Estudo de Impacte Ambiental do Lanço A11/IP9 - Braga - Guimarães IP4/A4
Tipo de trabalho: Prospeção Arqueológica
Projeto: EIA - A11/IP9-Lanço Guimarães- IP4/A4-Sublanços Calvos/Vizela/Felgueiras/Lousada
(IC25) /EN5/IP4-A4
Objetivos: Levantamento do Património, efetuado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do
Lanço A11/IP9 - Braga - Guimarães - IP4/A4.Este estudo teve como objetivo o levantamento do
património nas suas manifestações arqueológicas e arquitetónicas.
Resultados: Foram identificados um total de 63 valores patrimoniais, tendo o levantamento
abrangido uma faixa de cerca de 250m para cada lado do traçado do eixo da via proposto nas
diversas alternativas. Foram ainda incluídos sítios e monumentos de valor patrimonial relevante,
classificados ou em vias de classificação, e que, sendo exteriores a essa área se localizam nas
proximidades, de forma a obter um quadro geral de referência mais abrangente, contextualizador
do corredor em análise e apontar medidas minimizadoras aos eventuais impactes na fase de
construção da via. -Troço Lousada (IC25) - A4/IP4, da futura A11/IP9: os sítios que sofreram
intervenção não apresentavam quaisquer vestígios de ocupações humanas antigas. - Lanço
Guimarães - IP4/A4. Sublanço Vizela/Felgueiras - Lote 10-1: ao longo do acompanhamento deste
sector não se verificaram quaisquer vestígios arqueológicos, apenas na zona da Cimalha. - A11/IP9
- Lanço Guimarães - IP4/A4 Sublanço Felgueiras - Lousada, Lote 10.2: não foram encontrados
vestígios efetivos duma ocupação efetivos em tempos mais remotos. - Sondagens de diagnóstico
no lugar da Cimalha, da responsabilidade do Dr. Cláudia Lemos: S1 não foram identificados
vestígios arqueológicos; S2 detetaram-se 3 fossas escavadas no saibro e uma vala de fundação de
um muro de contenção de terras. Em nenhuma das estruturas foi recolhido espólio arqueológico.
Responsável: não se aplica
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