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VI- ANEXO – Fichas de inquérito

A história é uma fonte que nos fornece dados aproximados acerca do objecto de estudo -o monte na relação
com a paisagem- e é usada como ferramenta, mas é através do conhecimento in situ do trabalho de campo1
que se obtém a fonte directa.
A arquitectura lida com elementos concretos e dada a escassez de fontes e a natureza das mesmas como é o
caso das Memórias Paroquiais2, que são um instrumento do estado para controlar a população, ou o livro
dos tabeliões, onde até ao século XVIII existem poucos ou nenhuns registos, o trabalho de campo torna-se
uma fundamental fonte para o trabalho.
O trabalho de campo constitui uma grande parte da tese. A sistematização e categorização dos elementos
recolhidos, assim como a elaboração de desenhos à escala da paisagem e da arquitetura, revelam pormenores
elementares e significativos3 na constituição da dissertação. Por esse motivo optou-se por incluir na tese um
volume anexo resultante do trabalho de campo e que pode funcionar como um instrumento de trabalho que
funciona por si só. Quer isto dizer que é um elemento operativo que pode ter uma leitura autónoma, mas
que é, em simultâneo, parte integrante da mesma.
O volume anexo é composto por fichas, resultantes do trabalho de campo, com o conteúdo específico a cada
monte. Cada ficha contem informação que relaciona o património construído com a paisagem, optandose por não fazer uma classificação exaustiva, como por exemplo, as fichas utilizadas para classificação do
património4 pois o objectivo não é identificar construções passiveis de serem classificadas mas sim, enunciar

1

Veja-se Metodologia para o trabalho de campo, parte II da presente dissertação.

2
São o resultado de um inquérito realizado a todas as paróquias de Portugal em 1758. O inquérito estava dividido em três partes
relativas aos aspectos geográficos, são elas: “O que se procura saber da terra”, “Oque se procura saber da serra” e “O que se procura
saber do rio”. A primeira parte indaga sobre as povoações, questões de propriedade e autoridade, acerca dos danos do sismo de
1755, etc.; a segunda e terceira partes referem-se a questões geográficas, cultivos, criações de gado, construções de interesse fora dos
aglomerados, entre outros; havendo sempre espaço par «E qualquer outra coisa notável que não vá neste interrogatório». O resultado
do inquérito, apesar de ser um instrumento de poder “real”, serve as várias disciplinas, incluindo a arquitectura e a paisagem.

Como são as variações à tipologia reconhecida no monte do Alentejo litoral, ou outros pormenores como o uso da mó como
pedra de soleira da porta numa relação de proximidade com moinhos (monte da Fome, Santiago do Cacém; monte da Casa Nova da
Nogueira, Santiago do Cacém; ou Quinta das Relvas, São Bartolomeu), o mapear a existência de muros numa leitura que coincide
com a divisão da propriedade (monte do Brunhal, Ferreira do Alentejo; monte Venda do Fontanal, Santiago do Cacém; Horta do
Gonçalves, São Francisco da Serra; monte Cabeço de Cardo de Cima, Grândola; monte da Boa Vista, Grândola; monte da Penha,
Grândola; etc.), o estudo da morfologia do monte que deixa antever a actividade (monte do trigo, monte do arroz, monte do moleiro,
monte do seareiro, abrigo, dependência animal), entre outros que tal como estes, apenas o desenho evidencia.
3

4

Fichas de inventariação do património arquitectónico. Modelo SIPA- DGCP (Sistema de Informação para o Património
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características em cada uma das construções. Assim, cada ficha tem quatro tipos de cartografia diferente, que

O modelo das fichas utilizadas incluem fotografias11 tiradas nas visitas de trabalho de campo e sempre que

por sua vez também correspondem a momentos diferentes, a partir das quais se pode perceber a evolução

pertinente e possível, são adicionadas fotografias de tempos diferentes de forma a ter também uma leitura

das edificações – essencialmente, dada a escala, se houve lugar a novas construções ou demolições. No

diacrónica da construção. Nos casos onde foi feito levantamento das construções, o desenho do monte

primeiro tipo de cartografia expõem-se as cartas de Pery, de 18835, à escala 1:50 000, com o conhecimento de

nomeadamente planta e alçado(s) estão também incluídos nas fichas que compõem este volume anexo.

ocupação do território e tipo de cultura; nas cartas de cadastro6 à escala 1:10 000 é possível ler a evolução dos
limites da propriedade que recorrentemente está na origem de muitos montes7; o terceiro tipo corresponde

Os desenhos não são uma hipotética reconstituição das construções mas sim o resultado do cruzamento de

