aerogeradores (ilustrações 82 a 96), criação de plataformas 

com 35x40m para apoio a montagem dos Aerogeradores, execução de novos 

acessos, beneficiação e alargamento dos existentes (ilustrações 97 a 99) e 

valas de cabos (fotos 101 a 109). Todos os trabalhos foram acompanhados por 

um arqueólogo por cada frente de obra. 
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O Parque Eólico do Açor II, localiza-se no distrito de Coimbra, concelho de 

Arganil, que faz parte da bacia hidrográfica dos rios Ceira e Alva (C.M: nº.233).  

 

2. TRABALHO DE CAMPO 
 
2.1. TRABALHOS EFECTUADOS. 
 

Os trabalhos realizados incidiram principalmente no acompanhamento 

das movimentações de máquinas nas proximidades de sítios de interesse 

arqueológico e etnológico, tendo em vista a preservação dos mesmos. 

Acompanharam-se todos os trabalhos de revolvimentos de terras necessários 

para a execução da obra.  

Antes de quaisquer tipo de revolvimento de terras, procedeu-se 

anteriormente à sua abertura uma prospecção intensa do local, a fim de evitar 

a perda de informação e/ou a destruição de algum vestígio arqueológico. 

Em todos os locais de abertura dos caboucos, plataformas, acessos e 

valas, foram retirados o coberto vegetal que variava entre 0,5 cm e 0,30 cm, 

dependendo do declive do terreno, sendo constituído por um solo pouco 

compacto, de cor castanho-escuro, grão médio e com fragmentos de rocha de 

tamanho pequeno a médio, depositado por cima de uma camada de alteração 

do xisto, de cor castanho médio, compacta com fragmentos de rocha. Nenhum 

vestígio arqueológico foi detectado durante a remoção do coberto vegetal.  

No que diz respeito aos acessos e a abertura de fundações e valas, 

foram realizadas cronologicamente desta forma: 

 

 Março de 2010 

Aerogerador 8 – Decapagem e abertura da fundação e plataforma. 

Aerogerador 7 – Decapagem da cobertura vegetal na área do aerogerador e 

plataforma. 

Aerogerador 6 - Decapagem da cobertura vegetal na área do aerogerador e 

plataforma. 

 Abril 2010 

Aerogerador 8 – Finalização dos trabalhos de abertura e plataforma 



 6 

Aerogerador 7 – Abertura da fundação e plataforma 

Aerogerador 6 – Decapagem da cobertura vegetal, abertura da fundação e 

plataforma 

Aerogerador 5 - Decapagem da cobertura vegetal, abertura da fundação e 

plataforma 

Aerogerador 4 - Decapagem da cobertura vegetal, abertura da fundação e 

plataforma 

Aerogerador 3 - Decapagem da cobertura vegetal, abertura da fundação e 

plataforma 

Aerogerador 2 - Decapagem da cobertura vegetal, abertura da fundação e 

plataforma 

Aerogerador 1 - Decapagem da cobertura vegetal, abertura da fundação e 

plataforma 

 Maio 

Continuação da abertura da vala de cabos 

Inicio das montagens dos Aerogeradores 5 e 8 

 Junho 

Abertura da vala de cabos do Parque até a sub-estação 

Início das montagens dos Aerogeradores 4, 3 e 1 

 Julho 

Início das montagens dos Aerogeradores 6 e 7 

 Agosto 

Continuação da abertura da vala de cabos até a sub-estação  

Inicio da passagem de cabos 

Início dos trabalhos de aterro das valas de cabo 
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Ao longo de todas as fases de execução da obra foram realizados 

trabalhos de monitorização, reposição de vedações para protecção e 

sinalização dos vários sítios arqueológicos existentes na área do projecto. 

 

2.2 – PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS NA ÁREA DOS TRABALHOS OU 

NAS SUAS PROXIMIDADES 

 

Foram realizadas prospecções sistemáticas ao longo de toda a área do 

parque, dos traçados previstos para os acessos e valas de cabos e também 

pelas cumeadas e linhas de água nas proximidades do projecto.  

Além dos sítios que foram detectados no estudo de impacto referente ao 

projecto, foram detectados um conjunto de novos sítios arqueológicos e/ou 

etnográficos (fichas anexo I e fotos anexo II), surgindo: 

 

o 2 Mamoas em quartzo e xisto, sítios 43 e 44, (Ilustração 2). 

o Estrutura monticular próxima da área da Subestação de Nossa 

Senhora das Necessidades. 

o Vários troços de via antiga. 

o Várias estruturas semi-circulares em quartzo.e outras em xisto 

aparelhado. 

 

2.3 – IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Foram implementadas as medidas de minimização previstas no plano de 

trabalhos deste projecto de acompanhamento arqueológico, nomeadamente 

nos sítios arqueológicos mais próximos, por exemplo a colocação de 

sinalização junto das lajes gravadas, estruturas e nos sítios etnográficos e 

estrutura arqueológicas com rede adequada e placa de aviso nos seguintes 

sítios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 83, 87, 88. 
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Ilustração 1– Implementação das medidas de minimização 

 

 

Ilustração 2– Implementação das medidas de minimização sítio 43 e 44 

 

No que diz respeito aos sítios arqueológicos foram realizados 

levantamentos arqueológicos das lajes com arte rupestre e estruturas e o 
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respectivo estudo e preservação. Também se procedeu à monitorização dos 

sítios arqueológicos, nomeadamente repondo sempre que se danificasse pelo 

vento as placas e as redes sinalizadoras. 

Na fase de implantação do projecto foram identificadas 2 mamoas 

designadas como sítios 43 e 44 na área do aerogerador n.º5. Para a protecção 

das mesmas e como medidas de minimização foi sugerido pela equipa de 

arqueologia e aceite a deslocação da plataforma de forma a não afectar 

directamente os monumentos. Estes foram alterados alguns metros, cerca de 

10 metros, conciliando assim a preservação dos mesmos. 

No âmbito dos trabalhos arqueológicos contemplados neste projecto, 

procedeu-se ao registo arqueológico através de levantamento fotográfico, 

inventariação através de fichas de sítio, realização de memória descritiva e 

levantamento arqueológico e sempre que se justificasse através de, sondagens 

ou decapagens e nos seguintes sítios (Anexos I, III, IV):  

 

Levantamento Arqueológico das vias antigas (Anexo III):   

o Sítios nºs: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 46, 56. 

 

 Levantamento Arqueológico das estruturas (Anexo IV):   

o Sítios nºs: 3, 30, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 83, 87 e 88.  

 

 Levantamento Arqueológico das lajes com arte rupestre (Anexo VI):   

o Sítios nºs: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 47, 

48, 50 e 52  

 

Realização de registo e sondagem (Anexo V e Anexo I): 

o Sondagem no sítio nº 3 (Ilustração 131 a 145). 

o Sondagem nos sitios nº 43 e 44 – Mamoas nas imediações do 

aerogerador 5 (Ilustração 146 a 192) 

 

Os trabalhos arqueológicos no sítio 3, realizaram-se como medidas de 

minimização e prevenção dada a proximidade do acesso que seria aberto 

posteriormente para o aerogerador 3 e dada a concentração de estruturas e 

arte rupestre naquela área. Os trabalhos revelaram uma estrutura circular em 
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quartzo provavelmente utilizada como lareira devido a sua forma de 

construção. Porém, completamente estéril em materiais arqueológicos. (ver 

relatório no anexo V). 

O registo dos sítios n.º43, 44 e 45 (próximo da área da subestação de 

Nossa Senhora das Necessidades a cerca de 10 m), realizaram-se como 

medida de prevenção, minimização e de compensação, dado que os 

monumentos sítios 43 e 44 identificados situam-se a cerca de 10 m da 

plataforma do aerogerador n.º5, já depois da plataforma se deslocar em 

relação à posição original que coincidia com a localização dos monumentos. 

Visou também desta forma delimitar e registar os monumentos, de forma a ter 

certeza que os trabalhos de construção da plataforma e vala de cabos não 

afectavam os sítios arqueológicos. 

Este tipo de monumentos na região habitualmente costumam ter mais do 

que um anel em volta do centro do monumento, e por vezes assiste-se à 

presença de outros depósitos posteriores do tipo cista em redor ao núcleo 

primitivo da mamoa, facto observado nos monumentos Moinhos de Vento 

escavados nos anos 50 do Século XX por Castro Nunes.  

Estes trabalhos tiveram a responsabilidade da APIA. Os sítios 43 e 44 

revelaram ser dois tumulii de planta circular do tipo “cairn” com 

aproximadamente 8 metros de diâmetro compostos por blocos quartzo leitoso e 

algum xisto, com uma volumetria pouco expressiva, e que provavelmente 

poderão enquadrar-se cronologicamente na Idade do Bronze.  

 

3. IMPACTES DETECTADOS ANTES DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO 

DO EMPREENDIMENTO 

 

Durante a reunião de arranque da obra realizada no local, foram 

detectadas vários novos sítios arqueológicos, destacando-se duas pequenas 

estruturas monticulares em quartzo, sítio 43 e 44 (Ilustração 2) de pouca 

expressividade volumétrica, uma delas com sinais de violação, estas 

encontravam-se quase imperceptíveis por causa da espessa vegetação no 

local. Dada a sua localização, coincidente com a área da plataforma do 

aerogerador n.º5, a equipa de arqueologia implementou como medidas de 

minimização o registo dos monumentos através da desmatação do local, 
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visando a sua delimitação, desenho, levantamento fotográfico, sinalização e 

isolamento do local com rede e placa de aviso de sítio arqueológico. Após o 

alerta dado e o esclarecimento da importância da descoberta e relacionável 

com a arte rupestre existente em toda a área em redor, o dono da obra 

prontificou-se em alterar o projecto alguns metros, deslocando-se o 

aerogerador, a respectiva plataforma e o trajecto da vala de cabos, após 

solicitação da equipa de arqueologia, evitando desta forma a destruição dos 

monumentos, situando a cerca de 10 m dos elementos de obra. 

Durante as prospecções arqueológicas realizadas com o início dos 

trabalhos de construção do empreendimento, foram ainda descobertos um 

conjunto de novos elementos patrimoniais, que pela sua importância 

justificaram uma actualização de medidas de minimização sobre este 

património agora identificado.  

Desta forma foram identificadas outra estrutura monticular 

(apresentando sinais de afectação recente pela passagem de máquinas no 

local) inéditas, próximas da área da subestação do Parque de Nossa Senhora 

das Necessidades que se encontra ligada ao Parque Eólico do Açor II por valas 

de cabos, detectando-se ainda vestígios muito mal conservados de um troço de 

via fóssil na área e vários outros sítios em redor da Subestação e vala de 

cabos.  

Na área a Sul do Tojo, nas imediações dos acessos ao aerogerador 1 

foram também detectados novos sítios arqueológicos, possivelmente estruturas 

funerárias, mas de pequena dimensão. 

Em sequência a equipa de arqueologia, informou o IGESPAR e solicitou 

ao dono de obra que fizesse algumas pequenas alterações ao projecto, 

nomeadamente a deslocação destes elementos de obra, pelo menos alguns 

metros, de forma que não afectassem este património de forma directa, com a 

excepção de via fóssil que já se encontrava parcialmente destruída pelos 

estradões ali existentes e que percorre toda a área do projecto.  

Previa-se ainda a no plano de trabalhos, a realização de sondagens 

arqueológicas de emergência nalguns destes elementos arqueológicos assim 

que as condições atmosféricas o permitissem. Visando o registo dos 

monumentos, levantamento cartográfico, desenho, memória descritiva, 

inventariação e levantamento fotográfico rigoroso.  
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Dada a proximidade de alguns dos monumentos dos elementos da obra, 

como é o caso dos sítios 43 e 44 que se situam a uma distância de cerca de 10 

metros da plataforma e por baixo das pás do aerogerador 5, no caso do parque 

Eólico do Açor II e no caso da estrutura monticular da subestação de Senhora 

das Necessidades a menos de 10 metros. Sendo possível que esta mamoa 

fosse afectada pelas obras dada a sua proximidade, facto que se minimizou 

com a implementação de medidas no terreno que permitiram a salvaguarda 

deste património. 

