
Transeptos Vale do Ave - Ficha de Campo

Território 15 minutos Ficha 29

Sitio Cividade de Terroso  Cartografia nº 83
Coordenadas Alt. 80 m

Transepto 3 Orientação 151803
NW SE 493403

Vegetação Eucaliptal √ Floresta mata-densa √
Pinheiro Bravo  Floresta mata pouco densa  
Pinheiro Manso √ Pomar
Carvalho √ Vinha
Sobreiro  Rasteira √
Azinheira Sem Vegetação  
Olival

Geomorfologia Relevo Baixo Indice de Visibilidade
(Enquadram-se as Pouco Acidentado (Povoados visíveis)

classificações de Declive Médio - baixo
Arriba, Escarpa, Norte Monte da Cividade
Colina suave, Planície, Hidrologia Sem linhas de água a assinalar Sul vale
Pequena elevação, etc.) Este Serra de Rates

Oeste vale
Áreas 

Geologia Granito √ de exploração

Xisto
Areias Norte √
Basalto Sul √
Tufo Este √
Calcário Oeste √
Terraço

Uso do Solo Agrícola √ Sistema Agrário
Florestal √ Agricultura Manual √
Reserva Agricultura Mecânica √
Baldio Latifúndio
Industrial Minifúndio
Turismo Socalcos
Urbano Outros
Pastoreio
Estéril

Recursos Observações
Exploração Agrícola √ O caminho foi efectuado a partir da plataforma sudeste do

Exploração Florestal √ monte da Cividade. Percorremos no sentido Sudeste, tendo

Exploração Mineira ficado patente o marco paisagístico que é a cividade de 

Pecuária Terroso.

Piscicultura Neste parte do terrirtório, talvez por associação ao perfil

xistoso da geologia, verificamos que a exploração florestal

é predominante, designadamente o eucaliptal.

Foram muito poucas as explorações agrícolas registadas

nesta área.

Data 02 de Agosto de 2008



Materiais Arqueológicos
Cerâmica
Lítico Pré-história
Fauna Proto-História
Vidro Época Romana
Numisma Medieval
Metal Moderna
Epigrafia
Arte

Descrição do espólio

Registo Fotográfico

Foto 1 - vista a partir de sudeste para a cividade, Foto 2 - vista a partir de sudeste, em direcção
onde é possível observar o topo da mancha a nordeste, onde se visualiza o topo do monte
florestal que cobre o monte da cividade. de S. Félix, na Serra de Rates.

Interpretação Final

Este caminho, efectuado a partir da plataforma sudeste do monte da cividade, permitiu-nos
aferir uma realidade algo distinta dos restantes transeptos (1 e 2), ou seja, verificamos que até
aos 15 minutos de marcha, apenas foi possível registar cerca de dezena de explorações 
agrícolas bastante pequenas e uma macha florestal intensa, sobretudo eucaliptos e pinheiros.
Ora, ao invés dos percursos 1 e 2, onde se verificou precisamente a situação contrária, 
apontámos para uma especialização notória, ao nível arbustivo e florestal para esta parte 
concreta do território de Terroso. É também verdade, que este percurso (3) é coincidente 
com a entrada numa área geológica predominantemente xistosa, contrariamente aos 
outros dois percursos (1 e 2),onde o granito predominava.