às cartas militares8 à escala 1:25 000 a partir das quais se lê a implantação e o lugar da construção relativa

informação recolhida, desde cartografia e representação do que se viu no trabalho de campo. Representa-

à topografia e morfologia do território; e por último, a fotografia aérea ou ortofotomapa9 que permite uma

se a linha contínua o que efectivamente se reconhece e em linha interrompida o que é evidente apesar do

leitura actual do lugar do monte, cuja escala é definida pelo utilizador online sendo possível uma definição à

avançado estado de degradação. Note-se que, por inacessibilidade ou avançado estado de degradação, uma

escala de 1:2 000, escala utilizada nas fichas e, em alguns casos10, recorrendo à escala 1:5 000.

parte dos desenhos não estão completos, em particular os interiores dos edifícios (identificados em cada
ficha).

No que refere à toponímia da cartografia, as cartas de Pery mostram um território parcelado maioritariamente
por grandes propriedades cujo nome é sempre antecedido da tipologia “herdade” a enquanto nas cartas

Interpretação dos modelos das fichas de inventário para concepção do modelo utilizado

cadastrais surge a nomenclatura “monte” associado à toponímia dos lugares. Nas carta militares já não é feita

Podem-se considerar várias formas de fazer as fichas de levantamento de cada construção como é o caso

referência às questões da propriedade nem ao tipo de actividade do solo, apenas surge o nome do monte sem

das fichas utilizadas para classificação do património, modelo SIPA-DGCP; das fichas utilizadas por Rosario

antecedentes tipológicos. Os nomes que aparecem na identificação das fichas dos montes são os respeitantes

Camacho12 para inventariação de bens móveis e imóveis; do modelo de Mariana Correia em “Taipa no

às cartas militares salvo quando indicados em nota.

Alentejo”; do modelo considerado por Miguel Reimão Costa no “Inventário dos montes do Nordeste
Algarvio”; e por último, o quinto exemplo de modelo respeitante ao modo de inventariação no “Inquérito à
Arquitectura Portuguesa”. Poder-se-ia fazer um estudo mais exaustivo acerca de critérios de inventariação,
no entanto, estes cinco exemplos consideram-se como suficientes para a construção de um modelo adequado
à inventariação dos montes.

Arquitectónico e Direcção Geral do Património Cultural). Doravante nomeadas por Fichas SIPA- DGCP.
Como referido anteriormente, correspondem às Cartas agrícolas de Gerardo Pery de 1883, disponíveis no Departamento de
Cartografia da Biblioteca Nacional. Existe cartografia para grande parte da área de estudo, com folhas correspondentes aos números
169, 170,177, 178, 179, 186, 187, 188, 194 e 196 (veja-se mapa de junção de folhas das Cartas de Pery, sobrepostas com os limites
da área de estudo), excepto na zona correspondente à folha 195, que está devidamente assinalado nas fichas com “Cartografia
inexistente”). Veja-se Metodologia para o trabalho de campo - parte II da presente dissertação.
5

A montagem da cartografia cadastral foi feita pela autora, tendo como base as cartas de cadastro da propriedade rústica (escala
1:5 000), correspondentes aos anos de 1948 a 1951 (veja-se mapa de junção de folhas das Cartas de Cadastro, sobrepostas com os
limites da área de estudo), consultadas [em linha]. Disponíveis em <http://www.igeo.pt/> [03.02.2014].
6

Como é evidente nas ilustrações dos cadastros em que se dá o aumento do parcelamento do território e consequente aumento
das construções isoladas. Imagens.
7

8
Nas fichas em anexo, as carta militares utilizadas são as de 1986 a 1994, no entanto foram consultadas as últimas edições,
nomeadamente dos anos de 2009 e 2010. Os cenários apresentados foram elaborados com base na cartografia actual, acima
mencionada. (veja-se mapa de junção de folhas das Cartas Militares, sobrepostas com o limite do distrito de Setúbal e com os
limites da área de estudo).

Imagens aéreas consultadas [em linha]. Disponíveis em: <http://www.google.pt/maps/> [20.09.2016]. Veja-se ortofotomapa
sobreposto com os limites da área de estudo.
9

10

Nomeadamente nos montes das grandes herdades, em particular no concelho de Alcácer do Sal.

Fichas modelo SIPA-DGCP
Em primeiro lugar faz-se uma interpretação do modelo das fichas SIPA- DGCP, que tendem a especificar
a construção como uma excepção. Reconhece-se a tipologia arquitectónica como valor excepcional, mas
o material recolhido não é excepção e como tal insuficiente para aplicar o modelo integral das fichas do
património. Desta forma as fichas elaboradas têm um conjunto parcial de critérios, coincidentes com o
modelo das fichas do património, deixando de lado os itens que não se aplicam, e que se passa a descrever.

