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1. Resumo 
 
 
O Projecto Rios, criado em Espanha, pela “Associació Habitats para Projecte RIUS Catalunya”, é um 

projecto de inspecção de rios que permite, a todas as pessoas que o desejem, aproximarem-se e 

observar atentamente o rio. Pode ser o primeiro passo para conhecer o Rio mas também poderá 

integrar uma metodologia para uma observação continuada da sua evolução – monitorização.  

A metodologia da monitorização permite determinar a situação de alguns sinais vitais do rio, assim 

como notificar e denunciar rapidamente os problemas que se detectam tanto às administrações 

competentes como à sociedade em geral com vista a sua reabilitação. 

Em Portugal, a adaptação, na primeira fase do projecto, foi efectuada por um grupo de entidades: 

ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental; Associação de Professores de Geografia; 

CEG / DG FLUL – Centro de Estudos Geográfico / Departamento de Geografia da Faculdade de 

Letras da UL; LPN – Liga da Protecção da Natureza. 

 

Devido a vários factores sócio-económicos a região de Oeiras, Cascais e Sintra, nos últimos anos, 

ficou densamente povoada trazendo alguns problemas de equilíbrio Homem-Natureza o que é visível, 

especificamente na ribeira de Barcarena. 

Actualmente a Ribeira de Barcarena tem alguns problemas; uns fáceis de percepção como o cheiro ou 

a cor da água ou como a má utilização das margens, outros de ordem mais técnica, como a utilização 

dos leitos de cheia ou como os preocupantes indicadores físico-químico e biológicos da qualidade da 

água. 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica (Inag, 2004), de uma forma geral, a Ribeira de 

Barcarena, assim como outros tributários da margem direita do troço inferior do rio Tejo (ribeira 

Escandeira, rio Trancão), apresenta água de má qualidade devido às inúmeras fontes de poluição 

difusa e pontual de origem doméstica, agrícola e industrial. Os valores de cobertura de vegetação 

riparia contabilizados foram os mais baixos de toda a Bacia Hidrográfica. 

 

Por isto, é razoável perceber que a acção desconcertada do Homem desenvolveu inúmeras agressões 

ao meio ambiente que, consequentemente, desenvolveu inúmeras agressões a si mesmo. Neste sentido, 

torna-se coerente, numa perspectiva da reversibilidade, o Homem contribuir para o seu bem-estar a 

partir do renovado equilíbrio Natureza-Homem. 

Assim, surge, com grande pertinência, a realização do “Projecto Rios” na Ribeira de Barcarena numa 

implementação realizada por toda a comunidade interessada, integrada nos Objectivos Fundamentais 

de Políticas de Gestão de Recursos Hídricos do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo com a 

Organização Missanga como entidade promotora, em parceria com os Coordenadores Nacionais do 

Projecto Rios. 
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2. Introdução 
 
 
 

A RIBEIRA DE BARCARENA 

 
Em termos hidrológicos, os concelhos de Oeiras, Cascais e Sintra apresentam diversas ribeiras fazendo 

parte das chamadas “ribeiras do oeste” de jurisdição da Bacia Hidrográfica do Tejo. 

Entende-se por bacia hidrográfica o espaço físico que alimenta um curso de água e por ele é drenado 

(OIKOS, 1994). A bacia terá por eixo o curso de água principal e por limite as linhas de partilha de 

águas que a separam das bacias adjacentes. 

 

As cabeceiras da Ribeira de Barcarena, também designada como Ribeira dos Ossos, como outros 

cursos de água (Rio Jamor, Ribeira de Belas e Ribeira de Carenque), situam-se na Serra da 

Carregueira (Belas-Sintra), a uma altitude de cerca de 230 metros, no sistema aquífero a sul de Vale de 

Lobos, uma das zonas florestais com maior biodiversidade na Área Metropolitana de Lisboa e uma das 

principais reservas estratégicas de água de Lisboa – a Serra é o “berço” do Aqueduto das Águas 

Livres. Em termos de geologia, tratam-se de calcários finos intercalados com margas, arenitos finos 

cauliníticos e grés, do Cretácico inferior (Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, 2001).  

 

No mesmo concelho a ribeira passa pelas localidades de Mira Sintra, Abelheira e Cacém, 

paralelamente à linha de comboio. Continuando de montante para jusante, a ribeira sai do Cacém junto 

ao IC19 até à povoação de S. Marcos até atingir o concelho de Oeiras. Aqui, a ribeira passa junto de 

Tercena, Ribeira-a-Cima, nova Barcarena, Barcarena, Leceia, Ribeira-a-Baixo, Bairro da Pedreira 

Italiana, Morganhal e Laveiras até desaguar em Caxias, no estuário do Tejo. A Ribeira de Barcarena 

apresenta, assim, cerca de 15 km de extensão. 

A área da sub-bacia da Ribeira de Barcarena é de 3 387 hectares (Inag, 2004), ou seja, 

simplificadamente, pode ser representada como um rectângulo de 15km de comprimento por 2km de 

largura (ANEXO I - Mapa 1).  

 

A Este da Ribeira de Barcarena encontram-se o rio Jamor e as ribeiras de Pedrouços e Terrugem, 

enquanto que a Oeste se encontra a ribeira da Laje. 

Em grande parte da sua extensão a ribeira flui em leito pouco profundo e estreito, com substratos de 

areia e com elevadas coberturas macrofíticas – indicador de eutrofização (excesso de nutrientes) (Inag, 

2004). O regime hidráulico destes cursos de água é torrencial, infelizmente célebres pelas cheias que 

nas décadas de 60 (Novembro de 1967 na a Ribeira de Barcarena) e 80 (1983) vitimaram dezenas de 

pessoas e causaram avultados danos materiais nos Concelhos de Oeiras e Sintra. As ribeiras secam no 

Verão e atingem picos de cheias se ocorrerem chuvas repentinas e de grande intensidade. 
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As diversas ribeiras dos concelhos de Oeiras, Cascais e Sintra e, consequentemente, os seus 

ecossistemas ribeirinhos permitiram, ao longo da história, consolidar as margens dos cursos de água e 

o aproveitamento agrícola dos mesmos.  