Realizou-se assim a desmatação das áreas dos sítios arqueológicos, 

nas proximidades dos elementos de obra visando a delimitação dos sítios 

arqueológicos através de redes de arame e rede sinalizadora, realizando-se o 

registo e a decapagem de cada um dos monumentos visando a sua delimitação 

topográfica e desenho sempre que se justificasse. De forma que se cumprisse 

uma medida compensatória (destacamos os ponto 18 e 24) em relação ao 

exposto no DIA (Declaração de Impacte Ambiental); as restantes medidas de 

minimização são expostas nas Fichas de Sitio, no Anexos I 

 

DIA:  

Ponto n.º 2 correspondendo à fase de construção, como exemplo:  

 

o Os aerogeradores 1 e 2 e respectivas plataformas deverão ser 

relocalizados, de modo a respeitar a distância de 50 m 

relativamente às ocorrências patrimoniais.   

Ponto 16.  

o Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta 

de Condicionamentos, ou outras que vierem a ser identificadas 

pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico. 

 

 

Ponto 17. 

o No caso das ocorrências patrimoniais, deverá proceder-se à 

sinalização e vedação de todas as ocorrências a menos de 100 m 

da frente de obra e, caso se verifique a existências de ocorrências 
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a menos de 50 m, estas deverão ser vedadas com recurso a 

painéis. 

Ponto 18.  

o Caso haja necessidade de alargar o acesso existente ou intervir 

na envolvente próxima de alguns dos sítios arqueológicos, 

deverão ser implementadas medidas mitigadoras e de 

salvaguarda dos monumentos, tais como o levantamento 

arqueológico prévio aos trabalhos de construção, levantamento 

topográfico, desenho, registo e isolamento dos testemunhos com 

manga de geotêxtil e cobertos com terra (caso das vias antigas 

que possam ser afectadas) 

. 

Ponto 19.  

o Efectuar a prospecção arqueológica sistemática dos locais de 

implantação de áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de 

terras, áreas de empréstimo), no caso de se situarem fora da área 

de incidência já prospectada, bem como, após desmatação, das 

áreas não prospectadas devido a visibilidade reduzida, de forma a 

colmatar as lacunas de conhecimento. 

 

Ponto 20.  

o Proceder à prospecção sistemática do traçado da vala da linha 

eléctrica a implantar entre o posto de corte e a subestação, numa 

faixa de 100 metros centrados sobre o eixo da linha. Os 

resultados obtidos poderão determinar a adopção de medidas de 

minimização específicas (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras). 

Ponto 24.  

o Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as 

operações que impliquem movimentações de terras 

(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 

empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas 

desde as suas fases preparatórias, como a construção de 

plataformas para gruas, abertura de valas de cabos, instalação de 
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estaleiros, melhoramento de acessos e desmatação. O 

acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se 

houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo 

terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem 

determinar a adopção de medidas de minimização específicas 

(registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras). 

 

4. IMPACTES PREVISTOS E VERIFICADOS DURANTE OS TRABALHOS 

DE CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Durante os trabalhos de construção, foi inevitável a afectação parcial de 

vários troços de via fóssil muito mal conservados.(Ver registos Anexo III, 

página 143) Uma das vias, sítio 19, (Ilustração 3) que passam pela Serra do 

Açor, caracterizava-se pela existência de ténues sulcos escavados na rocha. 

Em resultado da construção do novo acesso aos aerogeradores 3, 2 e 1 que 

atravessam a referida via, esta seria afectada numa pequena área. No local do 

novo acesso, a via já se encontrava em parte bastante destruída por causa da 

abertura do antigo acesso ao marco geodésico do Tojo. O sítio em questão foi 

aterrado para a criação do novo acesso e como medidas minimizadoras, 

realizou-se o registo fotográfico e desenho em corte do troço da via que foi 

afectada. 

 

Ilustração 3 – Cortes da via antiga afectada, sítio 19. 



5. ALGUMAS NOTAS CONCLUSIVAS: 
 

A cumeada da Serra do Açor tem vindo a revelar-se um local de enorme 

sensibilidade arqueológica com diversos tipos de sítios arqueológicos, sendo 

de destacar a quantidade de sítios com arte rupestre, com uma tipologia muito 

rica de motivos gravados. O acompanhamento arqueológico permanente dos 

vários trabalhos realizados no local, possibilitaram o registo, estudo e a 

salvaguarda deste património através da implementação de medidas 

mitigadoras. 

Diversos estudos arqueológicos desenvolvidos no âmbito da 

implantação de projectos de produção de energia eólica têm contribuído para 

um melhor conhecimento do património arqueológico da região, promovendo a 

inventariação de diversos novos sítios. O presente estudo visou estudar, 

implementar medidas mitigadoras, cartografar e inventariar os monumentos ou 

sítios arqueológicos existentes na área do Parque Eólico de Açor II ou nas suas 

proximidades, evitando desta maneira que a implementação do 

empreendimento não ameaçasse, de alguma forma, o património arqueológico 

existente e permitindo a descoberta de novos sítios arqueológicos.  

Em 2006 no âmbito do estudo de impacto da Linha de Interligação do 

Parque do Alto Arganil a Subestação de Espariz (Tábua), estudou-se uma área 

de cumeada na Serra do Açor e em 2008 efectuou-se uma actualização dos 

dados conhecidos e realizaram-se novas prospecções arqueológicas na área 

da linha eléctrica, dado que se alterou ligeiramente o percurso inicialmente 

previsto, na área de Portas de Égua na Serra do Açor.  

Os trabalhos de prospecção realizados revelaram tratar-se de uma área 

sensível e muito rica nomeadamente em relação ao património arqueológico 

das bacias hidrográficas dos Rios Ceira e Alva, abrangendo áreas do Concelho 

de Arganil.  

Os vários sítios de arte rupestre conhecidos na região encontram-se a 

ser estudados e inventariados no âmbito de vários projectos de investigação 

desenvolvidos pela APIA, nomeadamente: “Estudo das Manifestações de Arte 

Rupestre dos Vales dos Rios Ceira e Alva”, projecto este que tem um 

doutoramento em curso na Universidade de Salamanca e resultou na criação 

de um Centro de Interpretação de Arte Rupestre nas Aldeias de Vide.  
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É de salientar que na Freguesia do Piódão no lugar de Chãs de Égua a 

existência de um outro Centro de Interpretação de Arte Rupestre, promovido 

pela Câmara Municipal de Arganil. 

Na região conhece-se igualmente outros testemunhos proto-históricos, 

relacionáveis com estes sítios arqueológicos existentes na Serra do açor, como 

são o caso dos achados metálicos e de machados de bronze encontrados nas 

proximidades da aldeia de Chãs de Égua e na Moura da Serra (Arganil). De 

outros períodos cronológicos destacam-se ainda:  

 
 O tesouro monetário de época romana encontrado na Fraga da 

Safrinha em 1902, nas proximidades da Moura da Serra, constituído 

por 210 denários de Augusto; 

  O tesouro constituído por cerca de 12 a 15 kg de moedas 

encontrado em 1910 na área de Aldeia das Dez (Oliveira do 

Hospital).  

   Conhece-se ainda algumas vias romanas: 

 Percorrendo a cumeada da Serra do Açor e a Fonte do Peão, 

passando pela Fonte Fria, constituindo provavelmente uma das rotas 

da via da prata, também designada pela população como a “Via do 

Sal”. Esta antiga via ligava o litoral até ao interior, passando por 

Miranda do Corvo, zona do (Espinhal), Serra da Lousã, atravessando 

o Concelho de Góis, e posteriormente dividindo-se em duas: 

 Uma seguindo pela Serra da Caveira, pelas cumeadas do Alto Ceira 

passando pela Cebola, indo depois para Sobral de São Miguel e 

Cova da Beira; 

 A outra via passaria próximo de Góis, zona de Cimo de Alvém, 

passando pela Vila de Góis, seguindo para Secarias e Arganil, 

dividindo-se (uma por Vila Cova do Alva, Coja , Avô – Lourosa). Um 

destes troços partiria de Arganil em direcção à Benfeita, Vinhó – 

Fonte Fria e Serra do Açor, seguindo posteriormente para as Pedras 

Lavradas e Covilhã.  
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Sítio 1         CNS:  
 
Designação: Tojo X- (Código APIA 87) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598052; Long-4452268 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1258m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa pequena laje de xisto encontram-se gravados linhas 
filiformes. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Sinalização, vedação da área e inserção do local nas cartas 
de projecto, decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 4 - Pormenor do sitio 1. 

 

 
Ilustração 5 - Pormenor do sitio 1, após o levantamento. 
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Sítio 2        CNS:  

 
Designação: Tojo XI – (Código APIA 88) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598065; Long-4452251 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1260m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa pequena laje de xisto encontra-se gravado um arco 
com as técnicas de martelagem, incisão e abrasão. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 6 - Pormenor do sitio 2. 

 

 
Ilustração 7- Pormenor do sitio 2, após o levantamento.
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Sítio 3      CNS:  

 
Designação: Tojo XII – (Código APIA 89) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598091; Long-4452407 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1268m 

 
Tipo de sítio: Monumento funerário? 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: A nascente do marco geodésico de Vernum, detectou-se 
um possível monumento circular com cerca de 1,5 m de diâmetro, constituído 
por uma fileira de pedras soltas. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Registo e memória descritiva. 
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Ilustração 8- Vista geral do sítio 3. 

 

 
Ilustração 9 - Pormenor do sítio 3. 
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Sítio  4        CNS:  
 
Designação: Tojo XIII – (Código APIA 90) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598090; Long-4452508 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1282m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa pequena laje de xisto encontram-se gravados dois 
motivos indeterminados, sendo que um parece esboçar uma forma circular. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 10- Vista geral do sítio 4. 

 

 
Ilustração 11- Vista geral do sítio 4, após o levantamento. 
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Sítio  5        CNS:  
 
Designação: -Tojo XIV- (Código APIA 91) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598020; Long-4452498 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1263m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa grande laje de xisto encontram-se gravadas três 
possíveis “fossetes”. A laje encontra-se bastante fracturada e erodida, pelo que 
por toda a sua superfície se observam cavidades resultantes da erosão sobre 
fracturas naturais. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 12- Vista geral do sítio 5. 

 

 
Ilustração 13- Vista geral do sítio 5, após o levantamento. 
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Sítio 6        CNS:  

 
Designação: Cabeço Vernum XIII 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas:  

UTM: 29T0598186 
           4452507 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1273m 

 
Tipo de sítio: Estrutura 
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Estrutura semi-circular em xisto e quartzo. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 

cartas de projecto. 
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Ilustração 14- Vista geral do sítio 6. 
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Sítio  7        CNS:  
 
Designação: -Tojo XVI – (Código APIA 93) 
 
Distrito: Coimbra·     Concelho:  Arganil   
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598189; Long-4452726 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1250m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa grande laje de xisto ligeiramente inclinada 
observam-se seis motivos indeterminados bem como sete linhas marteladas. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 15- Pormenor do sitio 7. 

 

 
Ilustração 16- Pormenor do sitio 7, após o levantamento. 
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Sítio  8        CNS:  
 
Designação: Tojo XVII – (Código APIA 94) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598191; Long-4452725 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1255m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Uma laje de xisto virada para Norte com a gravação de 
uma “fossete”. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 17 - Pormenor de gravura de covinha sítio 8. 

 

 
Ilustração 18  - Pormenor do sitio 8, após o levantamento. 
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Sítio  9        CNS:  
 
Designação: Tojo VIII – (Código APIA 85) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598422; Long-4452740 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1245m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa pequena laje de xisto encontram-se gravados 
motivos indeterminados martelados e um serpentiforme. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 19 - Pormenor do sitio 9. 