Tal como referido anteriormente, as fotografias presentes nesta dissertação, são da autoria da autora, excepto quando assinaladas.
Foram tiradas entre 2014 e 2015, período em que foram feitas as visitas de trabalho de campo. As fotografias que têm como fonte
o respectivo sítio de internet, nomeadamente o Google Earth, tem a data de consulta assinalada entre parêntesis rectos, tal como
outras fontes electrónicas.
11

12
Rosário Camacho é Catedrática de Historia de arte na Universidade de Málaga, conhecedora do património de Málaga como
poucos. Com uma vasta produção científica, promotora e coordenadora de vários trabalhos colectivos, de destacar a direção do
inventário histórico-artístico de Málaga e Província (1985).
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A ficha de inventário do património- modelo SIPA dispõem de 48 campos de informação ou itens13,

Meios de saber a idade precisa das construções

organizados em seis categorias, são elas:

No que diz respeito à “época de construção”, os montes em estudo16, estes estão maioritariamente enquadrados:

1º Categoria Identificação;

no período de consolidação do antigo regime após a reconquista que resultou no aparecimento de muitos

2ª Categoria Descrição;

montes – montes antigos -; no período decorrente da implantação do liberalismo, em finais do século XIX,

3ª Categoria Análise histórica, artística e tipológica;

e as novas fundações associadas aos proprietários abastados; e em meados do século XX, resultantes das leis

4ª Categoria Dados técnicos e estado de conservação;

do trigo no período do Estado Novo - montes recentes -; no entanto a estrutura agrícola pode remeter para

5ª Categoria Bibliografia e documentação específica;

construções anteriores, até ao século XV e XVI. É possível precisar o ano, quando a datação está inscrita

6ª Categoria Gestão do registo.

na chaminé17, ou quando tal informação é dada por proprietários ou habitantes. Pode-se ainda concluir a
partir da cartografia de Pery, quais os anteriores a 1883. A data de construção, quando é conhecida, surge na

Constata-se que os itens relativos à primeira categoria “Identificação”14, nomeadamente “designação”,

descrição da ficha, enquanto os aspectos relativos à cronologia da construção surgem no item “construção

“localização” e “acessos” são de leitura evidente na cartografia apresentada, que por sua vez é um elemento

evolutiva” onde é possível identificar se a construção sofreu alterações morfológicas ao longo dos tempos,

gráfico que as fichas do património não têm. Opta-se por uma designação curta, com base nas carta militares,

muito comum nos montes, nomeadamente, quando se dava o aumento da actividade agrícola e consequente

e por uma localização por concelho e coordenadas geográficas. Relativo ao item relacionado com critérios

aumento de recursos económicos, ou do aumento do agregado familiar que se traduzia na construção de

de “proteção- patrimonial, cultural, natural ou outra”, não se aplica a nenhum dos casos, no entanto o seu

mais compartimentos ou na divisão interior de células existentes.

enquadramento num regime de áreas protegidas e/ou classificadas, tem leitura na cartografia apresentada 15.
Relativamente ao item “utilização- inicial e actual” acrescenta-se que em relação ao uso, todos estão desabitados

Reconhecimento da autoria do mestre

e em relação ao estado, todos estão em ruína ou devolutos. Esse foi aliás um dos critérios de seleção dos

O mestre (autor) da construção é na grande maioria dos casos, anónimo, por esse motivo, o item não surge

montes em estudo, uma vez que esta investigação tem em vista uma dimensão de ensaio projectual. Quanto

na ficha. São autores não eruditas inscritos no campo do vernáculo, e embora não seja uma arquitectura

ao último item da primeira categoria, a questão da “propriedade”, na maioria dos casos, os montes são de

tratadística, os mestres dos montes são detentores de um conhecimento empírico e recorrem ao rigor próprio

propriedade privada sendo irrelevante a identidade do proprietário. Interessa sim, reconhecer os limites da

da arquitectura. O reconhecimento autoral dos mestres foi abordado por alguns autores, nomeadamente

propriedade e conhecer a sua evolução, cuja leitura é evidente nas cartas de cadastro que compõem cada

por Bartolozzi (ano)18 na “identificação da saga familiar” em que os mestres que assinavam as chaminés

ficha.

das várias casas que eram propriedade da família (Ramirez, 2005, p. 401). É comum, no que diz respeito à
arquitectura vernacular19 encontrar, inscritos nas construções, assinaturas ou símbolos relacionados com a