Entre os séculos XII e XVIII, a exploração agrícola era a maior riqueza da região. O vinho, azeite e o 

trigo constituíam as principais produções e, no decorrer do século XVII, Oeiras chegou a ser uma das 

principais fontes de abastecimento de Lisboa. É nesta altura que começam a surgir, junto às ribeiras, 

algumas quintas de recreio e palácios senhoriais, locais privilegiados para o desenvolvimento da 

agricultura, muito produtiva e com produtos de qualidade (in Guia da Cidade.com, 2005). Dá-se, 

então, um grande desenvolvimento e diversificação das estruturas directamente relacionadas com o 

aproveitamento e uso da água, nomeadamente, pisões, moinhos, azenhas, relacionados com a 

produção de azeite e moagem de cereais (Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, 2001). 

Com a industrialização, na segunda metade do século XIX, Oeiras e Cascais assistiram à implantação 

de indústrias que aproveitavam a água das ribeiras como força motriz. 

 

Pelo efeito multiplicador desta razão, associada à aproximação da cidade de Lisboa, esta zona sofreu 

uma forte pressão antrópica nos últimos 40 anos desde à edificação em leito de cheia, 

impermeabilização dos solos, passando pelo lançamento de efluentes não tratados nas ribeiras e à 

deposição ilegal e clandestina de entulhos e resíduos. 

 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica (Inag, 2004), de uma forma geral, a ribeira de 

Barcarena, assim como outros tributários da margem direita do troço inferior do rio Tejo (ribeira  de 

Escandeira, rio Trancão), apresenta água de má qualidade devido às inúmeras fontes de poluição 

difusa e pontual de origem doméstica, agrícola e industrial. Os valores de cobertura de vegetação 

riparia contabilizados foram os mais baixos de toda a Bacia Hidrográfica. 

 

Assim sendo, a inexistência de vegetação ripícola e a falta de qualidade da água das ribeiras são causas 

de alguns problemas: 

• diminuição da diversidade animal e vegetal autóctone; 

• proliferação de espécies invasoras destabilizando o equilíbrio do ecossistema; 

• inexistência de corredores ecológicos ao longo do troço da linha de água; 

• destabilização das margens dos cursos de água aumentando a sua erosão; 

• desregularização dos caudais, aumento das velocidades de escoamento e, consequentemente, 

aumento do risco de cheia; 

• desregularização térmica, proporcionando elevadas taxas de evaporação e baixos níveis de recarga 

dos aquíferos; 
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• inexistência do poder filtrante e depurador  da vegetação ripícola às linhas de água; 

• baixo nível de interesse para lazer e turismo. 

 

Contudo, com a instalação de um interceptor geral, com 25km de comprimento, paralelo à linha da 

costa, que recebe a água residual drenada pelos treze emissários municipais, e da ETAR da Guia, praia 

do Guincho - concelho de Cascais, e com um emissário submarino, a 2750 metros ao largo da costa da 

Guia e a uma profundidade de 45 metros, que lança no Oceano Atlântico os efluentes tratados na 

ETAR (Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, 2001), conseguiu-se resolver, com a empresa de 

Saneamento da Costa do Estoril - SANEST, cerca de 80% dos problemas de saneamento que poluía as 

ribeiras, reflectindo-se também numa melhoria significativa da qualidade das águas balneares (in 

“Guia da cidade.com, Nov/Dez 2005). 

 

No que diz respeito à Ribeira de Barcarena, apesar das fortes pressões antrópicas que destabilizam o 

seu equilíbrio em alguns troços, são vários os locais de interesse histórico e natural ao longo das suas 

margens. Fortificações, povoados, locais de culto religioso, jardins e algumas zonas naturais de 

interesse ecológico, de tudo um pouco se pode encontrar. 

 

Serra da Carregueira, Belas, Sintra.  

A Serra da Carregueira é uma das zonas florestais com maior biodiversidade na Área Metropolitana de 

Lisboa. Está identificada no Plano Regional de Ordenamento da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML) como Área Nuclear para a Conservação da Natureza, parte da estrutura ecológica e 

“pulmão verde” fundamental da região da Grande Lisboa, complementar ao Parque Natural Sintra-

Cascais e à Reserva Natural do Estuário do Tejo. Muitos dos espaços naturais da Serra da Carregueira 

são, por força de legislação nacional e comunitária, abrangidos por estatuto de conservação obrigatória 

e representam alguns dos últimos nichos ecológicos para espécies em regressão na Região. Alberga 

ainda espécies protegidas como a Águia-de-asa-redonda e o Falcão-peneireiro, entre outras; e 

comunidades florísticas e habitats mediterrânicos de crescente raridade. 

 

Fábrica da Pólvora de Barcarena, Estrada das Fontainhas, Barcarena. 

Inicialmente designada por Ferrarias de El-Rei, era uma das fábricas de armas que o Rei Dom Manuel 

I, fundou há mais de 500 anos. Com o passar dos anos este complexo foi sendo aumentado e a sua 

principal actividade convertida no fabrico da pólvora, tendo funcionado até 1987. A água constituía a 

fonte de energia utilizada. Para engrossar o caudal da ribeira foram utilizadas as nascentes da Mata e 

Molhapão, construídos aquedutos, açudes e levadas de água e aproveitadas as águas pluviais através 

de condutas. 
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Capela de São Sebastião de Barcarena, Travessa 31 de Janeiro, Barcarena. 

Dedicada a São Sebastião, protector dos doentes da peste e dos artilheiros, não sendo conhecida a data 

de construção do templo, uma das pedras tumulares no seu interior regista a data de 1599. Merecem 

especial atenção os azulejos do início do século XIX, o púlpito e uma pia de pedra do século XVIII.  

 

Quinta de São Miguel, Estrada Nº 250 Barcarena (Junto à rotunda da estrada entre Leceia e Queluz 

de Baixo). 

Não está aberto ao público, só é visível do exterior. Talvez um dos mais belos exemplares de 

habitação do concelho de Oeiras. Mais comparável a um castelo medieval, a que não falta a ponte 

sobre a ribeira dando acesso à entrada, lembrando os fossos de protecção dos velhos castelos.  

 

Povoado Pré-Histórico, Rua 7 de Junho, Leceia, Barcarena. 

Povoado Pré-histórico construído em 2800 a.C. na altura da construção das pirâmides do Egipto, 

situado numa colina em afloramentos rochosos que formam uma escarpa para o vale da Ribeira de 

Barcarena. 

Esta sociedade ocupou o povoado durante cerca de mil anos e a sua estrutura social, sob o aspecto 

organizacional, denota um grau elevado de desenvolvimento, já que deviam existir agricultores, 

pescadores, caçadores, artesãos e guerreiros que garantiam a segurança destes trabalhadores, sobretudo 

nas actividades fora do povoado. Bastante avançada para o seu tempo, no povoado existia um 

contentor para o lixo, onde, para bem da arqueologia, foram encontradas uma grande parte dos 

elementos que permitem conhecer os hábitos alimentares deste povo, e não só (in Guia da Cidade.com, 

2005). 