 

 
Ilustração 20 - Pormenor do sitio 9, após o levantamento. 
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Sítio   10        CNS: N/D 
 
Designação: Tojo IX – (Código APIA 86) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598268; Long-4432567 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1267m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-histórica 
 
Descrição do sítio: Na cumeada da Serra do Açor na área do Tojo, encontra-
se uma laje de xisto gravada através do método da martelagem, contendo um 
possível antropomorfo de grandes dimensões com possíveis cornos estando 
também representados grupos de pontos. A rocha encontra-se bastante 
erodida, pelo que a percepção da gravura se torna bastante difícil. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 21 - Vista geral do sítio 10. 

 

 
Ilustração 22- Vista geral do sítio 10, após o levantamento. 
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Sítio 11        CNS:  

 
Designação: Tojo VI – (Código APIA 83) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598456; Long-4452754 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1227m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa pequena laje de xisto (piçarra) encontram-se 
gravados motivos serpentiformes. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 23- Vista geral do sítio 11. 
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Sítio 12        CNS:  

 
Designação: Cabeço Vernum I 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas:  

UTM: 29T0598155 
           4452506 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1275m 

 
Tipo de sítio: Estrutura 
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Estrutura semi-circular em xisto e quartzo. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 

cartas de projecto. 
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Ilustração 24 - Vista geral do sítio 12. 
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Sítio 13        CNS:  
 
Designação: Tojo IV – (Código APIA 81) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598510; Long-4452794 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1222m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa pequena laje de xisto encontra-se gravada uma 
linha martelada. Está orientada para a serra da Cebola. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 25 - Pormenor do sitio 13. 

 

 
Ilustração 26- Pormenor do sitio 13, após o levantamento. 
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Sítio 14    CNS:  

 
Designação: Tojo V – (Código APIA 82) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598484; Long-4452810 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1231m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa pequena laje de xisto encontra-se gravado um 
motivo triangular através do método de abrasão. Está orientada para a serra da 
Cebola e rio Ceira. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 27– Pormenor das gravuras 

 

 
Ilustração 28 – Vista das Nascentes do Vale do Ceira, vista a partir do sítio n.º14 
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Sítio  15        CNS:  
 
Designação: Tojo III – (Código APIA 80) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598517; Long-4452808 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1219m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa pequena laje de xisto encontram-se gravados 
motivos serpentiformes. Está orientada para a serra da Cebola. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 29 - Vista geral do sítio 15, após o levantamento. 
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Sítio 16        CNS:  
 
Designação: Tojo II – (Código APIA 79) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598537; Long-4452805 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1217m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa pequena laje de xisto encontram-se gravados 
motivos filiformes. Esta laje encontra-se a cerca de 20 m do sítio n.º 17 e está 
orientada para a serra da Cebola. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 30- Vista geral do sítio 16, após o levantamento. 
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Sítio  17        CNS:  
 
Designação: Tojo I – (Código APIA 78) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598537; Long-4452825 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1219m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: O sítio de arte rupestre situa-se numa laje plana no centro 
de um afloramento de xisto, poucos metros abaixo do topo da linha de 
cumeada. Encontra-se gravada com um grande motivo de forma triangular, 
bem como com uma figura rectangular segmentada. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 31- Vista geral do sítio 17. 

 

 
Ilustração 32- Vista geral do sítio 17, após o levantamento. 
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Sítio 18        CNS:  
 
Designação: -Tojo XVIII – (Código APIA 95) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598539; Long-4452877 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1226m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Proto-história 
 
Descrição do sítio: Numa laje de xisto encontram-se alguns martelados com 
motivos indeterminados. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 33- Vista geral do sítio 18. 

 

 
Ilustração 34 - Vista geral do sítio 18, após o levantamento. 
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Sítio 19        CNS:  
 
Designação: Tojo XIX – (Código APIA 96) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598548; Long-4452875 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1228m 

 
Tipo de sítio: Via 
      
Período cronológico: Romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Vestígios de sulcos paralelos escavados na rocha, 
provocados pela passagem de carroças ao longo de séculos. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 35- Vista geral do sítio 19. 



 58 

Sítio 20         CNS:  
 
Designação: Cabeço do Vernum II (Código APIA -71) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598457; Long-4453077 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1155m 

 
Tipo de sítio: Via 
      
Período cronológico: romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Estrada antiga caracterizada pela existência de sulcos 
escavados na rocha resultantes da passagem das carroças. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 36 - Vista geral de sulco de via sítio 20. 
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Sítio  21        CNS: N/D 
 
Designação: Cabeço do Vernum III (Código APIA – 72) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598448; Long-4453053 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1150m 

 
Tipo de sítio: Via 
      
Período cronológico: romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Estrada antiga caracterizada pela existência de sulcos 
escavados na rocha resultantes da passagem das carroças. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 37- Vista geral do sítio 21. 
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Sítio 22     CNS:  

 
Designação: Cabeço do Vernum IV (Código APIA – 77) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598590; Long-4453122 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1176m 

 
Tipo de sítio: Via /achados isolados 
      
Período cronológico: romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Estrada antiga caracterizada pela existência de sulcos 
escavados na rocha resultantes da passagem das carroças. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 38- Vista geral do sítio 22. 
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Sítio  23        CNS:  
 
Designação: Cabeço do Vernum -V (Código APIA 76) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598607; Long-4453133 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1175m 

 
Tipo de sítio: Via 
      
Período cronológico: romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Estrada antiga caracterizada pela existência de sulcos 
escavados na rocha resultantes da passagem das carroças. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 39 - Vista geral do sítio 23. 
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Sítio  24        CNS:  
 
Designação: Cabeço do Vernum –VI (Código APIA 73) 
 
Distrito: Coimbra·     Concelho: Arganil   
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598656; Long-4453125 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1179m 

 
Tipo de sítio: Via 
      
Período cronológico: romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Estrada antiga caracterizada pela existência de sulcos 
escavados na rocha resultantes da passagem das carroças. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 40 - Vista geral do sítio 24



 68 

Sítio 25        CNS:  

 
Designação: Cabeço do Vernum – VII (Código APIA 74) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598656; Long-4453125 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1179m 

 
Tipo de sítio: Via /achados isolados 
      
Período cronológico: romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Estrada antiga caracterizada pela existência de sulcos 
escavados na rocha resultantes da passagem de carros de tracção animal. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: Foi encontrada cerâmica no interior de um dos sulcos, 
correspondendo a vários recipientes diferentes. 
 
Local de depósito: Núcleo da APIA de Vide 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 41- Vista geral do sítio 25. 
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Sítio 26        CNS:  

 
Designação: Cabeço do Vernum –VIII (Código APIA 75) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0598724; Long-4453097 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1189m 

 
Tipo de sítio: Via /achados isolados 
      
Período cronológico: romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Estrada antiga caracterizada pela existência de sulcos 
escavados na rocha resultantes da passagem das carroças. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 42- Vista geral do sítio 26. 
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Sítio  27        CNS:  
 
Designação: Serra do Açor – I (Código APIA 97) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0599252; Long-4452829 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1234m 

 
Tipo de sítio: Via antiga 
      
Período cronológico: Romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Vestígios de sulcos paralelos escavados na rocha, 
provocados pela passagem de carroças ao longo de séculos. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Parque Eólico e Reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 43- Vista geral do sítio 27. 
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Sítio 28        CNS:  
 
Designação: Serra do Açor –II (Código APIA 98) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0599558; Long-4452651 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1254m 

 
Tipo de sítio: Via antiga 
      
Período cronológico: Romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Vestígios de sulcos paralelos escavados na rocha, 
provocados pela passagem de carroças ao longo de séculos. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 44- Vista geral do sítio 28. 



 76 

Sítio   29        CNS:  
 
Designação: Serra do Açor -III (Código APIA 99) 
 
Distrito: Coimbra       Concelho:  Arganil   
 
Freguesia:  Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0599651; Long-4452597 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1253m 

 
Tipo de sítio: Via antiga 
      
Período cronológico: Romano/medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Vestígios de sulcos paralelos escavados na rocha, 
provocados pela passagem de carroças ao longo de séculos. 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Desenho e memória descritiva. 
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Ilustração 45- Vista geral do sítio 29. 
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Sítio 30        CNS:  

 
Designação: Casas de S. Pedro – (Código APIA 100) 
 
Distrito: Coimbra·     Concelho: Arganil   
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233   
 
Coordenadas: 

UTM: Lat-29T0599991; Long-4452531 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1254m 

 
Tipo de sítio: Casal medieval/moderno 
      
Período cronológico: Romano? /Medieval/moderno 
 
Descrição do sítio: Vestígio de edifícios de pedra bem aparelhada, postos a 
descoberto na sequência do incêndio de 2005, o local deverá estar relacionado 
com a via antiga que passava junto do mesmo 
 
Bibliografia: Inédita 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: ---------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. 
 



 79 

 
Ilustração 46 – Vista do sítio 30, Casas de S. Pedro em 2006
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Sítio 31      CNS:  

 
Designação: Tojo XX (Código APIA Tojo A – Açor – 240) 
 
Distrito: Coimbra      Concelho: Arganil 
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas European 1979 

 
UTM 
Lat : 29T0598582 
Long : 4452903 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1228 m 

 
Tipo de sítio: Arte Rupestre 
      
Período cronológico: Proto-História 
 
Descrição do sítio: O sítio de arte rupestre situa-se numa pequena laje plana 
na cumeada da serra do Açor, junto do acesso antigo do marco geodésico do 
Tojo. A arte rupestre está representada por 1 círculo oblongo, um círculo e 6 
pontos martelados. 
 
 
Bibliografia: Inédita. 
 
Estado de conservação: Reduzida.  
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio:  
 
Local de depósito:  
 
Medidas de protecção: Isolamento da área com rede de sinalização, 
implantação do local nas cartas de projecto e levantamento arqueológico. 
Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 47- Pormenor do sitio 31. 
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Sítio 35       CNS: 

 
Designação: Tojo (Outeiro do Caminho) (Código APIA 289) 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas: 

           
 UTM: 29T0598567 
           4452885 
Gauss: 
Geográficas:  
Altitude: 1172m 

 
Tipo de sítio: Arte Rupestre 
      
Período cronológico: Indeterminado  
 
Descrição do sítio: O sítio encontra-se numa laje horizontal plana junto a um 
caminho recente que pode ter destruído parte desta. Podem observar-se um 
serpentiforme e três motivos indeterminados que aproveitam fracturas para a 
sua execução que parecem configurar três possíveis podomorfos em fila. 
 
Bibliografia:  
 
Estado de conservação: Razoável  
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 48 - Pormenor do sitio 35. 

 

 
Ilustração 49 - Pormenor do sitio 35, após o levantamento. 
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Sítio 36       CNS:  

 
Designação: Tojo (Outeiro da Aduela) (Código APIA 290) 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas: 

           
 UTM: 29T0598297 
           4452072 
Gauss: 
Geográficas:  
Altitude: 1199m 

 
Tipo de sítio: Arte Rupestre 
      
Período cronológico: Indeterminado  
 
Descrição do sítio: Laje plana com um par de podomorfos gravado pela 
técnica de martelagem. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Bom 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 50- Pormenor do sitio 36. 

 

 
Ilustração 51- Pormenor do sitio 36, após o levantamento. 



 86 

Sítio 37      CNS:  

 
Designação: Cabeço de Vernum IX (Código APIA 291) 
 
Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas: 

 
       UTM: 29T0598188 
                 4452362  

 
Altitude: 1257 m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Indeterminado  
 
Descrição do sítio: Pequena laje onde se pode observar a representação de 
um podomorfo gravado pela técnica de martelagem e uma mancha de pontos 
martelados. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Parque Eólico e Reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Decalque directo e memória descritiva. 
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Ilustração 52 – Vista geral do sítio 37. 
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Sítio 38       CNS:  

 
Designação: Cabeço de Vernum X (Código APIA - 292) 
 
Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas: 

 
UTM: 29T0598108 
          4452350 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1261m 

 
Tipo de sítio: Estrutura funerária? 
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Conjunto de seixos de quartzo leitoso, criando uma forma 
circular, parcialmente destruída. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Registo, desenho e memória descritiva. 
 