Na segunda categoria “descrição”, o item respeitante ao critério do “enquadramento e descrição” resultantes

questão da autoria, no entanto este é um tema que não se irá abordar.

do cruzamento da observação responde-se a partir dos desenhos elaborados e complementados com a
cartografia, enquanto a “informação bibliográfica ou histórica” que possa estar associada, surge num item

Importa referir, que sempre que se verificaram aspectos relevantes, estes estão identificados em “outras

“outras observações”.

observações”, independentemente da categoria da informação. Relativamente à “tipologia” arquitectónica
são elaborados os desenhos técnicos de cada construção e, sendo este um dos temas em estudo na tese,

16

É uma base de dados alfanumérica em que 28 dos 48 itens podem ser consultados [em linha]. Disponíveis em: <http://www.
monumentos.pt/> [17.19.2016].
13

14

Enumeram-se as categorias entre aspas.

15
Sítios de Rede Natura, Áreas Protegidas e Zonas de Protecção Especial, onde se incluem o Parque Natural Sudoeste Alentejano
e Costa Vicentina, Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha e Reserva Natural do Estuário do Sado.

Acerca da datação dos montes, veja-se abordagem na parte III, subcapítulo 10. Considerações acerca do desenho dos montes.

As datas inscritas nas chaminés nem sempre correspondem à data da sua construção, podem dizer respeito a obras na construção,
como é o caso de Fonte Ferrenha, onde surgem as duas datas.
17

Ver Las folies humeantes de los «Oliveiras» (Cañaveral, Cáceres) In Ramirez, Juan Antonio (dir.) “Escultecturas Margivagantes.
La Arquitectura Fantástica en España”: Ediciones Siruela. Fundación Duques de Soria.
18

19

Ver abordagem ao tema Arquitectura sem arquitectos na Parte I da presente dissertação.
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alguns dos montes voltam a surgir em quadros tipológicos apresentados. Outros “dados técnicos”, técnicas
construtivas ou “materiais” utilizados surgem como critério nas fichas.
A quinta categoria das fichas do património diz respeito a “bibliografia e documentação específica”, a
informação existente acerca estas estruturas agrícolas é escassa, no entanto estão consideradas no campo
das “outras observações”. A sexta e última categoria, que diz respeito à “gestão do registo” é outro item que
1_modelo SIPA-DGCP

não se aplica, uma vez que todos os registos foram elaborados pela autora.
Um modelo de ficha utilizada no âmbito da História da Arte (Camacho, 1996)
Como segundo exemplo de modelo, considera-se as fichas de inventário elencada por Rosario Camacho
quando questionada por Ramirez sobre o que deveria ter uma das fichas ideais e que se passa a descrever:
“Deve ser escueta y contendrá en el caso de los bienes inmuebles los datos de situación (planos de la región,
localidade, sector), tipologia, materiales, cronologia, especificando si hay diferentes etapas, datos estilísticos,

2_modelo de Rosario Camacho na Historia de arte

una escueta y sumaríssima descripción que generalmente se ciñe a los epigrafes de la ficha, datos de
propriedade, usos, estado de conservación y la bibliografia, completando-se com referencias planimétricas,
un plano actual y las fotografias.” (Ramirez, 2005 [1996], p. 158)
Modelo de ficha usado em Taipa no Alentejo (Correia, 2007)
O modelo de ficha usado em Taipa no Alentejo é o terceiro exemplo tido em consideração. Tem a categoria
“identificação” com descrição e recurso à carta militar; a categoria de “dados sobre o edifício” com dados

3_modelo de Mariana Correia em Taipa no Alentejo

“cronológicos”, “técnicos” e “tipológicos (da taipa)”, é feito desenho da construção e tem também recurso
à fotografia. Nestas fichas respeitantes às construções de taipa existem critérios mais específicos relativos
tipologia da taipa, tema da investigação de Correia (2007), e menos coincidentes com o objecto de estudo
que aqui se aborda – o monte na sua relação com a paisagem –. O modelo que se propõe considera grande
parte desses critérios, deixando de parte aqueles de menor relevância para a presente dissertação ou cuja
resposta é transversal a todos aqui em estudo, como “estado actual” que nos casos estudados é o avançado
estado de degradação; “quem deu as informações” que aqui é recolhida pela autora ou “quem construiu” que,

4_modelo de Miguel Reimão Costa em Inventário dos montes do Nordeste Algarvio

por norma, é um mestre local.
Modelo de ficha considerado em Inventário dos montes do Nordeste Algarvio (Costa, 2001)
Com um âmbito mais próximo da tipologia em estudo, considera-se o modelo elaborado por Reimão Costa
para Inventário dos montes do Nordeste Algarvio (2001). O estudo não foi terminado mas esteve na origem
dos trabalhos elaborados pelo Gabinete Técnico de Apoio às Aldeias do Sotavento [GTAA Sotavento] que
resultaram nas publicações: Materiais, sistemas e técnicas de construção tradicional. Contributo para o estudo

5_modelo de SA em Inquérito da Arquitectura Regional Portuguesa
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da arquitectura vernácula na região oriental da serra do Caldeirão (Costa et al., 2008) e Património rural
construído do Baixo Guadiana (Costa et al., 2005).