 

Jardins da Quinta Real de Caxias, Em frente à estação da CP, Caxias. 

Esta é uma das características quintas de recreio muito em voga no século XVIII, neste caso com a 

particularidade de ser para uso Real. Mandada construir pelo filho de Dom Pedro II, o Infante Dom 

Francisco, que viria a falecer antes de a obra terminar. Foi residência de verão de vários Reis, como 

Dona Maria I ou Dom João VI.  

 

Convento da Cartuxa, Rua Francisco de Almeida, Caxias. 

Fundado no início do século XVII, pela Ordem dos Frades criada por São Bruno, é um dos dois 

conventos cartuxos instalados em Portugal. O outro está situado em Évora.  

 

Forte de São Bruno, Estrada Marginal, Caxias. 

Edificado no reinado de Dom João IV, em 1647, quando o Conde de Cantanhede era governador da 

Praça de Armas de Cascais. O Forte de São Bruno é uma das construções de defesa da entrada do Tejo 
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que mais beleza apresenta, quase parecendo ser construído apenas para embelezar a margem do Tejo 

(in www.guiadacidade.pt, acedido a 20 de Março de 2007).  

 

Com um interesse cultural enorme e o lazer aliados, a ribeira promete ser um pólo de atracção do 
concelho de Oeiras. 

 
 
 

O PROJECTO RIOS 

 

De acordo com vários factores sócio-económicos a região, nos últimos anos, ficou densamente 

povoada trazendo alguns problemas de equilíbrio Homem-Natureza que se tornam visíveis, 

especificamente na ribeira de Barcarena. 

 

Torna-se, então, sensato o Homem voltar a zelar por aquilo que lhe “pertence”. Através da sua 

participação é possível realizar inúmeras acções em que se destacam algumas, sendo a primeira a mais 

importante – conhecer a importância ecológica e socio-económica dos ecossistemas naturais. 

A primeira tem, obviamente, um efeito multiplicador de acções, desde a participação em acções de 

sensibilização, recuperação e conservação dos espaços naturais até à reclamação junto das entidades 

responsáveis por planos de gestão integrada desses mesmos ecossistemas.  

 

O papel das populações pelo conhecimento e monitorização do seu espaço envolvente, quer natural 

quer construído, é fundamental para a melhoria da sua qualidade de vida na medida em que muitas das 

estratégias de resolução de problemas assentam na tríplice “pressão-Estado-resposta”; pressão por 

parte dos cidadãos, e resposta por parte das entidades competentes.  

 

Assim sendo, torna-se coerente a população zelar pelos recursos que lhes pertence. No que diz respeito 

à Ribeira de Barcarena, existe uma ferramenta que pode contribuir para que seja possível esta 

participação comunitária de modo a devolver o curso de água aos seus objectivos de sempre, fazer 

parte da Natureza num equilíbrio sustentável com o Homem, que é o Projecto Rios. 

 

O Projecto Rios, criado em Espanha, pela “Associació Habitats para Projecte RIUS Catalunya”, é um 

projecto de inspecção de rios que permite, a todas as pessoas que o desejem, aproximarem-se e 

observar atentamente o rio. Pode ser o primeiro passo para conhecer o Rio mas também poderá 

integrar uma metodologia para uma observação continuada da sua evolução – monitorização.  

A metodologia da monitorização permite determinar a situação de alguns sinais vitais do rio, assim 

como notificar e denunciar rapidamente os problemas que se detecta tanto às administrações 

competentes como à sociedade em geral com vista à sua reabilitação. 
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Em Portugal, a adaptação, na primeira fase do projecto, foi efectuada por um grupo de entidades: 

ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental; Associação de Professores de Geografia; 

CEG / DG FLUL – Centro de Estudos Geográfico / Departamento de Geografia da Faculdade de 

Letras da UL; LPN – Liga da Protecção da natureza. 

 

No início do texto escreveu-se que a Ribeira de Barcarena fazia parte das chamadas “ribeiras do oeste” 

de jurisdição da Bacia Hidrográfica do Tejo. 

Uma das deficiências da estratégia de acção para os recursos hídricos em Portugal, já resolvida, 

assentava na visão localizada dos problemas existentes e não na perspectiva holística da bacia 

hidrográfica. De que vale despoluir a praia se a ribeira que desagua continua poluída? 

Assim sendo, é de referir que qualquer acção que decorra para melhorar os recursos hídricos só terá 

fundamento se for integrada nas estratégias das bacias hidrográficas. Neste sentido, monitorizar a sub-

bacia da Ribeira de Barcarena é, consequentemente, monitorizar uma fracção das “ribeiras do oeste” 

que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. 

 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (2001), definiram-se os Objectivos e as 

Opções Estratégicas que asseguram a “valorização, protecção e gestão equilibrada dos recursos 

hídricos nacionais, assegurando a sua harmonização com o desenvolvimento regional e sectorial 

através da economia do seu emprego e racionalização dos seus usos” (Decreto–Lei nº. 45/94, de 22 de 

Fevereiro). 

Para a definição de objectivos foram tidas em conta as conclusões resultantes da informação tratada 

relativa à análise e diagnóstico da situação de referência e a análise prospectiva do desenvolvimento 

sócio–económico no que respeita ao aproveitamento dos recursos hídricos e às pressões sobre o meio 

hídrico resultantes das actividades sócio–económicas. 

 

Nestas condições, os diferentes objectivos propostos foram estabelecidos tendo em vista a resolução 

das principais carências identificadas, os problemas diagnosticados e as alterações estruturais 

necessárias a uma correcta e eficiente política de gestão dos recursos hídricos. 

 

Os objectivos propostos, no âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, foram 

agrupados pelas seguintes áreas temáticas: 

 

1. Protecção das Águas e Controlo da Poluição; 

Objectivo: Garantir a qualidade do meio hídrico em função dos usos. 

 

2. Gestão da Procura. Abastecimento de Água às Populações e às Actividades Económicas; 
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Objectivo: Assegurar uma gestão racional da procura de água, em função dos recursos disponíveis e 

das perspectivas sócio–económicas. 