 89 

 
Ilustração 53- Vista geral do sítio 38. 
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Sítio 39      CNS:  

 
Designação: Cabeço de Vernum XI (Código APIA 293) 
 
Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
  
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas: 

 
UTM: 29T0598099 
          4452361   
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1260m 

 
Tipo de sítio: Estrutura funerária?  
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Estrutura oblonga composta por blocos de quartzo leitoso 
e lajes de xisto, semi-destruída, com 5 blocos ou mais de quartzo “in situ” e 
com 1,80m de diâmetro maior. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Parque Eólico e Reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Registo arqueológico, memória descritiva. 
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Ilustração 54- Vista geral do sítio 39. 
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Sítio 40      CNS:  

 
Designação: Outeiro da Encosta do Gorgolão (Código APIA - 294) 
 
Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas: 

 
       UTM: 29T0598195 
                 4452344 

 
Altitude: 1256 m 

 
Tipo de sítio: Estrutura funerária? 
      
Período cronológico: Indeterminado  
 
Descrição do sítio: Estrutura parcialmente destruída, composta por blocos de 
quartzo e xisto de tamanho médio. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Registo arqueológico e memória descritiva. 
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Ilustração 55 - Vista geral do sítio 40. 

 

 
Ilustração 56 - Vista geral do sítio 40. 
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Sítio 41      CNS:  

 
Designação: Outeiro da Carvalheira da Pedra Alta (Código APIA – 295) 
 
Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas: 

 
       UTM: 29T0598273 
                 4452618   

Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1264m 

 
Tipo de sítio: Estrutura funerária? 
      
Período cronológico: Indeterminado  
 
Descrição do sítio: Estrutura semi-circular parcialmente destruída, composta 
por 7 blocos de quartzo hialino de tamanho médio, interior preenchido com 
cascalho de xisto, com aproximadamente 1,10m de diâmetro, situado na 
encosta. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Registo arqueológico e memória descritiva. 
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Ilustração 57 – Vista geral do sítio 41 
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Sítio  42      CNS:  

 
Designação: Cabeço de Vernum XII (Código APIA - 376) 
 
Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas: 

 
       UTM: 29T0598097 
                 4452381   

Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1256m 

 
Tipo de sítio: Estrutura funerária ? 
      
Período cronológico: Indeterminado  
 
Descrição do sítio: Estrutura circular. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
 
Espólio: Disco de xisto 
 
Local de depósito: Centro de Interpretação de Arte Rupestre de Vide 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto. Registo arqueológico e memória descritiva. 
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Ilustração 58 - Vista geral do sítio 42. 

 

 
Ilustração 59– Disco de xisto localizado no sitio 42. 
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Sítio 43        CNS:  

 
Designação: Lomba do Bago I 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
Freguesia: Piódão 
CMP 1:25 000 folha nº: 233 
Coordenadas: 

UTM: 29T0598902 
          4452946 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1226m 

 
Tipo de sítio: Mamoa 
Período cronológico: Calcolitico?, Idade do Bronze 
Descrição do sítio: Mamoa com anel em quartzo, o qual tem 
aproximadamente 4 m de raio. 
 

Durante a visita para o arranque da obra do Parque Eólico Açor II foram 

detectados novos sítios arqueológicos, sendo que dois deles, os sítios nº43 e 

nº44, encontravam-se situados no local de implantação do aerogerador 5. 

Posteriormente, e devido à importância do achado, o dono da obra 

realizou uma pequena alteração ao projecto, deslocando o aerogerador alguns 

metros a respectiva plataforma e o trajecto da vala de cabos, o que evitou um 

impacto directo, passando para um impacto apenas visual. 

A equipa de arqueologia dada a proximidade dos monumentos em 

relação à plataforma e vala de cabos, que se situam a cerca de 10 m, decidiu 

realizar a desmatação, registo e sondagem (decapagem) do sítio nº44, bem 

como o registo em planta do sítio nº43. O monumento correspondente ao sítio 

43 apresentava vestígios de violação. Estes trabalhos tiveram o intuito de 

avaliar dimensão dos monumentos dada a proximidade da plataforma e vala de 

cabos. 

Os sítios nº43 e nº44 caracterizam-se como duas estruturas 

monticulares, próximas uma da outra, com pouca expressividade volumétrica, 

construídas em xisto e pequenos blocos de quartzo. 

 
Bibliografia: Inédito 
Estado de conservação: Razoável 
Uso do solo: Mato 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
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Espólio: ---------- 
Local de depósito: ----------- 
Medidas de protecção: Registo, desenho, sinalização, vedação da área, 
sondagem e inserção do local nas cartas de projecto.  
 

 
Ilustração 60- Vista geral do sítio 43. 

 

 
Ilustração 61- Vista geral do sítio 43, com sinais de violação no seu interior. 
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Sítio 44        CNS:  

 
Designação: Lomba do Bago II 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
Freguesia: Piódão 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
Coordenadas: 

UTM: 29T0598893 
          4452939 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1226m 

 
Tipo de sítio: Mamoa 
Período cronológico: Calcolitico, Idade do Bronze 
Descrição do sítio: Mamoa com anel em quartzo. 

 

Durante a visita para o arranque da obra do Parque Eólico Açor II foram 

detectados novos sítios arqueológicos, sendo que dois deles, os sítios nº43 e 

nº44, encontravam-se situados no local de implantação do aerogerador 5. 

Posteriormente, e devido à importância do achado, o dono da obra 

realizou uma pequena alteração ao projecto, deslocando o aerogerador alguns 

metros a respectiva plataforma e o trajecto da vala de cabos, o que evitou um 

impacto directo, passando a existir um impacto apenas visual. 

A equipa de arqueologia dada a proximidade dos monumentos em 

relação à plataforma e vala de cabos, que se situam a cerca de 10 m, decidiu 

realizar a desmatação, registo e sondagem (decapagem) do sítio nº44, bem 

como o registo em planta do sítio nº43. O monumento correspondente ao sítio 

43 apresentava vestígios de violação. Estes trabalhos tiveram o intuito de 

avaliar dimensão dos monumentos dada a proximidade da plataforma e vala de 

cabos. 

Os sítios nº43 e nº44 caracterizam-se como duas estruturas 

monticulares, próximas uma da outra, com pouca expressividade volumétrica, 

construídas em xisto e pequenos blocos de quartzo. 

 
 
Bibliografia: Inédito 
Estado de conservação: Razoável 
Uso do solo: Mato 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
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Espólio: ---------- 
Local de depósito: ----------- 
Medidas de protecção: Registo, desenho, sinalização, vedação da área, 
sondagem e inserção do local nas cartas de projecto. 

 

 

Ilustração 62 – Vista geral do sítio 44, antes da decapagem. 

 

Ilustração 63- Vista geral do sítio 44. 
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Sítio  -45       CNS:  

Designação: Cabeço do Covão I 

Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 

Coordenadas:  

       UTM 1979: Latitude 29T0598910/ Longitude: 4454539 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 994 m 

 
Tipo de sítio: Mamoa 
      
Período cronológico: Calcolítico 
 

Descrição do sítio: O sítio arqueológico só foi identificado durante as novas 

prospecções arqueológicas no início dos trabalhos de construção do 

empreendimento. Situa-se numa cumeada que dá acesso à Serra do Açor 

vindo do Colcorinho e encontra-se a cerca de menos de 15 metros da 

Subestação da Nossa Senhora das Necessidades. Apresentava alguma 

vegetação na altura da sua descoberta. A área apresentava ainda 

revolvimentos recentes e outros antigos pela passagem de viaturas no local. 

Existindo desta forma uma dispersão bastante grande de pedras de pequenas 

dimensões na área. Existindo dúvidas se seria apenas um monumento ou 

vários. A proximidade da subestação e de outros elementos da obra, como 

uma torre de medição de ventos e um poste da linha eléctrica, obrigou o 

isolamento da área através de rede própria, sinalização e registo científico 

através de desenho. 

Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e subestação. 
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Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, registo arqueológico por fotografia, 
desenho. Realizou-se uma decapagem do monumento para se perceber a 
dimensão do(s) monumento(s) e se a proximidade dos vários elementos de 
obra se afectariam os monumentos. Efectuou-se a vedação da área e inseriu-
se os monumentos nas cartas de projecto.  

 

 

 

Ilustração 64- Vista geral do sítio 45. 

 



 104 

Sítio  -46       CNS: Inédito 

Designação: Cabeço do Covão II 

Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 

Coordenadas:  

       UTM 1979:  29T0598930/4454534/995m  

29T0598928/4454538/994m 

Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: m 

 
Tipo de sítio: Via troço fóssil com cerca de 50 metros 
      
Período cronológico: Romano, medieval, moderno  
 
Descrição do sítio: O local situa-se numa cumeada que dá acesso à Serra do 

Açor, de quem vem do Colcorinho, com o sentido Norte/Sul. Situa-se na área 

da subestação de Nossa senhora das Necessidades. O local não foi 

identificado pelo estudo de impacte ambiental. O sítio caracterizava-se pela 

existência de ténues vestígios da passagem de viaturas de tracção animal pelo 

local, provocando sulcos escavados na rocha que na sua maioria estavam 

tapados pela sedimentação natural. 

Dada a impossibilidade de preservar a totalidade do sítio, dada a 

localização da subestação, foram implementadas como medidas de 

minimização, a decapagem do monumento, desenho, e registo fotográfico. Não 

se justificando a colocação de geo-téxtil dado que parte do sítio seria destruído 

pela futura subestação da Nossa Senhora das Necessidades. 

 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
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Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, decapagem, registo, desenho, vedação 
da área e inserção do local nas cartas de projecto. 
 

 

Ilustração 65– Vista geral do sítio 46. 
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Sítio  -47       CNS: Inédito 

Designação: Cabeço do Covão III 

Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  

Coordenadas:  

       UTM 1979: Latitude 29T0598889/ Longitude 44544577 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 994 m 

 
Tipo de sítio: Arte Rupestre 
      
Período cronológico: Calcolítico? 
Descrição do sítio: Trata-se de um afloramento com duas bancadas, 

designadas laje 1 e laje 2. A bancada de xisto do sítio 47-1, encontra-se numa 

diáclase com pendente de 30º, gravada com 2 conjuntos de “fossetes” 

alinhadas (9 no total) e 1 círculo picotado obtidos por martelagem e abrasão. 

Não foi detectada durante o estudo prévio da linha eléctrica. Situa-se a poucos 

metros da localização de um dos postes da linha eléctrica. Na superfície do 

sítio 47- 2 encontra-se gravada unicamente uma “fossete”. 

No início dos trabalhos de construção do empreendimento a laje foi 

afectada parcialmente numa das suas extremidades, por uma máquina, 

durante os trabalhos de implantação de um poste da linha eléctrica. Refira-se 

que o sítio se encontrava vedado com rede sinalizadora. Esta afectação não foi 

significativa dado que se deu numa ponta do afloramento que não se encontra 

gravado. 

 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais do Parque Eólico e reflorestação 
Espólio: ---------- 
Local de depósito: ----------- 
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Medidas de protecção: Sinalização, levantamento arqueológico, vedação da 
área e inserção do local nas cartas de projecto.  

 

Ilustração 66- Vista geral do sítio 47. 

 

Ilustração 67- Vista geral do sítio 47, após o levantamento. 



 108 

Sítio  -48       CNS: Inédito 

Designação: Cabeço do Covão IV 

Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 

Coordenadas:  

       UTM 1979: Latitude 29T05988894/ Longitude 4454572 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 996 m 

 
Tipo de sítio: Arte Rupestre 
      
Período cronológico: Proto-História e Idade Média 
 

Descrição do sítio: Laje de xisto gravada com 1 pequeno cruciforme filiforme 
e alguns martelados. 

 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, levantamento arqueológico, vedação da 
área e inserção do local nas cartas de projecto.  
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Ilustração 68- Vista geral do sítio 48. 