O modelo usado e critérios de descrição
Nome, Concelho, data de construção, coordenadas GPS

Trata-se de uma ficha realizada para caracterizar cada um dos montes visitados, que no caso do Nordeste

Pisos. Águas. Portas. Janelas. Chaminé. Forno. Poial. Tanque. Contrafortes. Cunhais. Cor. Ornamentos.

Algarvio, têm um funcionamento semelhante a pequenas aldeias. Considera aspetos relacionados com a

Outros elementos. Paredes exteriores. Paredes interiores. Cobertura. Pavimento. Vãos. Construção evolutiva.

escala da paisagem, do núcleo e dos edifícios. Organizada em 9 categorias faz a caracterização do monte

Outras construções. Outras observações.

a partir de três escalas de leitura. No verso e, se necessário, noutras folhas juntavam-se o extrato da carta
militar, os desenhos realizados e as fotografias.

Considerações
O modelo adoptado acrescenta aos vários critérios enunciados, o facto de apresentar quatro cartas

1- Identificação do monte (localização, acesso, uso)

de diferentes usos e tempos, de não se cingir à caracterização da construção principal na identificação,

2- Caracterização do aglomerado (nº fogos, nº habitantes, ocupação, nº de proprietários, serviços,

caracterização e desenho também os restantes elementos que incorporam o monte. Para além dos elementos

equipamentos: escola/capela-igreja/outras)

listados nas fichas, recorre-se também ao texto descritivo das construções na dissertação22.

3- Infra-estruturas (electricidade/água/esgotos/telefone)
4- Tipo de assentamento (linear/via de cumeada/nuclear/polinuclear; orientação/exposição solar; vale/meia

Introduz-se um aspecto inovador na forma como se organiza as fichas permitindo outras relações visuais

encosta/cumeada; proximidade da várzea)

e leituras, nomeadamente com a comparação de fotografias de elementos semelhantes. Propõe ainda uma

5- Espaço edificado (paredes xisto aparente/caiação; coberturas: telhado 1 –2 águas/açoteias; beirado; vãos:

leitura em conjunto destas fichas organizadas a partir do corte que constrói uma abordagem diferente do

com/sem guarnecimento)

monte, e a partir do monte.

6- Espaço livre público (arruamento, alargamento)
7- Espaço privado: espaços frontais/cercas/currais/hortas/logradouros

Este volume anexo, para além do texto introdutório que lhe é próprio, tem também um manual de instruções

8- Elementos notáveis: poços/cisternas/forno/chaminés/poiais/fontes

para a leitura das fichas.

9- Desenhos e notas
A preparação do Inquérito à Arquitectura Portuguesa - modelo
Mais do que um modelo de ficha, sintetizado em folhas de papel timbrado com o logotipo do Sindicato dos
Arquitectos, é a preparação que antecedeu ao Inquérito da Arquitectura Regional Portuguesa20.
Os critérios tidos em conta pelos arquitectos seriam o de encontrar dimensões na construção de um
modelo da casa de habitação correspondente a cada zona e, como se pode ver pelos esquissos e notas nas
folhas desenhadas, indicações de materiais e técnicas construtivas. Após consulta da cópia dos registos
originais21 efectuados durante o inquérito, e antes da sua edição para publicação, identifica-se o recurso
são só ao desenho com anotações mas também a textos, houve também recurso à fotografia, como temos
conhecimento.

20

Veja-se subcapítulo Estado da Arte- Parte I da presente dissertação.

21

Gentilmente cedidas pela Ordem dos Arquitectos.