 

3. Protecção da Natureza; 

Objectivo: Assegurar a protecção dos meios dos aquáticos e ribeirinhos com interesse ecológico, a 

protecção e recuperação de habitats e condições de suporte das espécies nos meios hídricos e no 

estuário. 

 

4. Protecção e Minimização dos Efeitos das Cheias, Secas e Acidentes de Poluição; 

Objectivo: Promover a minimização dos efeitos económicos e sociais das secas e das cheias, no caso 

de elas ocorrerem, e dos riscos de acidentes de poluição. 

 

5. Valorização Económica e Social dos Recursos Hídricos; 

Objectivo: Potenciar a valorização social e económica da utilização dos recursos. 

 

6. Articulação do Ordenamento do Território com o Ordenamento do Domínio Hídrico; 

Objectivo: Preservar as áreas do Domínio Hídrico. 

 

7. Quadros Normativo e Institucional; 

Objectivo: Racionalizar e optimizar o quadro normativo e institucional vigente. 

 

8. Regime Económico–Financeiro; 

Objectivo: Promover a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas e a utilização racional 

dos recursos e do meio hídrico. 

 

9. Participação das Populações; 

Objectivo: Promover a participação das populações para a necessidade de proteger os recursos e o 

meio hídrico. 

 

10. Conhecimento dos Recursos Hídricos. 

Objectivo: Aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos. 

 

Assim, surge, com grande pertinência, a realização do “Projecto Rios” na Ribeira de Barcarena numa 

implementação realizada por toda a comunidade interessada, integrada nos Objectivos Fundamentais 

de Políticas de Gestão de Recursos Hídricos (3, 9 e 10) do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo 

com a Organização Missanga como entidade promotora, em parceria com os Coordenadores 

Nacionais do Projecto Rios. 
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3. Objectivos 
 
 
3.1. Objectivos globais: 

 
• Conhecer a Ribeira de Barcarena e toda a sua bacia hidrográfica e aprender a valorizá-la 

num contexto de participação pública; 

• Caracterizar as condições gerais da Ribeira de Barcarena e desencadear um processo de 

reabilitação. 

3.2. Objectivos específicos:  

• Desenvolver inspecções e vigilâncias periódicas à ribeira utilizando como base de trabalho 

a metodologia do “Projecto Rios” com a participação de toda a população; 

• Assegurar a protecção dos meios aquáticos e ribeirinhos com interesse ecológico, a 

protecção e recuperação de habitats e condições de suporte das espécies nos meios 

hídricos; 

• Promover a participação das populações na protecção dos recursos e do meio hídrico; 

Aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos; 

• Formar a população no âmbito da gestão da qualidade da água em recursos superficiais; 

• Informar as populações, através da elaboração regular de relatórios, sobre o estado da 

Ribeira de Barcarena, com divulgação acessível e gratuita de forma a que possam 

compreender, interessar-se e participar activamente na resolução dos problemas ligados à 

Ribeira; 

• Sensibilizar as populações para a necessidade de proteger meios hídricos, sobretudo nas 

situações em que a sua participação activa seja particularmente importante. 

 
 
4. Metodologia 
 
A metodologia do Projecto Rios está assente em duas grandes acções, sempre em participação pública: 

1 – Trabalho de Campo 

1 – Selecção do troço a inspeccionar; 

2 – Localização geográfica do troço do Rio; 

3 – Ilustração do esquema do troço; 

4 – Hidrogeomorfologia; 

5 – Ecossistemas: Fauna e Flora; 

6 – Macro invertebrados; 

7 – Análise Físico-Química e inspecção de colectores; 

8 – Ambiente e  Património Cultural. 

2 – Elaboração das conclusões  
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5. Apresentação dos Resultados 
 
Neste ano meteorológico, 2006/2007, foram realizadas duas actividades: 
 
 
1ª actividade 

- Saída geral à Ribeira de Barcarena, no Concelho de Oeiras: desde 100metros a montante da Fábrica 

da Pólvora até Caxias, foz da Ribeira. 

Esta saída de reconhecimento geral, que aconteceu no dia 31 de Março de 2007, teve como objectivo a 

caracterização geral da Ribeira de Barcarena para que se seleccionasse o troço de 500 metros a 

inspeccionar posteriormente.  

Assim sendo, foram respondidas as seguintes questões, em quatro pontos geográficos distintos: 

a)Observação Geral do Rio – cor da água; cheiro da água; indícios de óleo, espuma, esgotos, lixos 

orgânicos, plásticos e embalagens; estado das margens; existência de barcos, aves, mamíferos e 

peixes; actividades humanas que estão nas margens; continuidade do bosque ribeirinho. 

b)Observação da Flora Ripícola (leito principal e em leito de cheia). 

 

- Adopção de um troço de 500m para estudo de pormenor. 

 

2ª actividade 

- 1ª saída de pormenor no troço de 500m adoptados, no dia 19 de Maio de 2007. 

Antes da saída de campo, realizou-se uma formação em sala referente ao enquadramento do Projecto 

Rios e da Ribeira de Barcarena, sua caracterização e objectivos a obter no fim dos trabalhos de campo. 

Deste modo, proporcionou-se, numa primeira fase, uma exposição de conteúdos por parte da 

Organização Missanga e do Mestre Pedro Teiga, da FEUP. Seguidamente, organizaram-se grupos de 

trabalho de acordo com a metodologia a implementar. 

 

Assim, de forma sintética, apresentam-se os resultados, de acordo com a ordem apresentada no ponto 

4. “Metodologia”: 

 

1.1 – Selecção do troço a inspeccionar 

De acordo com a acessibilidade da área a monitorizar e a capacidade e o interesse do grupo foi 

seleccionado um troço de 500m da ribeira para futuras monitorizações de pormenor. O troço começa 

na ponte de Barcarena (quem vai para Tercena) e acaba cerca de 100metros depois do lavadouro 

comunitário (ver Anexos II, III e IV). 