 

Ilustração 69- Vista geral do sítio 48, após o levantamento. 
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Sítio  -50       CNS: Inédito 

Designação: Cabeço do Covão V 

Distrito: Coimbra    Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 

Coordenadas:  

       UTM 1979: Latitude 29 T0598872 /Longitude 4454548/ 993 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 993 m 

 
Tipo de sítio: Arte rupestre 
      
Período cronológico: Calcolítico?, e época histórica. 
 
Descrição do sítio: O local situa-se numa cumeada que dá acesso ao Açor, a 
cerca de 20 metros da subestação de Nossa Senhora das Necessidades. O 
local não foi identificado nos Estudo de Impacte Ambiental. Apresenta gravuras 
obtidas por martelagem e abrasão, estando representadas, clavis, tridente ou 
um grafo, antropomorfo, círculos, e outras indeterminadas.  
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Bom 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, levantamento arqueológico, vedação da 
área e inserção do local nas cartas de projecto 
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Ilustração 70- Vista geral do sítio 50. 
 

 
Ilustração 71- Vista geral do sítio 50, após o levantamento. 
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Sítio 52        CNS:  

 
Designação: Cabeço do Covão VI 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas:  

UTM: 29T0598858 
          4454457 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1012m 

 
Tipo de sítio: Arte Rupestre 
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Laje com um motivo cruciforme e conjunto de pontos, 
efectuados pelo método de picotagem. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, registo, vedação da área e inserção do 
local nas cartas de projecto.  
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Ilustração 72- Vista geral do sítio 52. 
 

 

Ilustração 73- Pormenor do sitio 52, após o levantamento. 
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Sítio 53        CNS:  

 
Designação: Cabeço do Covão VII 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas:  

UTM: 29T0598792 
          4454286 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1012m 

 
Tipo de sítio: Estrutura de combustão 
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Possível estrutura de combustão feita com blocos de 
quartzo, com cerca de um metro de diâmetro. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto.  

 

 

 

 

 

 



 115 

 

Ilustração 74 - Vista geral do sítio 53. 
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Sítio 54        CNS:  

 
Designação: Cabeço do Covão VIII 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas:  

UTM: 29T0598760 
          4454320 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1015m 

 
Tipo de sítio: Estrutura 
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Estrutura em xisto aparelhado aproveitando um 
afloramento de xisto. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 

cartas de projecto. 
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Ilustração 75- Vista geral do sítio 54. 
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Sítio 55        CNS:  

 
Designação: Cabeço do Covão IX 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas:  

UTM: 29T0598758 
          4454335 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1017m 

 
Tipo de sítio: Estrutura 
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Estrutura em xisto aparelhado aproveitando um 
afloramento de xisto. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 

cartas de projecto. 
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Ilustração 76 - Vista geral do sítio 55. 
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Sítio 56        CNS: 15613 

 
Designação: Lomba do Bago III 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piodão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas:  

UTM: 29T0599172 
          4452876 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1225m 

 
Tipo de sítio: Via 
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Troço de via fóssil. 
 
Bibliografia: RIBEIRO, Nuno: Trabalhos arqueológicos no Rio Ceira – Serra 
do Açor – Serra do Peão. EDP, 2000. 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 

cartas de projecto. 
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Ilustração 77- Vista geral do sítio 56. 
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Sítio 83        CNS:  

 
Designação: Outeiro da Encosta do Gorgolão II 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas:  

UTM: 29T0598175 
           4452318 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1252m 

 
Tipo de sítio: Estrutura funerária? 
      
Período cronológico: pré-História? 
 
Descrição do sítio: Estrutura circular constituída por pedras de quartzito e 
lajes de xisto, com cerca de 1,00 metros de diâmetro. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto.  
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Ilustração 78- Vista geral do sítio 83. 

 



 124 

Sítio 87        CNS:  

 
Designação: Cabeço Vernum XIII 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas:  

UTM: 29T0598186 
           4452507 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1273m 

 
Tipo de sítio: Estrutura 
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Estrutura semi-circular em xisto e quartzo. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Impactes visuais parque eólico e reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 

cartas de projecto. 
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Ilustração 79- Vista geral do sítio 87. 
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Sítio 88        CNS:  

 
Designação: Cabeço Vernum XIV 
 
Distrito: Coimbra   Concelho: Arganil  
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas:  

UTM: 29T0598155 
           4452506 
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude: 1275m 

 
Tipo de sítio: Estrutura 
      
Período cronológico: Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Estrutura semi-circular em xisto e quartzo. 
 
Bibliografia: Inédito 
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças: Parque Eólico e Reflorestação 
 
Espólio: ---------- 
 
Local de depósito: ----------- 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área e inserção do local nas 
cartas de projecto.  
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Ilustração 80 – Pormenor do sítio 88 

 

 

Ilustração 81 – Pormenor do sítio nº88 
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ANEXO II – REGISTO FOTOGRÁFICO DO 

ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO
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Ilustração 82– Abertura Aerogerador  

 
Ilustração 83– Aerogerador 
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Ilustração 84- Abertura Aerogerador 7 

 
Ilustração 85– Aerogerador 7 
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Ilustração 86- Abertura Aerogerador 6 

 
Ilustração 87– Abertura Aerogerador 6 



 132 

 
Ilustração 88 – Aerogerador 5 

 
Ilustração 89– Abertura Aerogerador 4 
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Ilustração 90– Aerogerador 4 

 
Ilustração 91 – Abertura Aerogerador 3 
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Ilustração 92– Aerogerador 3 

 
Ilustração 93– Abertura Aerogerador 2 



 135 

 
Ilustração 94–  Aerogerador 2 

 
Ilustração 95– Abertura Aerogerador  
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Ilustração 96– Aerogerador 1 

 
Ilustração 97– Abertura de Acesso 
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Ilustração 98– Acesso 

 
Ilustração 99– Colocação de Tout-venant 
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Ilustração 100– Vala de cabos entre Aerogeradores 1 e 2 

 
Ilustração 101– Vala de cabos entre Aerogeradores 2 e 3 
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Ilustração 102– Vala de cabos entre Aerogeradores 3 e 4 

 
Ilustração 103– Vala de cabos entre Aerogeradores 4 e 5 
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Ilustração 104– Vala de cabos entre Aerogeradores 5 e 6 

 
Ilustração 105– Vala de cabos entre Aerogeradores 6 e 7 
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Ilustração 106  -Vala de cabos entre Aerogerador 7 e 8 

 
Ilustração 107– Vala de cabos do Parque a Subestação 
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Ilustração 108– Vala de cabos do Parque a Subestação 

 
Ilustração 109– Vala de cabos do Parque a Subestação 
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ANEXO III – LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO DE 
VIAS ANTIGAS 



 144 

 

 
Ilustração 110 – Levantamento do sítio 19. 

 

 
Ilustração 111- Levantamento do sítio 20.
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Ilustração 112- Levantamento do sítio 21. 

 
Ilustração 113- Levantamento do sítio 22. 
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Ilustração 114- Levantamento do sítio 23. 
 

 
Ilustração 115 - Levantamento do sítio 24. 
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Ilustração 116 - Levantamento do sítio 25. 

 

 
Ilustração 117- Levantamento do sítio 26. 
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Ilustração 118 - Levantamento do sítio 27. 

 

 
Ilustração 119- Levantamento do sitio 27. 

 
Ilustração 120 - Levantamento do sitio 28. 
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Ilustração 121 - Levantamento do sítio 29. 

 

 
 

Ilustração 122 – Levantamento sítio 46 – Corte 1 

 

 
Ilustração 123 – Levantamento sítio 46 – Corte 2 
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Ilustração 124 – Sítio 46 – corte 3 

 

 
Ilustração 125 –Sítio 56 pormenor do levantamento 
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ANEXO IV – LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO DE 
ESTRUTURAS 
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Ilustração 126- Levantamento do Sitio 38. 

 

 
Ilustração 127- Levantamento do Sitio 39. 
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Ilustração 128 - Levantamento do Sitio 40. 

 

 
Ilustração 129 – Levantamento do sítio 53
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Ilustração 130 – Levantamento sítio 83 
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ANEXO V – RELATÓRIO DO REGISTO E SONDAGEM 
DA ESTRUTURA SITIO 3 
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RELATÓRIO DA SONDAGEM DO SITIO 3 
  

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Sítio nº3 caracteriza-se pela existência de uma estrutura de forma 

circular, composta por blocos de quartzo leitoso de dimensão grande e média e 

algumas lajes de xisto, localizada numa encosta suave. O local situava-se 

próximo do estradão que iria ser aberto. Como medidas minimizadoras a 

equipa de arqueologia implementou no local as seguintes acções: o registo 

fotográfico e gráfico, assim como uma sondagem, visando uma possível 

interpretação do elemento e se possível a sua cronologia. 

Estes trabalhos contaram com uma equipa constituída pelos 

arqueólogos: António Sérgio, Laura Mateiro, Guilherme Sarmento e Soraya 

Rocha, e por um operário de arqueologia, Carlos Oliveira. 

Os trabalhos foram realizados durante o mês de Julho de 2010, tendo 

sido iniciados com a limpeza da área envolvente através do corte da 

vegetação, escolha dos locais das sondagens, marcação das quadrículas e 

desenho da planta geral.  

O local é geologicamente constituído por xistos com afloramentos 

quartzíticos visíveis. 

O Acesso faz-se por um estradão florestal e que actualmente serve de 

acesso ao parque. 

 Encontra-se situado num pequeno cabeço com um declive pouco 

acentuado, de topografia mais ou menos regular, que se prolonga com uma 

orientação de Norte/Sul e de onde surgem diversas linhas de água perenes 

que vão alimentar algumas ribeiras, tanto na vertente E com na W da qual 

fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Ceira.  

 

2. METODOLOGIA 

 

 Foram utilizadas as metodologias tidas por convenientes e habituais, as 

quais estão descritas abaixo:  

 Numa primeira fase, e após os registos fotográficos iniciais, procedeu-se 

ao corte da vegetação existente no terreno;  
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 O trabalho consistiu numa decapagem manual na área quadriculada, 

com o intuito de registar o sítio; 

 Todo o trabalho foi registado e documentado utilizando as técnicas 

habituais, sendo o resultado final apresentado neste relatório;  

 De seguida, procedeu-se à implantação de quatro quadrículas de 

referência orientadas para o Norte, sendo estas divididas em A e B 

(sentido E/OE), 1 e 2 (sentido S/N); 

 Procedeu-se ao levantamento topográfico da área e fotográfico, onde o 

zero convencional corresponde a um sítio fixo escolhido para essa 

função, localizado a 29T0598096/ 4452406, com uma cota absoluta de 

1262 metros de altitude; 

 Por fim, em gabinete, fez-se o tratamento gráfico dos registos de campo, 

sobretudo de plantas e tratamento de imagem. 

 

3.SONDAGEM/DECAPAGEM  

 

3.1 Descrição dos trabalhos 

Após os trabalhos habituais de corte da vegetação e registo fotográfico, 

foi escolhido o local para a implantação da quadriculagem. Após a marcação 

da quadrícula foram escolhidos os quadrados A2 e B1 (quadrados opostos) 

para o inicio da decapagem do interior da estrutura, e A1 e B2 para a 

decapagem do exterior da estrutura, com o intuito de se poder compreender a 

sua construção e utilização. 

A 1ª decapagem limitou-se a remover a camada vegetal, com cerca de 

6cm de espessura, não revelando qualquer dado mais significativo pois atingiu-

se logo a camada de alteração do geológico. Foi realizado o registo fotográfico 

e gráfico.  

Foram identificadas as seguintes unidades estratigráficas (UE): 

UE0 – Camada de terra vegetal de coloração castanho-escuro e homogénea, 

com cerca de 6cm de espessura; 

UE1 – Camada resultante da alteração do afloramento, de coloração castanha 

clara; 
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UE2 – Camada geológica composta por xisto; UE3 – Estrutura circular em 

quartzo e xisto. 

 

4. CONCLUSÃO 

O sítio nº3 é de facto uma estrutura circular constituída por blocos de 

quartzo leitoso fazendo um anel circular com aproximadamente 1 metro de 

diâmetro, sendo que na parte interna existem 9 lajes de xisto depositadas 

inclinadas e apoiadas sob os blocos de quartzo, com a sua base assente no 

interior da estrutura criando provavelmente desta forma uma pequena 

protecção contra o vento. 