22
Acerca dos textos das fichas Ramirez sugere ainda “Es casi seguro, en cualquier caso, que deberemos seguir redactando textos
descriptivos para las fichas.” (Ramirez, 2005 [1996], p. 160)
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[Desenho do Monte
(Alçados)]

[Fotografia do Monte
(Vista Geral)]

Vista principal

[Fotografia do Monte
(Fachada Principal)]

[Fotografia do Monte
(Lateral)]

Nome, Concelho, data de construção, coordenadas GPS

[Fotografia do Monte
(Pormenor)]

[Fotografia do Monte
(Outros elementos)]

Pisos. Águas. Portas. Janelas. Chaminé. Forno. Poial. Tanque. Contrafortes. Cunhais. Cor. Ornamentos.
Outros elementos. Paredes exteriores. Paredes interiores. Cobertura. Pavimento. Vãos. Construção
evolutiva. Outras construções. Outras observações.

Nome, Concelho, data de construção, coordenadas GPS
Pisos. Águas. Portas. Janelas. Chaminé. Forno. Poial. Tanque. Contrafortes.
Cunhais. Cor. Ornamentos. Outros elementos. Paredes exteriores. Paredes
interiores. Cobertura. Pavimento. Vãos. Construção evolutiva. Outras
construções. Outras observações.

[Desenho do Monte
(Planta)]
[Descrição inscrita em rectângulo de 4 x 11 cm]

[Extracto da Carta Agrícola de G. Pery,
à escala 1:50 000]

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

[Extracto da Carta de Cadastro,
à escala 1:10 000]

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

[Extracto da Carta Militar,
à escala 1:25 000]

0

100 m

0

Planta

[Extracto do Ortofotomapa,
à escala 1:2 000 ou 1:5 000]

5m

[Fotografia do Monte
(Panorâmica ou outras)]

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

Modelo utilizado e critérios de seleção

0

20 m

Modelo utilizado e critérios de seleção
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Organização e modos de leitura das fichas dos montes no volume anexo (para um manual de instruções)

Cartografia e outros Elementos de trabalho

Nesta reunião de elementos, não se é imparcial à abordagem que se tem na dissertação e explicita na leitura

As figuras apresentadas são montagens feitas pela autora a partir de cartografia existente.

do volume anexo como um livro, as fichas organizam-se a partir do corte23 conceptual que permite uma
leitura em três pontos relacionados com a altimetria, em detrimento de uma organização por concelhos ou

Fotografias

de outra leitura administrativa ou política. Os três pontos a partir dos quais se faz a abordagem aos montes

As fotografias presentes na dissertação, são da autoria da autora, excepto quando assinaladas. Foram tiradas

concentram e sintetizam uma forma de os categorizar de acordo com o território onde estão inseridos.

entre 2014 e 2015, período em que foram feitas as visitas de trabalho de campo. As fotografias que têm como

Num primeiro momento os montes são identificados como pontos baixos, altos e intermédios, o que em

fonte o respectivo sítio de internet, nomeadamente o Google Earth, tem a data de consulta assinalada entre

planta representa, respectivamente uma zona de costa, outra de serra e uma terceira de peneplanície litoral24.

parêntesis rectos, tal como outras fontes electrónicas. Sempre que pertinente e possível, são adicionadas

Dentro dos três grupos cria-se ainda uma subcategoria que organiza os montes que estão directamente

fotografias de tempos diferentes de forma a ter também uma leitura diacrónica da construção.

relacionados com o sistema de linhas25 que se aborda na tese que pretendem correspondem a sistemas
lineares que influenciaram os montes quer na sua génese ou na sua evolução. Ambos os volumes desta
dissertação, o principal e o anexo, podem ainda ser lidos em paralelo, isto porque a sequência das fichas
coincide com a narrativa.
A sequência escolhida para organizar os montes é também feita de forma a que possa haver uma comparação
análoga de alguns elementos construtivos de leitura mais detalhada. Por exemplo, a passagem de um monte
para outro é feita através das fotografias que se encontram na capa e contracapa de cada ficha com o mesmo
tema, a título de exemplo “forno” e logo aí é possível ter mais uma forma de leitura das fichas e do documento
anexo como um todo.
Por último, e como referido anteriormente, as fichas podem ser recortadas e destacadas, passando a ser
cartões fáceis de manusear e de agrupar permitindo outras leituras. Podem agrupar-se os montes segundo
o seu período, tipologia, actividade, predominância de cultura, entre outros. Pode ser um instrumento base
para trabalhos futuros, assim como fichas de bolso para futuros períplos pelo Alentejo litoral. Pode ainda ter
o valor de uma colecção de postais.

Apesar da literalidade da geografia, o corte é analógico, é uma metáfora. A técnica de fazer um corte resulta no entanto na
identificação de pontos que correspondem a montes. (Veja-se mapa) O mapa mostra as três secções ou perfis efectuados na paisagem
e que cortam o monte. Apesar da dimensão conceptual evidencia-se o agrupamento por geografia.
23

24

Que coincidem com delimitações presentes no estudo das unidades de paisagem (Abreu et al., 2004).