 

1.2  - Localização geográfica do troço do Rio 

Localização geográfica (UTM): 
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- início do troço: V N38º43.980 H W9º16.831 

- final do troço: V N38º43.653 H W9º16.543 

- ponto de amostragem: V N38º43.826 H W9º16.672 (junto ao lavador comunitário) 

 

Altitude: 32 metros 

Bacia Hidrográfica: Rio Tejo 

Freguesia e Concelho: Barcarena e Oeiras 

 

Estado do tempo nas últimas 48 horas: Sol e céu limpo 

Estado do tempo hoje: Sol e céu limpo, com vento. Temperatura do ar: 28ºC 

 

1.3 – Ilustração do esquema do troço; 

As condições em que se encontram as margens do troço do rio, de acordo com a saída de campo, 

indicam alguma pressão antrópica. Ou seja, a margem esquerda do rio apresentava-se erodida, 

intervencionada, com presença de entulhos, canalizada, com acesso a pessoas e urbanizada. Na 

margem direita também se verificou que estava intervencionada, com presença de entulhos, canalizada 

e urbanizada. Ambas apresentavam vegetação (Ver Anexo V. O Anexo III também ajuda a uma 

melhor ilustração do esquema do troço). Os usos do solo dizem respeito, na margem esquerda, a zona 

residencial (com a existência de efluentes), agricultura, zonas de estacionamento e estradas. A margem 

direita apresenta apenas agricultura. 

Nota: apenas se efectuou o esquema da envolvente do ponto de amostragem, cerca de 50 metros do 
total, não se tendo determinado o número de locais referentes no ponto 1.J. do questionário. 
 

1.4 – Hidrogeomorfologia; 

O rio apresentava água que, apesar de ser a segunda vez que se observa a Ribeira (nunca em outros 

anos anteriores), é da nossa opinião que o nível da água é habitual para esta época do ano. A largura 

média do canal é superior a 10 metros e a profundidade média do canal é menor que 20 cm. As 

larguras médias do corredor fluvial são de 3 metros para ambas as margens. 

Em relação ao local de amostragem, os valores medidos foram: 

Largura: 11,10 metros; 

Profundidade: 0,2 metros; 

Velocidade da água: 0,6 m/s; 

Caudal da água: 1,33 m3/s; 

Sombra sobre o rio: 10%; 

Substrato do fundo do rio, em percentagem: restos orgânicos – 10; lama – 5; areia – 5; areão e 

cascalho – 3; calhaus e blocos – 75; rochas – 0; artificial – 2. 
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1.5 – Ecossistemas: Fauna e Flora; 

Em relação à Flora, as plantas aquáticas identificadas foram a rabaça e a tabúa (Thypha sp.). Foram 

identificadas outras árvores / arbustos / vegetação: Silva (rubus sp), cana (arundo donax), acácia, 

nogueira, cedro e freixo. Foi determinado o Índice de Qualidade da zona Riberinha, tendo em linha de 

conta três factores: Estrutura das margens e da ribeira ou grau de naturalidade, conectividade com as 

formações vegetais adjacentes, e continuidade da vegetação ripícola ao longo do rio. A qualidade do 

bosque ripícola, medida como “alta”, “média” e “baixa” foi caracterizada como média. 

Em termos de fauna, foram observados os seguintes animais: 

Répteis –lagarto; 

Mamíferos – rato doméstico e dois cães bebés mortos dentro do leito do rio; 

Anfíbios – rã-verde 

Aves – Galinha-dágua, Garça-boieira, Pardal, Andorinha, Melro e Pega-rabuda. 

 

1.6 – Macro-invertebrados; 

A qualidade biológica de um sistema aquático pode ser definida como o estado das suas comunidades 

biológicas, ou seja, a avaliação da sua estrutura e funcionamento. Designa-se como macro-

invertebrados bentónicos a comunidade de organismos invertebrados macroscópicos que habita o leito 

dos rios. Devido ao seu relativo sedentarismo e à grande quantidade de formas biológicas que inclui, 

esta comunidade animal apresenta estruturas comunitárias que se relacionam com o tipo de rio em que 

se encontram e que reflectem as alterações da proporção relativa de substratos do leito, bem como do 

tipo e dimensão das fontes alimentares oriundas de troços de montante e do meio terrestre. São, por 

isso, excelentes indicadores da qualidade biológica da água. 

No local de amostragem identificaram-se os seguintes macro-invertebrados: Efemeróptero, Baetídeo, 

Quironomídeo, Minhoca, Sanguessuga, Ancilídeo, Simulídeo, Limnaideo, Larva de escaravelho, 

Escorpião aquático, Libélula (adulto), larva de díptero (Efidrídeo), gastrópode e donzelinha. 

Analisando os macro-invertebrados identificados, concluí-se que a ribeira apresenta perturbações 

moderadas (nível 3 em 5). 

 

1.7 – Análise Físico-Química e inspecção de colectores; 

A água da Ribeira não apresentava cor nem odor, contudo, apresentava vestígios de matéria orgânica 

suspensa. 

Em termos físico-químicos, a temperatura da água foi de 24ºC e o pH de 9 (valores abaixo dos Valores 

Máximos Admissíveis de acordo com o DL 236/98, anexo XXI, Objectivos ambientais de qualidade 

mínima para as águas superficiais). Abaixo encontram-se também os valores de nitratos em relação à 

qualidade da água destinadas a rega (Anexo XVI do mesmo Decreto). No que concerne a 

transparência, de acordo com o método utilizado (disco de Secchi com 4 níveis de coloração), foi 

possível identificar os 4 níveis: indicador de que a água é transparente.  
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A inspecção de colectores não foi efectuada. Contudo, verificou-se que, junto ao lavador, uma tampa 

de saneamento se encontrava entupida, estando o esgoto a fluir para a Ribeira da Barcarena (ver 

Anexo VI). 

 

1.8 – Ambiente e Património Cultural 

Os resíduos encontrados no troço estudado situavam-se apenas na margem esquerda da ribeira, já que 

a margem direita está emparedada. Em termos de tipologia, foram encontrados papel, plásticos, latas, 

roupa e materiais ferrosos. Infelizmente, foram encontrados dois cães bebés dentro do leito da ribeira. 

Em termos patrimoniais, a região apresenta bastantes vestígios que serão estudados nas próximas 

saídas de campo. Destes, destacam-se: moinho, pontes, lavadouro e o castro pré-histórico de Leceia. 
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6. Conclusões 

O ano meteorológico que findou correspondeu à primeira experiência deste âmbito da Organização 

Missanga. Lendo este relatório, compreende-se que apenas se realizou uma saída de campo de 

pormenor, na Primavera. A saída de caracterização geral foi realizada também em meio percurso, 

dentro do concelho de Oeiras. 

 

Numa perspectiva de continuidade sustentada, sabemos que o próximo ano não será ideal, mas 

acreditamos que haverá uma continuidade dos trabalhos já efectuados. 