A sondagem revelou que os blocos de quartzo e xisto encontram-se 

assentes no solo, na alteração do bedrock. Apenas um dos blocos, situado nas 

quadrículas A1 e A2, estava assente directamente sobre o afloramento, ou 

seja, houve uma remoção propositada das camadas para assentar este bloco, 

provavelmente com o intuito de nivelar uniformemente o topo da estrutura.  

A sondagem efectuada não trouxe a luz quaisquer resultados do ponto 

de vista arqueológico nem dados suficientes que possam indicar uma 

cronologia precisa. A forma de construção e a existência das lajes de xisto 

servindo com “protecção” corroborada pela falta de espólio apenas nos poderá 

dar uma ideia e aponta para a hipótese mais lógica de que poderá ter servido 

em tempos como uma estrutura de combustão provavelmente para os 

pastores. Sendo que as cinzas e carvões por se encontrarem a superfície, 

desapareceram devido a acção dos agentes meteóricos. 

Visto desta forma, esta poderá ser classificada como um elemento 

etnográfico e não arqueológico.  
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Ilustração 131- Levantamento do Sitio 3.
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Ilustração 132  – Vista parcial do Sítio 3 

 

 
Ilustração 133- Vista parcial do Sítio 3 
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Ilustração 134- Vista parcial do Sítio 3 

 

 
Ilustração 135- Vista parcial do Sítio 3 
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Ilustração 136- Vista parcial do Sítio 3 

 

 
Ilustração 137- Pormenor dos trabalhos Sítio 3 
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Ilustração 138- Vista parcial do Sítio 3 

 

 
Ilustração 139- Vista parcial do Sítio 3 
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Ilustração 140- Vista parcial do Sítio 3 

 

 
Ilustração 141 - Vista parcial do Sítio 3 



 165 

 
Ilustração 142– Vista parcial do Sítio 3 

 

 
Ilustração 143- Vista parcial do Sítio 3 
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Ilustração 144- Vista geral do Sítio 3 

 

 
Ilustração 145- Pormenor do Sítio 3 
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ANEXO VI – REGISTO DOS SÍTIOS 43 e 44 
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RELATÓRIO DAS SONDAGENS DOS SITIOS 43 e 44 
 

 

 1. INTRODUÇÃO 

 

 Com o presente relatório são apresentados os resultados dos trabalhos 

de registo realizadas nos sítios nº43 e 44 do Parque Eólico localizado na Serra 

da Açor. 

Durante a visita para o arranque da obra do Parque Eólico Açor II foram 

detectados alguns sítios arqueológicos, sendo que dois deles, os sítios nº43 e 

nº44, encontravam-se situados no local de implantação do aerogerador 5. 

O registo do sítio nº43 e sítio nº44, foram realizados como medidas de 

minimização e compensação dada a proximidade da plataforma do 

aerogerador 5. Estes trabalhos tiveram o intuito de avaliar a sua dimensão e 

efectuar o seu registo em pormenor. 

Posteriormente, e devido à importância do achado, o dono da obra 

realizou uma alteração ao projecto, deslocando o aerogerador, a respectiva 

plataforma e o trajecto da vala de cabos, o que evitou um impacto directo, 

passando para um impacto apenas visual. 

Os sítios nº43 e nº44 caracterizam-se como duas estruturas 

monticulares, próximas uma da outra, com pouca expressividade volumétrica, 

construídas em xisto e pequenos blocos de quartzo. (Ilustração 154). 

Estes trabalhos contaram com uma equipa constituída pelos 

arqueólogos: António Sérgio, Laura Mateiro, Soraya Rocha e Guilherme 

Sarmento, e por um operário de arqueologia Carlos Oliveira. 

Os trabalhos tiveram início no mês de Julho de 2010 com o corte da 

vegetação, marcação das quadrículas e desenho da planta geral, durando até 

ao mês de Setembro. Os trabalhos sofreram várias interrupções devido às 

condições climatéricas.  
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2. METODOLOGIA 

 

Para o estudo deste tipo de monumentos foram utilizadas as 

metodologias tidas por convenientes à investigação de monumentos tumulares, 

utilizadas por diversos pesquisadores.  

Basicamente o trabalho consistiu numa decapagem manual na área 

quadriculada, com o intuito de avaliar a dimensão do monumento e os 

possíveis impactos negativos causados pelo projecto. 

Todo o trabalho foi registado e documentado utilizando as técnicas 

habituais, sendo o resultado final apresentado neste relatório.  

Numa primeira fase, e após os registos fotográficos iniciais, procedeu-se 

ao corte da vegetação existente do terreno. Seguidamente foram implantadas 

as quadrículas de referência, materializadas num rectângulo com 22 metros de 

comprimento por 12 metros de largura, orientado em relação ao Norte 

magnético. O interior foi dividido em unidades de 2x2 metros. A cada quadrado 

no eixo das abcissas (X), foram atribuídas letras de A a F; no eixo das 

ordenadas (Y), números de 1 a 11. 

Foi realizado o levantamento topográfico da área (Ilustração 149) o zero 

convencional corresponde a um sítio fixo escolhido para essa função 

(29T0598878/4452961) com uma cota absoluta de 1.221 metros de altitude. 

O método utilizado ao longo da escavação foi o de quadrantes opostos, 

neste caso específico foram intervencionados os quadrantes NE e SW. 

Posteriormente, devido à constatação de aspectos particulares do sítio, 

decidiu-se alargar a intervenção para áreas exteriores a cada um dos 

quadrantes, com a finalidade de obter mais informações para uma melhor 

interpretação do sítio. 

Por fim, em gabinete, fez-se o tratamento gráfico dos registos de campo, 

sobretudo de plantas e tratamento de imagem. 
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3. INTERVENÇÕES E CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 

LOCALIZAÇÃO: 

 

Datum 79 

29T0598893/4452939/ 1.220,9m 

 

A Serra do Açor localiza-se no Concelho de Arganil, sendo 

geologicamente constituída por xisto com afloramentos visíveis em quartzito. O 

solo actual é ocupado por vegetação arbustiva, constituído basicamente por 

tojos e carquejas. 

O Acesso faz-se por um estradão florestal do lado NW, que começa na 

Estrada 508-1 na Freguesia do Piódão, e do lado E por outro estradão florestal, 

que começa na Estrada 1355. 

Encontra-se situado numa zona aplanada, tratando-se de uma cumeada 

estreita, de topografia regular, que se prolonga para E/SE e W/SW. Desta 

surgem algumas ribeiras e diversas linhas de água perenes que abastecem a 

Ribeira do Piódão na vertente Norte e a Ribeira da Fornea na vertente Sul.   

 

Descrição dos trabalhos (Sítio 44) 

 

Após o corte da vegetação e a realização da marcação das quadrículas, 

foram intervencionados os quadrantes opostos NE e SW da estrutura 

monticular. Antes dos trabalhos de decapagem, era possível observar alguns 

blocos e lajes que faziam parte da construção tumular, com uma volumetria 

pouco expressiva, bem como uma depressão, mais ao menos ao meio da 

estrutura, possivelmente resultante de uma ou várias violações. 

Os trabalhos colocaram a descoberto uma estrutura do tipo “cairn”, de 

planta circular, com cerca de 7 metros de diâmetro, composta por blocos de 

quartzo de média dimensão e por algumas lajes de xisto, rocha mais 

expressiva na periferia. 

 Na parte central era visível uma fossa de violação do tipo vala entre os 

quadrados C3 e D4 (Ilustração 157 a 159), com aproximadamente 1,5m de 

comprido por 0,70m de largura e 0,30m de profundidade, típico da utilização de 
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uma retroescavadora em outros tempos. Segundo informações recolhidas na 

Freguesia do Piódão, anos atrás um morador do local andou por aquele sítio 

com uma retroescavadora abrindo diversas valas e covas a procura de ouro. 

Numa prospecção mais alargada pela área constatou-se a existência de alguns 

locais remexidos por meio mecânico. 

  A escavação da parte central do tumulus revelou uma fossa escavada 

no substrato geológico, com aproximadamente 0,30 x 0,45m e com 0,25m de 

profundidade, forrada lateralmente com pequenos blocos de quartzo. No seu 

interior foram encontradas cinzas, sendo que a fossa na parte exterior foi 

afectada pela violação e apresentava-se remexida e entulhada com pequenos 

blocos de quartzo (Ilustrações 146, 151, 166, 167, 168, 169, 170, 171,172. Esta 

fossa encontrava-se limitada por um anel, já destruído devido à/às violações, 

composto por lajes de xisto de médias e grandes dimensões depositados no 

substrato geológico que, segundo a projecção das lajes que se encontravam in 

situ, teria aproximadamente 1,25 m de diâmetro. Na parte posterior deste anel 

encontravam-se depositadas diversas linhas de blocos de quartzo, criando 

círculos que aumentam de diâmetro de acordo com as fiadas que vão sendo 

depositadas, criando assim a “base” da estrutura monticular. Posteriormente e 

numa fase final, a estrutura, seria toda coberta com materiais pétreos, 

formando assim uma pequena elevação artificial. 

Após a remoção dos blocos que quartzo que estavam a “selar” a fossa, a 

camada de cinzas ficou a descoberto, revelando a presença de alguns 

pequenos carvões (micro carvões) misturados. Com a escavação do espaço 

interior da fossa, para além das cinzas que foram recolhidas para uma posterior 

análise, encontrou-se também um cristal de quartzo que poderia ter sido 

utilizado como objecto de uso pessoal. 

Foram também evidenciadas, na área intervencionada, a existência de 

pelo menos 5 pequenas estruturas circulares inseridas na estrutura montícular 

primária. Pode-se considerar uma forma de reaproveitamento da estrutura já 

existente para posteriores inumações. 

As escavações do interior dessas pequenas estruturas não revelaram 

quaisquer materiais arqueológicos. Porém, na periferia do monumento foram 

recolhidas algumas pequenas lajes de xisto afeiçoadas, tendo uma destas, 

gravada: uma covinha numa face e duas covinhas na outra face, um núcleo 
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piramidal em quartzo leitoso apresentando pontos de percussão e uma “cunha” 

em xisto/anfibolite. 

 

Espólio recolhido 

Fossa 

1 – O único elemento recolhido é caracterizado por ser um cristal de 

quartzo leitoso (Ilustração 185) com uma superfície branca opaca no seu 

exterior, e com uma qualidade de matéria-prima, que não está presente 

localmente. A peça apresenta-se como um polígono com 12 lados; um cristal 

piramidal. Um dos lados não possui a verticalidade que caracteriza a peça, mas 

sim um talhe abrupto, dando origem ao que pode ser identificado como um 

reverso quase plano. Na extremidade proximal regista-se um ligeiro 

afeiçoamento, provavelmente produzido quando o cristal foi retirado do seu 

local de origem. A extremidade distal encontra-se fracturada em cerca de 3 

mm. 

A peça apresenta algumas marcas transversais em alguns lados, que 

podem ser entendidas como talhe produzido por um objecto metálico. As mais 

visíveis são as que pretendem obter uma face quase plana, provavelmente 

para a peça ficar deitada e a sua extremidade distal orientada para uma 

direcção específica.  