Também a linha é uma metáfora. À semelhança do corte recorre-se a esta noção que tem valor operativo no momento da
cenarização.

25
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Índice de montes em estudo, categorizados por altitude
Índice de montes
Num total de 112 fichas, dos quais 68 incluem desenhos e 44 sem desenho. Contabilizam-se mais fichas

Pontos baixos

com desenhos dos que os indicados pelo facto de alguns montes terem mais do que um conjunto edificado

pb01. Monte do Burrinho, Sines

e por questões de escala de desenho, estes surgem em mais do que uma ficha, como é o caso do monte dos

pb02. Carniceira, Sines

Dourados (pm13) e do monte da Brunheira (pm06). Regista-se ainda, uma ficha correspondente a mais do

pb03. Sem nome, Santiago do Cacém

que um monte, como é o caso do monte da Fome (pm18) que corresponde a um conjunto de quatro edifícios

pb04. Palma, Alcácer do Sal

de montes diferentes.

pb05. Herdade do Pinheiro, Alcácer do Sal
pb06. Monte Novo do Sul, Alcácer do Sal
pb07. Herdade de Galropos, Alcácer do Sal
pb08. Herdade da Barrosinha, Alcácer do Sal
pb09. Monte da Vinha, Alcácer do Sal
pb10. Alfebre do Mar, Alcácer do Sal
pb11. Herdade de Porches, Alcácer do Sal
pb12. Monte de Porto Rei, Alcácer do Sal
pb13. Herdade de Frades, Alcácer do Sal
pb14. Quinta de D. Rodrigo, Alcácer do Sal
Pontos altos
pa01. Valinho da Estrada, Grândola
pa02. Penha, Grândola
pa03. Outeiro, Grândola
pa04. Boa Vista, Grândola
pa05. Sem nome, Grândola
pa06. Cabeço de Cardo, Grândola
pa07. Sem nome, Grândola
pa08. Sem nome, Grândola
pa09. Monte das Figueiras, Grândola
pa10. Horta dos Gonçalves, Santiago do Cacém
pa11. Herdade da Cabeceira, Santiago do Cacém
pa12. Funchais, Santiago do Cacém
pa13. Vale dos Linhos, Santiago do Cacém
pa14. Fonte Ferrenha, Santiago do Cacém
pa15. Sem nome, Santiago do Cacém
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pa16. Enxacafres, Grândola