Neste sentido, é da vontade da Organização Missanga, no próximo ano, realizar as duas saídas de 

campo de pormenor no troço em estudo de modo a, por um lado, dar continuidade os trabalhos já 

realizados, e por outro, colmatar algumas falhas que existiram neste ano, nomeadamente no que 

respeita a elaboração do esquema da totalidade do troço, quando neste ano apenas se efectuou para a 

zona envolvente ao ponto de amostragem; a inspecção da totalidade dos colectores nos 500 metros; e a 

caracterização patrimonial da região. Em termos de caracterização global da Ribeira de Barcarena, 

será também efectuado uma saída geral à parte montante da Ribeira, referente ao Concelho de Sintra, 

até à nascente da mesma.  

 

Não querendo desvalorizar todo o trabalho efectuado, concluímos que a fraca participação pública 

ainda não dá ao projecto a dimensão que acreditamos que poderá ter na melhoria da qualidade de vida 

das populações em geral e da ribeira em particular. O facto da Organização Missanga ser ainda muito 

recente, de ter faltado algum tempo para uma divulgação mais consistente junto da população, de ser 

um projecto recente na região e de ter havido actividades em simultâneo de alguns grupos da 

sociedade civil de Barcarena que nos tinham confirmado a sua presença, fez com que estas duas 

actividades tivessem uma fraca afluência, numa média de 10 participantes por actividade. 

 

Contudo, as avaliações efectuadas aos participantes das duas actividades fazem-nos acreditar que vale 

muito a pena investir neste projecto. Por um lado, é um projecto que, à primeira vista, não é muito 

aliciante, mas que, quando “experimentado”, é do agrado dos participantes. Assim, o tempo necessário 

para mobilizar a comunidade poderá ser elevado, mas acreditamos que o compromisso e a dedicação 

será grande na medida em que não se trata de um projecto para a população mas sim, de um projecto 

com a população. 

 

Só com a participação comunitária se pode, de facto, aliar o ambiente ao social e ao económico, num 

verdadeiro desenvolvimento sustentável, numa substituição do “crescimento” pelo “desenvolvimento”. 
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ANEXO 1 – Mapa Ribeira de Barcarena 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.viamichelin.com 

Zona da 
nascente 

Caracterização 
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Foz 
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ANEXO II – Mapa 1:25000 do troço de 500 metros a monitorizar 
 
 
 
 

 
 
 
 
legenda: 
linha amarela – troço de 500 metros a monitorizar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.igoe.pt 
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ANEXO III – extracto do Ortofotomapa do Google para a área a inspeccionar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponto de amostragem Fonte: google earth 
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ANEXO IV – Extracto do mapa topográfico da área à escala 1:5000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponto de 
Amostragem 

Linha Laranja – troço de 500 metros 

Fonte: www.igoe.pt 
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ANEXO V – Esquema do troço do rio a monitorizar 
 
Nota: apenas se efectuou o esquema da envolvente do ponto de amostragem, cerca de 50 metros do 
total. As distâncias não foram confirmadas, excepto a largura do leito (11,10metros). O esquema não 
está à escala. 
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Legenda: 
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ANEXO VI - Fotografias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Tiago Marques 
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ANEXO VII – Ficha de resultados para a inspecção do Rio 
 

 

 

9. Fichas de resultados para a Inspecção do Rio  
Assinala a opção, ou as opções que considerares convenientes e, se for preciso, cria 

alguma nova. Anota tudo aquilo que consideres de interesse. Contudo, se não estiveres 

seguro das tuas observações é melhor não anotares. Faz fotocópias das fichas de campo 

para utilizar nas sucessivas inspecções. 

 

 
Data: 19 de Maio de 2007  Rio: Ribeira de Barcarena / Ribeira dos Ossos 
 
Troço monitorizado:  Desde a rotunda de Barcarena até 500m a jusante 
 
Bacia Hidrográfica: Rio Tejo 
 
Freguesia e Concelho: Barcarena - Oeiras 
 
Monitores/as: Pedro Teiga (FEUP) 
 
Estado do tempo hoje: Sol e céu limpo, com vento. Temperatura do ar: 28ºC 
 
Estado do tempo nas últimas 48 horas: Sol e céu limpo 
 
Localização geográfica (UTM)2 início do troço: V N38º43.980 H W9º16.831 
        Final do troço: V N38º43.653 H W9º16.543 
       Ponto de amostragem: V N38º43.826 H W9º16.672 
 
Altitude (m): 32metros 
 
Fotografias numeradas: em anexo e no site (http://missanga.org.googlepages.com) 
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1. Monitorização do Rio 

A. A água do rio corre? 

1. Sim                   

2. Não 

B. Segundo a vossa opinião, o nível 

da água é habitual para a época do 

ano? 

1. Sim                                              

2. Mais alto 

3. Mais baixo 

Se o problema é crítico, tente explicar 

a razão 

_______________________________

_______________________________ 

C. A largura média do canal (m):  

    <1       1-2       2-5       5-10        >10 

D. A profundidade média do canal 

(cm): 

     <20      20-50       50-100        >100 

E. Largura média do corredor 

fluvial:  

____3_____m margem direita 

_____3____m margem esquerda 

F. De que cor é a água? 

1. Transparente                        

2. Turva 

3. Lamacenta 

4. Esbranquiçada 

5. Cinzenta 

6. Outra_________________ 

 

                                

G. Que cheiro tem a água? 

1. Não tem odor              

2. A Peixe 

3. Ovos podres 

4. Petróleo 

5. Esgoto 

6. Amoníaco 

7. Cheiro a urina 

8. Outro______________________ 

H. Há vestígios de: 

1. Óleos 

2. Espumas 

3. Impurezas 

4. Outros______________________ 

I. Em que condições se encontram 
as margens do troço do rio? 
                                                  E   D 
1. Erodidas                              

2. Com vegetação (arbustos,  
plantas...) 
3. Com bosque 

4. Com prados/ervas 

5. Com praias 

6. Com zona húmida ou paúl 

7. Intervencionadas 

8. Com presença de entulhos 

9. Com terreno remexido 

10. Com passeios / caminhos  
à beira do rio 
11. Com áreas de acesso de 
 embarcações 
12. Com acessos a pessoas 

13. Canalizadas (artificializadas) 

14. Urbanizadas 
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J. Determinar o número de: 

1. Locais de corrente forte ou rápida    

2. Locais de corrente lenta ou parada  

3. Charcos                            

4. Ilhas/ilhotas 

5. Quedas de água (cascatas) 

6. Afluentes 

7. Captação de água (canalizadas) 

8. Canais de irrigação 

9. Açudes /Represas 

10. Barragens 

11. Explorações hidráulicas 

12. Colectores 

13. Outras______________________ 

K. Indica quais são os usos do solo 

nas margens do rio. 