No restante monumento foram encontradas e recolhidas algumas peças 

que se encontram descritas abaixo: 

o Núcleo piramidal de quartzo leitoso (Ilustração 190) - Possui 2 pontos 

de percussão e um reavivamento lateral ventral que deu origem a 

uma possível reutilização como raspadeira lateral com retoque 

parcial inverso. Os negativos apresentam 3 extracções de tipo 

lamelar e o núcleo não possui córtex. 

o Pequena peça em xisto (Ilustração 188) com uma forma 

arredondada possuindo um diâmetro médio de 4,3 cm, com os 

bordos talhados de forma abrupta por lascamentos sub-verticais e 

oblíquos. 

o Pequena peça em xisto com uma forma ovalada possuindo cm 

diâmetro médio de 5,7 cm, com os bordos talhados de forma abrupta 

por lascamentos sub-verticais e oblíquos. 
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o Peça em xisto/anfibolite do tipo Cunha, (Ilustrações 186, 187, 189) 

de cor cinzenta. Quanto à sua morfologia, a cunha apresenta-se 

curta e robusta, com uma secção rectangular e bordos rectilíneos. O 

gume tem um plano-convexo, com um eixo simétrico, que conduz a 

um talão liso. A peça apresenta marcas de utilização transversais em 

ambas as faces, produzidas provavelmente por cordas de suporte e 

alguns pontos de percussão ou martelados, em ambas as faces da 

peça, resultantes da utilização de acordo com a sua função principal, 

ou como percutor de ocasião. 

o Laje de xisto talhada em forma ovalada possuindo os bordos 

abruptos devido a lascamento sub-vertical e oblíquo. (Ilustrações 

178, 178 e 192) Possui em uma face 2 pequenas fossetes em 

intercessão gravadas no centro da peça com aproximadamente 1,9 

cm de diâmetro. Na outra face, possui somente uma pequena 

fossete gravada no centro da peça com aproximadamente 3,4 cm de 

diâmetro. 

o Laje de xisto talhada em forma oblonga com aproximadamente 

24x14 cm, possuindo os bordos abruptos devido a lascamento sub-

vertical e oblíquo. (Ilustrações 181 e 182). 

o Laje de xisto talhada em forma irregular e ovalada com 

aproximadamente 21x19 cm, possuindo os bordos abruptos devido a 

lascamento sub-vertical e oblíquo.  

o Laje de xisto talhada em forma circular com aproximadamente 15 cm 

de diâmetro, possuindo os bordos abruptos devido a lascamento 

sub-vertical e oblíquo.  

o Laje de xisto talhada em forma oblonga com aproximadamente 

40x17 cm, possuindo os bordos abruptos devido a lascamento sub-

vertical e oblíquo.  

o Laje de xisto talhada em forma rectangular sendo que uma das 

laterais encontra-se arredondada com aproximadamente 29x24 cm, 

possuindo os bordos abruptos devido a lascamento sub-vertical e 

oblíquo.  
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Conclusão 

 

Os trabalhos arqueológicos realizados revelaram a existência de uma 

estrutura funerária, com provável reaproveitamento em várias épocas. 

Na Serra do Açor com a intensificação dos trabalhos de prospecção 

arqueológica e de acompanhamento começam a aparecer as primeiras 

estruturas funerárias. Apesar de pequenas dimensões, com pouca volumetria e 

expressividade no terreno, serão de grande importância para a compreensão 

da ocupação humana no quadro da Pré-história recente e proto-história. Nota-

se a utilização de materiais de construção contrastantes, como quartzo com o 

xisto, como forma de acentuar a visibilidade do monumento apesar da sua 

reduzida expressividade no terreno.  

Este tipo de monumentos, têm sido identificados noutras áreas de 

Portugal, Galiza e Meseta espanhola, e enquadram-se num período extenso de 

tempo, desde o Neolítico até a Idade do Bronze. 

 

Por exemplo na área da Beira Alta, CRUZ, D. J., VILAÇA, R., SANTOS. 

A: T., MARQUES, J. N. (2000: 147) referem-se assim em relação à localização 

dos monumentos funerários da Idade do Bronze “localizam-se em sítios com 

alguma visibilidade local, sejam plataformas elevadas, esporões, ou 

cumeadas…”. Pode-se dizer que os monumentos da Serra do Açor estão 

enquadrados nesse tipo de paisagem. 

 Normalmente os tumuli possuem uma grande diversidade quanto às 

estruturas que encerram: pequenos espaços centrais definidos, fossas abertas 

no substrato, cistas pequenas e grandes, etc. O conteúdo destes espaços são 

também diversos. 

 A grosso modo, cronologicamente, pode-se propor uma localização 

temporal, enquadrando-se num momento, ainda que impreciso, provavelmente 

para o período da Idade do Bronze, devido à tipologia e metodologia utilizada 

para a construção do monumento, e com prováveis reutilizações na Idade do 

Ferro. 

A quase ausência de espólio no interior da fossa pode ser justificada de 

duas maneiras: 

1 – Violações sofridas 
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2 - Pela importância da Serra do Açor ao nível da transumância, 

estamos perante um local que era utilizado como via natural, onde 

encontramos diversos sítios arqueológicos de várias épocas, sendo a maior 

parte destes relacionados com arte rupestre, estruturas de abrigo, entre outros. 

Por ser uma rota de passagem, torna-se óbvio que a maior parte do material 

utilizado teria que ser leve e de fácil transporte, sendo frequentemente de 

carácter vegetal (cabaças) ou confeccionados com fibras vegetais. 

A peça recolhida no interior da fossa poderia ter sido utilizada como um 

objecto de carácter votivo ou como adorno pessoal. 

Para os dois pequenos discos em xisto, apesar de terem sido colectados 

a superfície do monumento, quanto à sua função apenas podemos colocar a 

hipótese, como tratando-se de peças de carácter votivo. Podendo representar 

simples oferendas, ou a representação do defunto, sendo representações de 

estelas oculadas. O mesmo ocorre para as outras lajes encontradas. 

Os discos de xisto aparecem na região associados a contextos 

funerários, exemplos são os registados em Sobral do Campo (Castelo Branco), 

num contexto de habitat e cista (VILAÇA & GABRIEL, 1999); e em Idanha-a-

Nova, na anta 2 do Couto da Espanhola (CARDOSO, et al, 1997). 
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Ilustração 146- Levantamento do Sitio 43 e 44. 
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Ilustração 147- Levantamento do Sitio 43. 

 

 
Ilustração 148 - Levantamento do Sitio 43. 
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Ilustração 149- Levantamento do Sitio 44. 
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Ilustração 150 - Levantamento dos Sítios 43 e 44. 
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Ilustração 151 - Levantamento do Sitio 44. 
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Ilustração 152- Levantamento do Sitio 44. 
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Ilustração 153- Levantamento do Sitio 44. 
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Ilustração 154- Vista geral do Sítio 44 e 43 

 

 
Ilustração 155 – Pormenor do quadrado C2, sitio 44 
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Ilustração 156 - Pormenor do quadrado C2, sitio 44 

 

 
Ilustração 157 - Pormenor do quadrado C4, sitio 44 
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Ilustração 158- Pormenor do quadrado D4, sitio 44 

 

 
Ilustração 159 - Pormenor do quadrado D4, sitio 44 
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Ilustração 160- Pormenor do quadrado D6, sitio 44 

 

 
Ilustração 161- Pormenor do quadrado E2, sitio 44 
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Ilustração 162- Pormenor do quadrado E4, sitio 44 

 

 
Ilustração 163- Pormenor do quadrado C2, sitio 44 
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Ilustração 164 - Pormenor do quadrado C2, sitio 44 

 

 
Ilustração 165 -  Vista geral do sitio 44 
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Ilustração 166 - Escavação da fossa central 

 

 
Ilustração 167 – Vista geral da fossa central, sitio 44 
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Ilustração 168- Vista geral da fossa central, sitio 44 

 

 
Ilustração 169- Pormenor do sítio 44 
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Ilustração 170- Escavação da fossa central 

 

 
Ilustração 171- Escavação da fossa central 
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Ilustração 172– Escavação da fossa central 

 

 
Ilustração 173– Disco de xisto localizado no quadrado C4 
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Ilustração 174– Disco de xisto localizado no quadrado C4 

 

 
Ilustração 175- Disco de xisto localizado no quadrado C4 
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Ilustração 176– Cunha localizada no quadrado D3 

 

 
Ilustração 177- Laje de xisto talhada em forma ovalada 
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Ilustração 178 - Laje de xisto talhada em forma ovalada 

 

 
Ilustração 179 - Laje de xisto talhada em forma ovalada com duas fossetes (oculada, 

possível estela) 
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Ilustração 180– Pormenor da fossete no disco de xisto 

 

 
Ilustração 181 - Laje de xisto talhada em forma oblonga, anverso. 
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Ilustração 182 - Laje de xisto talhada em forma oblonga, reverso. 

 

 
Ilustração 183 – Pequeno disco em xisto, anverso. 
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Ilustração 184 - Pequeno disco em xisto, reverso 

 

 
Ilustração 185- Cristal de quartzo leitoso 



 200 

 
Ilustração 186- Peça em xisto/anfibolite do tipo Cunha 

 

 
Ilustração 187- Peça em xisto/anfibolite do tipo Cunha 
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Ilustração 188– Disco de xisto 

 

 
Ilustração 189- Peça em xisto/anfibolite do tipo Cunha 
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Ilustração 190 - Núcleo piramidal de quartzo leitoso 

 

 
Ilustração 191 - Disco de xisto 
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Ilustração 192– Disco de xisto com fossetes. 
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ANEXO VII – TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 
DESENVOLVIDOS NO SÍTIO 45, REGISTO 

FOTOGRÁFICO E GRÁFICO 
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TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS DESENVOLVIDOS NO SÍTIO Nº45 

 
 Com o presente relatório são apresentados os resultados dos trabalhos 

arqueológicos realizadas no sítio nº 45 do Parque Eólico do Açor, nas 

proximidades da subestação da Nossa Senhora das Necessidades. 

Durante a visita para o arranque da obra foi detectado um sítio 

arqueológico (Sítio nº 45), o qual se encontrava junto do local de implantação 

da Subestação e do edifício de comando dos Parques Nossa Senhora das 

Necessidades e Açor II. O local apresentava vestígios de afectação pela 

passagem de viaturas no loca. 

Após o alerta dado e o esclarecimento da importância da descoberta 

deste tipo de sítio foram contactados o dono de obra e os técnicos do 

IGESPAR. O promotor prontificou-se de imediato em alterar o projecto 

deslocando o subestação alguns metros, evitando assim um impacto directo no 

sítio. Este passou a sofrer apenas um impacto de carácter visual devido à 

proximidade da subestação e do edifício de comando. 

Os trabalhos arqueológicos de registo do sítio nº45, bem como o registo 

em planta, foram realizados como medidas de minimização necessárias e 

sugeridas pela equipa de arqueologia, devido à proximidade do elemento 

patrimonial. Estes trabalhos tiveram o intuito de avaliar a dimensão do 

monumento, o seu estado de conservação do monumento, seu registo e 

memória descritiva. 

Os trabalhos tiveram início no mês de Agosto de 2010, com o corte da 

vegetação e marcação das quadrículas. Estes contaram com uma equipa 

constituída pelos arqueólogos: António Sérgio, Laura Mateiro, Guilherme 

Sarmento e Soraya Rocha, e por um operário de arqueologia Carlos Oliveira. 

Além dos objectivos e metodologias adoptadas na intervenção, 

salientam-se também os principais resultados alcançados, procurando-se 

assim avaliar os eventuais impactos e implicações causados pela execução do 

projecto no local. Visando ainda fornecer elementos que contribuirão para uma 

melhor compreensão do processo de evolução e ocupação humana da área 

em questão. 

 

 Caracterização do Sítio: 
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A Subestação do Parque Eólico da Nossa Senhora das Necessidades 

situa-se num cumeada que é um acesso natural a Norte da Serra do Açor, 

localizada no Concelho de Arganil, Freguesia do Piodão. Geologicamente, é 

constituída por xisto com afloramentos de quartzito. A vegetação do local é do 

tipo arbustiva rasteira, constituída basicamente por tojos carqueja e urze. 

O Acesso faz-se por um estradão florestal, do lado NW, que começa na 

Estrada 508-1, na Freguesia do Piodão  

 O sítio nº45 caracteriza-se por ser uma estrutura monticular, circular 

(diâmetro de cerca de 5m), de pouca expressividade volumétrica, composta por 

pedras de quartzo de média dimensão (Ilustração 193), considerando-se a 

possibilidade de ser um monumento de tipologia funerária. Localiza-se num 

terraço aplanado da serra, com uma orientação NE/SW, onde nascem várias 

linhas de água que vão abastecer a Ribeira do Piodão no lado Este e a Ribeira 

de Pomares no lado Oeste. É ainda importante referir que o local onde a 

estrutura se encontra implantada, detém um bom domínio da paisagem, 

encontrando-se a presença de vários sítios de arte rupestre nas proximidades 

do monumento. 

