PDM de Lousada - Revisão para Loteamento Industrial e Parque Arque
ambiental
Tipo de trabalho: Prospeção Arqueológica (2006)
Projeto: PDM de Lousada - Revisão para Loteamento Industrial e Parque Arque ambiental
Objetivos: No âmbito da desafetação de uma zona parcial da Serra de Campelos como Zona de
sensibilidade arqueológica, aprovada em Resolução de Conselho de Ministros, a Câmara Municipal
de Lousada pretende lotear uma vasta área para Parque Industrial, construção de aterros e
paralelamente construir um parque Arque ambiental. Os trabalhos arqueológicos consistem no
acompanhamento da obra.
Resultados: Trabalhos de prospeção: foi possível relocalizar 9 dos elementos patrimoniais que
constituem a necrópole megalítica da Serra dos Campelos, a saber: mamoas
1,2,7,8,11,12,13,14,16. De referir o bom estado de conservação das mamoas 1,2,7,8,e 16 e pelo
contrário, o mau estado de conservação das mamoas 11 e 12. Relativamente á mamoa 10 não foi
possível relocalizá-la, tendo sido talvez destruída em meados dos anos 80/90, aquando dos
trabalhos de terraplanagem, uma vez que o terreno se encontra aí bastante alterado. Na área
prospetada destacam-se também alguns outros vestígios arqueológicos, nomeadamente no seu
limite sul e oeste, representado por um total de 16 penedos em granito e xisto, exibindo diversos
petróglifos de motivos geométricos, num total de 99 covinhas (fossetes) escavadas na rocha de
forma semiesférica e/ou oval e por 4 cruciformes. É igualmente visível a presença de dois
podomorfos: no 1º no penedo 2, no 2º penedo 14. Trabalhos de acompanhamento permitiram
confirmar que esta área conserva ainda diversos vestígios arqueológicos notáveis. Esses vestígios,
de que se destacam alguns monumentos megalíticos em relativo bom estado de conservação
(Mamoas 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 16) e alguns penedos com arte rupestre (covinhas, cruciformes
e podomorfos), num total de dezassete, exigiam medidas de salvaguarda e valorização.
Responsável: Não se aplica
Corresponsáveis: Joana Nobre Macedo Ferreira Leite, Manuel António da Mota Nunes e Paulo
André de Pinho Lemos
Fonte: site [em linha]: http://arqueologia.igespar.pt