                                                      E   D 

1. Industrial 

2. Residencial 

3. Comercial 

4. Campos de golfe 

5. Áreas protegidas 

6. Parques de campismo 

7. Áreas de lazer 

8. Extracção de areias 

9. Depósito de entulho 

10. Efluentes legais 

11. Efluentes ilegais 

12. Áreas de estacionamento 

13. Pecuária 

14. Agricultura 

15. Estradas 

16. Ferrovia 

17. ETARs 

L. Indica a presença de vestígios 

patrimoniais                             E   D      

1. Rego 

2. Ermidas 

3. Moinhos 

4. Instalações de curtumes 

5. Pontes e pontões 

6. Poços 

7. Vestígios arqueológicos 

8. Pesqueiros 

9. Pisões 

10. Lavadouros e fontes 

11. Ferreirias 

12. Outros______________________ 

M. Se há resíduos de que tipo são? 

                                                   E   D 

1. Papel 

2. Plásticos 

3. Madeiras 

4. Latas 

5. Vidro 

6. Roupa 

7. Pneus 

8. Materiais ferrosos 

9. Electrodomésticos 

10. Restos orgânicos 

11. Resíduos domésticos 

12. Entulhos 

13. Outros 2 cães bebés mortos no 

leito do rio 

 

 

 

 

? ? 

E = margem esquerda 

D = margem direita 

Olhando no sentido do 

escoamento  
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A. Largura _______11,10______ m 

B. Profundidade ______0,2__ m 

C. Velocidade da água ___0,6___m/s 

D. Caudal da água ______1,33__m3/s 

E. Sombra sobre o rio ___10___% 

 

 

 

 
A. Temperatura ______24_____ºC 

B. pH_______9______ 

C. Nitratos, Nitritos    (NO 3
-)   (NO2

-) 

1. 0-10mg/l 

2. 10-50mg/l 

3. 50-500mg/l 

A. As plantas aquáticas:  

1. Fontinalis antypyretica 

2. Lentilha-de-água-menor 

3. Lentilha-de-água-maior 

4. Embude, rabaça 

5. Bunho 

6. Lirio-dos-pantanos 

7. Lentilha-de-água 

8. Ranúnculo-aquático 

9. Pé de boi 

10. Espiga-de-água 

11. Callistriche stagnalis 

12. Feto-real 

13. Carriço 

14. Agrião 

15. Outras Tabúa (Thypha sp.), silva (rubus 

sp.), cana (arundo donax),  

 

 

 

 

F. Substrato do fundo do rio    % 

1. Restos orgânicos   10 

2. Lama    5 

3. Areia    5 

4. Areão e cascalho   3 

5. Calhaus e blocos   75 

6. Rochas    0 

7. Artificial    2 

 

D. A transparência (marcar os 

sectores que se vêem no disco) 

1 

2 

3 

4 

 

 

B. Os Répteis 

1. Cágado-de-carapaça-estriada 

2. Tartaruga-verde 

3. Cobra-de-água-de-colar 

4. Cobra-de-água-viperina 

5. Lagarto-de-água 

6. Cágado-comum 

7. Outros lagarto 

 

C. Mamíferos 

1. Lontra 

2. Rato de Água 

3. Toupeira d´Água 

4. Musaranho-de-água 

5. Visão americano 

6. Outros__________rato doméstico___ 

 

3.3. A vida no rio 

3.2. Características físico-químicas da água 

3. Estudo do ecossistema aquático 

3.1. Descrição do local de amostragem 
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D. Os Anfíbios: 

1. Salamandra-de-pintas-amarelas 

2. Salamandra-lusitânica 

3. Limpafontes palmeado 

4. Tritão-de-ventre-laranja 

5. Tritão-marmoreado 

6. Rela-comum 

7. Rã-verde 

8. Rã-vermelha 

9. Rã-ibérica 

10. Rã-de-focinho-ponteagudo 

11. Sapo 

12. Sapo-parteiro 

13. Sapo-de-unha-negra 

14. Sapo-corredor 

15. Ovos de rã 

16. Ovos de sapo 

17. Larvas de tritão 

18. Girino 

E. As Aves: 

1. Alvéola-branca 

2. Alvéola-cinzenta   

3. Borrelho-grande-de-coleira 

4. Borrelho-pequeno-de-coleira 

5. Cegonha-branca 

6. Cegonha-preta 

7. Corvo-marinho-de-faces-brancas 

8. Felosa-dos-juncos 

9. Felosa-unicolor 

10. Fuínha-dos-juncos 

11. Galeirão-comum 

12. Galinha-d'água 

13. Garça-boieira 

14. Garça-branca-pequena 

15. Garça-real ou Garça-cinzenta 

16. Maçarico-das-rochas 

 

F. Os peixes: 

1. Enguia 

2. Truta-marisca 

3. Salmão 

4. Barbo 

5. Boga 

6. Verdemã 

7. Sável 

8. Savelha 

9. Panjorca / Ruivaco 

10. Escalo / Bordalo 

11. Lampreia 

12. Esgana-gata 

13. Saramugo 

14. Muge / Taínha 

15. Caboz-de-água-doce 

16. Outros__________________ 

 

 

 

 

17. Marrequinho-comum 

18. Martim pescador ou Guarda-rios 

19. Melro-d'água 

20. Mergulhão-pequeno 

21. Pato-real 

22. Pombo-das-rochas 

23. Rouxinol-bravo 

24. Rouxinol-grande-dos-caniços 

25. Rouxinol-pequeno-dos-caniços 

26. Zarro-comum 

27. Zarro-negrinha 

28. Outros  Pardal, Andorinha, Melro, 

Pega 
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G. As Árvores e arbustos 

1. Freixo 

2. Vidoeiro 

3. Amieiro 

4. Aveleira 

5. Choupo negro 

6. Choupo branco 

7. Vimeiro 

8. Salgueiro comum 

9. Salgueiro/burraseira-preto 

10. Burraseira-branca 

11. Salgueiro-branco 

12. Ulmeiro, negrilho 

13. Sabugueiro 

14.Falso-plátano, ácer 

15. Carvalho 

16. Ulmeiro 

17. Ailanto 

18. Eucalipto 

19. Falsa-acácia 

20. Plátano 

21. Sanguinho-de-água, 

      Amieiro-negro 

22. Tamargareira 

23. Loendro, cevadilha 

24. Outras Nogueira, Cedro, Mimosa 

 