 

 Método de Registo/Escavação: 

 

 Para o estudo deste tipo de monumento foram utilizadas as 

metodologias de registo e escavação de monumentos tumulares, constituídas 

pelas seguintes fases de trabalho:  

O trabalho consistiu numa decapagem manual na área quadriculada, 

com o intuito de perceber a dimensão do monumento e os possíveis impactos 

causados pelo projecto. 

Todo o trabalho foi registado e documentado utilizando as técnicas 

habituais, sendo o resultado final apresentado neste relatório. 

Inicialmente foi estabelecida e marcada uma sondagem de 8x8m, 

separada por quadrículas de 2x2m designadas por A, B, C, D no sentido 

Sul/Norte, e 1, 2, 3, 4 no sentido Oeste/Este. Procedeu-se ao levantamento 

topográfico da área assim demarcada, sendo que o zero convencional 

corresponde a um sítio fixo escolhido para essa função (29T0598919/4454542) 

com uma cota absoluta de 997 metros de altitude (Ilustrações 193 a 200). 
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 O método utilizado ao longo da escavação foi o de quadrantes opostos, 

neste caso específico foram intervencionados os quadrantes Sudoeste e 

Nordeste, mas posteriormente decidiu-se alargar a área devido à existência de 

uma fossa central no monumento, a qual poderia dar informações cruciais para 

a interpretação do sítio. Procedeu-se assim à escavação de 2x1m das 

quadrículas A2, C4 e D3, de 2x2m das quadrículas B2 e C3, e de 1x1m das 

quadrículas B3 e C2 (Ilustrações 197 e 203).  

 

 Descrição dos trabalhos: 

 

 A escavação arqueológica iniciou-se com a realização de uma limpeza 

da vegetação que cobria o monumento, após a qual foi feito o registo 

fotográfico, topográfico e gráfico da área que iria ser intervencionada 

(Ilustração 214). Em seguida foi feita a decapagem da camada ou cobertura 

vegetal, designada como primeira decapagem, das quadrículas A2, B2, B3, C2, 

C3, C4 e D3, acompanhada de registo fotográfico, gráfico e topográfico 

(Ilustração 215). 

 Devido aos resultados obtidos pela primeira decapagem, foi decidido 

remover mais uma camada (segunda decapagem) apenas nas quadrículas 

centrais, ou seja, nas quadrículas B2 e C3, nas quais foi possível observar a 

existência de uma fossa central no monumento (Ilustrações 212 e 213). Assim 

procedeu-se ainda à intervenção de 1x1m das quadrículas B3 (remoção da 

cobertura vegetal) e C2 (remoção de duas camadas) para tentar perceber 

melhor esta situação na área central do sítio, tendo-se posteriormente alargado 

a escavação da quadrícula C2 para se conseguir também identificar os limites 

da estrutura (Ilustração 209).  

 Nas quadrículas C2 e C3 chegou-se a retirar mais uma camada (terceira 

decapagem) somente na parte interior da pequena estrutura central, isto é, na 

fossa (Ilustração 212). Este procedimento teve o intuito não só de retirar 

material para uma futura análise mas também para se poder obter a 

profundidade máxima da fossa central.  

 Todos os procedimentos efectuados foram sempre acompanhados de 

registos fotográficos, gráficos e topográficos. 
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 Resultados: 

 Nas quadrículas A2, B3, C4 e D3 foi possível observar, logo após a 

remoção da camada vegetal, o aparecimento do terreno geológico, não se 

tendo intervencionado mais estas áreas. Assim apenas se procedeu à segunda 

decapagem na quadrícula B2, C2 e C3, sendo ainda retirada uma terceira 

camada nas duas últimas quadrículas, que correspondiam à fossa central. 

 A estrutura ou fossa central do monumento foi intervencionada até à 

camada geológica nas quadrículas C3 e C2, sendo a sua espessura de cerca 

de 14cm e o seu diâmetro de cerca de 80cm. No corte, na parte central da 

estrutura referida, verificou-se uma pequena camada de entulho de fragmentos 

de xisto e quartzo, a qual poderá indicar uma possível violação do monumento. 

 A nível mais geral, infelizmente, não foram encontrados quaisquer 

materiais arqueológicos e dados suficientes que indiquem uma cronologia mais 

precisa para uma melhor caracterização da estrutura. A ausência de espólio 

pode sugerir pelo menos 2 hipóteses: 

 

1- Estarmos perante um local que seria utilizado como via natural, com 

uma enorme importância para a transumância e onde encontramos 

diversos sítios arqueológicos, sendo a maior parte de arte rupestre e 

estruturas de abrigo, entre outros.  

Por ser uma rota de passagem, torna-se óbvio que a maior parte do 

material utilizado pelas pessoas teria que ser leve e de fácil transporte, 

sendo a maior parte de carácter vegetal (cabaças) ou confeccionados 

em fibras vegetais, logo perecíveis. 

 

2- A escavação da fossa central, aberta no substrato geológico, revelou 

que ela estaria “entulhada”, evidenciando que a área teria sido violada 

no passado. 

 

Mesmo com os poucos dados podemos concluir que, provavelmente, se 

trata de um tumuli de planta circular, que não possui uma grande 

expressividade em relação ao seu volume por ser de reduzida profundidade. 

Resultante da acumulação de blocos de quartzo e adaptando-se à topografia 

do terreno, pode-se considerar a hipótese de ser um pequeno “cairn”. Porém, 
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não resta dúvidas quanto à intenção de construção de algo que durasse e 

marcasse o espaço. 

 Normalmente, os tumuli possuem uma grande diversidade quanto às 

suas tipologias: sendo uns pequenos espaços centrais, outros do tipo fossas 

abertas no substrato, cistas pequenas e grandes, etc. Assim como o conteúdo 

destes espaços, também pode ser diverso, constituído por cerâmica, artefactos 

líticos, peças de adorno, ou como no caso presente, inexistente. A sua 

inexistência pode ser consequência da sua violação ou por uma degradação 

natural dos artefactos produzidos através de materiais perecíveis. 

 A grosso modo, cronologicamente, pode-se propor uma localização 

temporal, enquadrando-se, ainda que com alguma imprecisão, na época 

provavelmente do Bronze Final, devido à tipologia e metodologia utilizada para 

a construção do monumento. 
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Ilustração 193- Vista geral da localização do Sítio nº45. 

 

 
Ilustração 194- Quadrícula A2 da sondagem antes da intervenção arqueológica, vendo-se a área 

afectada por trabalhos anteriores respeitantes à montagem de uma torre de medição de ventos 
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Ilustração 195- Quadrícula B2 da sondagem antes da intervenção arqueológica. 
 

 
Ilustração 196- Quadrícula B3 da sondagem antes da intervenção arqueológica. 
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Ilustração 197- Quadrícula C2 da sondagem antes da intervenção arqueológica. 

 

 
Ilustração 198- Quadrícula C3 da sondagem antes da intervenção arqueológica. 



 213 

 
Ilustração 199- Quadrícula C4 da sondagem antes da intervenção arqueológica. 

 

 
Ilustração 200- Quadrícula D4 da sondagem antes da intervenção arqueológica. 
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Ilustração 201- Quadrícula A2 após a primeira decapagem. 

 

 
Ilustração 202- Quadrícula B2 após a primeira decapagem. 
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Ilustração 203- Quadrícula B3 após a primeira decapagem. 

 

 
Ilustração 204- Quadrícula C2 após a primeira decapagem. 
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Ilustração 205- Quadrícula C3 após a primeira decapagem. 

 

 
Ilustração 206- Quadrícula C4 após a primeira decapagem. 



 217 

 
Ilustração 207- Quadrícula D4 após a primeira decapagem. 

 

 
Ilustração 208- Segunda decapagem da quadrícula B2. 
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Ilustração 209- Segunda decapagem da quadrícula C2. 

 

 
Ilustração 210- Segunda decapagem da quadrícula C3. 
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Ilustração 211- Terceira decapagem da quadrícula C3 (fossa central). 

 

 
Ilustração 212- Pormenor da escavação da fossa central do monumento. 
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Ilustração 213- Vista geral da escavação do Sítio nº45. 
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Ilustração 214 – Planta topográfica sítio 45 
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Ilustração 215 - Registo gráfico da primeira decapagem da escavação.
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ANEXO VIII – LEVANTAMENTOS GRÁFICOS DAS 
LAJES COM ARTE RUPESTRE 



 224 

 
Ilustração 216 – Pormenor do levantamento sítio 1 

 

 
Ilustração 217– Pormenor do levantamento sítio 2 
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Ilustração 218 – Pormenor do levantamento sítio 4 
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Ilustração 219 – Pormenor do levantamento sítio 5 
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Ilustração 220 – Pormenor do levantamento sítio 7 

 

 
Ilustração 221 – Pormenor do levantamento sítio 8 

 

 
Ilustração 222– Pormenor do levantamento sítio 9 
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Ilustração 223– Pormenor do levantamento sítio 10 
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Ilustração 224– Pormenor do levantamento sítio 11 

 
Ilustração 225– Pormenor do levantamento sítio 13 
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Ilustração 226 – Pormenor do levantamento sítio 14 

 

 
Ilustração 227 – Pormenor do levantamento sítio 15 
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Ilustração 228 – Pormenor do levantamento sítio 16 

 
Ilustração 229– Pormenor do levantamento sítio 17 
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Ilustração 230– Pormenor do levantamento sítio 18 

 

 
Ilustração 231 – Pormenor do levantamento sítio 31 
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Ilustração 232– Pormenor do levantamento sítio 35 
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Ilustração 233– Pormenor do levantamento sítio 36 

 
Ilustração 234– Pormenor do levantamento sítio 37 
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Ilustração 235 – Planta do sítio 47 – laje 1 
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Ilustração 236 - - Levantamento arqueológico do sitio 47- 2 
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Ilustração 237- Levantamento arqueológico do sitio 48 
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Ilustração 238- Levantamento arqueológico do sitio 50 

 

 
Ilustração 239 – Planta do sítio 52 
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ANEXO IX – MAPAS DE LOCALIZAÇÂO SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
Planta 1 /5 000 com localização sítios arqueológicos, área da Subestação 

de Nossa Senhora das Necessidades 
 

 
Ilustração 240 – Localização de sítios área da Subestação de Nossa Senhora das Necessidades 
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Ilustração 241 – Planta de localização 1/5000 dos sítios arqueológicos Parque Açor II
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Ilustração 242 - Planta 1 /25 000 com localização sítios arqueológicos 
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ANEXO X – FICHA DE TRABALHO ARQUEOLÓGICO 
 
CNS: ------ 
 
Designação: RELATÓRIO FINAL DO ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DO 

PARQUE EÓLICO DO AÇOR II E SUBESTAÇÃO DE SENHORA DAS NECESSIDADES 

 
Distrito: Coimbra       Concelho: Arganil 
 
Freguesia: Piódão 
 
CMP 1:25 000 folha nº: 233  
 
Coordenadas: 

UTM:  
Gauss:   
Geográficas:  
Altitude:  

 
Tipo de sítio: Arte Rupestre, Estruturas, mamoas, cistas, vias, sítios 
etnográficos 
 
Período cronológico: Proto-história, Medieval, Moderno, Contemporâneo, 
Indeterminado 
 
Descrição do sítio: Ver Anexo II 
 
Bibliografia: Inédito,  
 
Estado de conservação: Razoável 
 
Uso do solo: Mato 
 
Ameaças:  
 
Espólio:-------  
 
Local de depósito: Centro de Interpretação de Arte Rupestre de Vide 
 
Medidas de protecção: Sinalização, vedação da área, inserção do local nas 
cartas de projecto, levantamento arqueológico, memória descritiva e 
sondagens arqueológicas. 
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