 

3.4. O estado de saúde do rio 

1. Saudável, Excelente 

2. Bom, com perturbações ligeiras 

3. Razoável, com perturbações elevadas 

4. Grave, com perturbações elevadas 

5. Muito grave, com perturbações  

   elevadas e sem vida 

 

H. Os Invertebrados 

1. Tricóptero 

2. Plecóptero (mosca das pedras) 

3. Blefaricerídeo 

4. Efemeróptero (efémeras) 

5. Gammarídeo 

6. Hidropsíquídeo (mosca de água) 

7. Baetídeo 

8. Quironomídeo (mosquito) 

9. Quironomídeo vermelho 

10. Minhoca 

11. Sirfídeo 

12. Sanguessuga 

13. Planaria 

14. Ancilídeo (lapa-de-rio) 

15. Simulídeo (mosquito) 

16. Riacofilídeo 

17. Limnelídeo 

18. Larva de escaravelho 

19. Larva de libélula 

20. Larva de donzelinha 

21. Ditiscus (escaravelho adulto) 

22. Girinídeo (escaravelho adulto) 

23. Alfaiate (percevejo aquático) 

24. Notonecta (escorpião aquático) 

25. Bivalve 

26. Lagostim de rio 

27. Camarão de rio 

26. Outros Libélula (adulto), Gastrópode 

(caracol), larva de díptero, donzelinha 

 3.5. O estado do bosque de rio 

                                              E  D 

    1. De 9 a 12 pontos: bem 
         conservado 
    2. de 5 a 8: alterações  
        importantes 
    3. De 0 a 4 pontos: muito 
       degradado 



 

4. Estudo do Património cultural 
 

4.1. Património Etnográfico mobiliário 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Designação do objecto: 

Localização geográfica ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Lugar de produção/procedência ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Cronologia/datação ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Tipologia _______________________________________________________ 

________________________________________________________________

_ 

Designação do objecto: 

Localização geográfica ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Lugar de produção/procedência ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Cronologia/datação ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Tipologia _______________________________________________________ 

________________________________________________________________

_ 

Descrição do objecto: 

materiais _______________________________________________________ 

forma _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

decoração ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

....______________________________________________________________ 

Medidas gerais 

 

Uso e /ou finalidade 

Tradicionais: _____________________________________________________  

Actuais: _________________________________________________________ 

Estado de conservação: ( bom, regular, mau, faltam peças....) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 



Projecto Rios – Ribeira de Barcarena 

Relatório referente ao ano meteorológico 2006/2007 31 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necessidade de reparação  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Utlização: uso diário, ocasional, em desuso, substituído  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Outros objectos relacionados  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Dados históricos  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Dados sobre actividades, usos, costumes, lendas...  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Documentação complementar:  bibliografia, fotos, esboços, detalhes  
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4. Estudo do Património cultural 
 

4.2. Património etnográfico imobiliário 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identificação do objecto:  Moinho / Lavadouro / Cas tro Pré-histórico  

Localização geográfica Após lavadouro (400 metros após o início do troço) / 

Ponto de amostragem (380m após o início do troço) / +- 1 km da ribeira, 

margem direita. 

Unidade________________________________________________________ 

Conjunto________________________________________________________ 

Classificação ___________________________________________________ 

Descrição:  

materiais, _____________________________________________________ 

forma _________________________________________________________ 

decoração ______________________________________________________ 

 

Medidas reais  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Uso e/ou finalidade  

Tradicionais ___________________________________________________ 

actuais ______________________________________________________ 

 

Estado de conservação: bom, regular, mau, faltam partes... 

Moinho – em estado de destruição; 

Lavadouro – em funcionamento; 

Castro Pré-histórico – bom estado (aberto ao público) 
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Necessidade de restauração  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Utilização(Vigência): uso diário, ocasional, em desuso, em demostraciones... 

_________________________________________________________ 

 

Outros objectos relacionados  

_________________________________________________________ 

 

Dados históricos  

_________________________________________________________ 

 

Dados sobre actividades, usos, costumes, lendas...  

_________________________________________________________ 

 

Documentação complementar: bibliografia, fotos, esboços, detalhes  

Povoado Pré-histórico, Rua 7 de Junho, Leceia, Barcarena. 

Povoado Pré-histórico construído em 2800 a.C. na altura da construção das pirâmides do 

Egipto, situado numa colina em afloramentos rochosos que formam uma escarpa para o 

vale da Ribeira de Barcarena. 

Esta sociedade ocupou o povoado durante cerca de mil anos e a sua estrutura social, sob 

o aspecto organizacional, denota uma grau elevado de desenvolvimento, já que deviam 

existir agricultores, pescadores, caçadores, artesãos e guerreiros que garantiam a 

segurança destes trabalhadores, sobretudo nas actividades fora do povoado. Bastante 

avançada para o seu tempo, no povoado existia um contentor para o lixo, onde, para bem 

da arqueologia, foram encontradas uma grande parte dos elementos que permitem 

conhecer os hábitos alimentares deste povo, e não só (in Guia da Cidade.com, 2005). 
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4. Estudo do Património cultural 
 

4.3. Património etnográfico imaterial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação do património:   

Localização geográfica __________________________________________ 

Classificação ___________________________________________________ 

 

Descrição  

Lugar onde se realiza ______________________________________________ 

Distribuição temporal do acontecimento ________________________________ 

Número de participantes ____________________________________________ 

Elementos associados _____________________________________________ 

Actividades/funções (intencionalidade) _________________________________ 

Variantes ________________________________________________________ 

Meio/área de implantação ___________________________________________ 

Relação com outras actividades  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Uso e/ou finalidade  

Tradicionais ___________________________________________________ 

actuais ______________________________________________________ 
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Vigência, transformações  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Proposta de protecção/intervenção  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Dados históricos  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Documentação complementar: bibliografia , fotos, esboços, detalhes  
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Organização Missanga – Associação de Promoção da Educação e Cultura  
Sede: Rua Prof. António Rosa Rovisco de Andrade, nº 3 – 4ºD 
2715-073 Pêro Pinheiro - PORTUGAL 
Tel.: 00 351 91 685 11 99    
e-mail: missanga.org@gmail.com  
site: http://missanga.org.googlepages.com 

Sítio de informação permanente: 
http://missanga.org.googlepages.com  