pa50. Rabo do Lobo, Santiago do Cacém

pa17. Tabuleiro, Grândola

pa51. Chaparral de Baixo, Santiago do Cacém

pa18. Monte Velho de Cima, Santiago do Cacém
pa19. Sem nome, Santiago do Cacém

Pontos médios

pa20. Vale Grande, Santiago do Cacém

pm01. Sesmarias das Moças, Grândola

pa21. Sem nome, Santiago do Cacém

pm02. Herdade de Mascarenhas, Grândola

pa22. Boavista, Santiago do Cacém

pm03. Monte da Tojeira, Grândola

pa23. Outeiro do Bicho, Santiago do Cacém

pm04. Herdade da Assencada, Grândola

pa24. Valadas, Santiago do Cacém

pm05. Monte do Brunhal, Ferreira do Alentejo

pa25. Casa Acima, Santiago do Cacém

pm06. Monte da Brunheira, Grândola

pa26. Venda do Fontanal, Santiago do Cacém

pm07. Monte do Canal, Grândola

pa27. Fontanal, Santiago do Cacém

pm08. Monte da Caveira, Grândola

pa28. Vale da Pereira, Santiago do Cacém

pm09. Sem nome (Casa da Escola), Santiago do Cacém

pa29. Arneiro da Vinha, Santiago do Cacém

pm10. Monte da Eira, Santiago do Cacém

pa30. Relvas, Santiago do Cacém

pm11. Tanganhal, Santiago do Cacém

pa31. Sem nome, Santiago do Cacém

pm12. Carapetal, Santiago do Cacém

pa32. Vista Alegre, Santiago do Cacém

pm13. Dourados, Santiago do Cacém

pa33. Casa Nova de A-da-Velha, Santiago do Cacém

pm14. Peral Pobre, Santiago do Cacém

pa34. Vale Lagos, Santiago do Cacém

pm15. Peral Pobre de Baixo, Santiago do Cacém

pa35. Barreirinhas do Vale Gavião, Santiago do Cacém

pm16. Monte da Vinha, Santiago do Cacém

pa36. Serro do Pião, Santiago do Cacém

pm17. Monte Feio, Santiago do Cacém

pa37. Casa Nova da Nogueira, Santiago do Cacém

pm18. Monte da Fome, Santiago do Cacém

pa38. Monte da Nogueira de Cima, Santiago do Cacém

pm19. Casa Nova da Besteira, Santiago do Cacém

pa39. Serro, Santiago do Cacém

pm20. Pardieiro, Santiago do Cacém

pa40. Monte Outeiro da Nogueira, Santiago do Cacém

pm21. Vale Chiqueirinho, Santiago do Cacém

pa41. Sem nome, Santiago do Cacém

pm22. Vale Vinagre, Santiago do Cacém

pa42. Monte Velho, Sines

pm23. Chaparralinho, Santiago do Cacém

pa43. Fornicho, Sines

pm24. Pinhal Novo, Santiago do Cacém

pa44. Boavista, Santiago do Cacém

pm25. Rochinha, Santiago do Cacém

pa45. Moinho (Cabra), Sines

pm26. Courela, Santiago do Cacém

pa46. Moinho (Morcegueira), Sines

pm27. Montinho da Rochinha, Santiago do Cacém

pa47. Curralões, Santiago do Cacém

pm28. Garrocheira Velha, Santiago do Cacém

pa48. Sem nome, Santiago do Cacém

pm29. Monte da Alcaria da Ribeira, Santiago do Cacém

pa49. Sem nome, Santiago do Cacém

pm30. Arneiro, Santiago do Cacém
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pm31. Vale Ruivo, Santiago do Cacém

Índice de montes em estudo, categorizados por concelho

pm32. Beirão, Santiago do Cacém
pm33. Casito, Santiago do Cacém

Alcácer do Sal

pm34. Casa Velha, Santiago do Cacém

pb04. Palma, Alcácer do Sal

pm35. Monte Branco de Cima, Santiago do Cacém

pb05. Herdade do Pinheiro, Alcácer do Sal

pm36. Monte do Castelo Novo, Odemira

pb06. Monte Novo do Sul, Alcácer do Sal

pm37. Sem nome, Odemira

pb07. Herdade de Galropos, Alcácer do Sal

pm38. Sem nome, Odemira

pb08. Herdade da Barrosinha, Alcácer do Sal

pm39. Sem nome, Odemira

pb09. Monte da Vinha, Alcácer do Sal

pm40. Castelo Velho, Odemira

pb10. Alfebre do Mar, Alcácer do Sal

pm41. Terrazina de Baixo, Santiago do Cacém

pb11. Herdade de Porches, Alcácer do Sal

pm42. Terrazina de Cima, Santiago do Cacém

pb12. Monte de Porto Rei, Alcácer do Sal

pm43. Vale Escuro, Odemira

pb13. Herdade de Frades, Alcácer do Sal

pm44. Corujo, Santiago do Cacém

pb14. Quinta de D. Rodrigo, Alcácer do Sal

pm45. Sem nome, Odemira
pm46. Poço Santana, Santiago do Cacém

Grândola

pm47. Sem nome (Ferrarias), Odemira

pa01. Valinho da Estrada, Grândola
pa02. Penha, Grândola
pa03. Outeiro, Grândola
pa04. Boa Vista, Grândola
pa05. Sem nome, Grândola
pa06. Cabeço de Cardo, Grândola
pa07. Sem nome, Grândola
pa08. Sem nome, Grândola
pa09. Monte das Figueiras, Grândola
pa16. Enxacafres, Grândola
pa17. Tabuleiro, Grândola
pm01. Sesmarias das Moças, Grândola
pm02. Herdade de Mascarenhas, Grândola
pm03. Monte da Tojeira, Grândola
pm04. Herdade da Assencada, Grândola
pm06. Monte da Brunheira, Grândola
pm07. Monte do Canal, Grândola
pm08. Monte da Caveira, Grândola
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pa44. Boavista, Santiago do Cacém
pa47. Curralões, Santiago do Cacém
Santiago do Cacém

pa48. Sem nome, Santiago do Cacém

pb03. Sem nome, Santiago do Cacém

pa49. Sem nome, Santiago do Cacém

pa10. Horta dos Gonçalves, Santiago do Cacém

pa50. Rabo do Lobo, Santiago do Cacém

pa11. Herdade da Cabeceira, Santiago do Cacém

pa51. Chaparral de Baixo, Santiago do Cacém

pa12. Funchais, Santiago do Cacém

pm09. Sem nome (Casa da Escola), Santiago do Cacém

pa13. Vale dos Linhos, Santiago do Cacém

pm10. Monte da Eira, Santiago do Cacém

pa14. Fonte Ferrenha, Santiago do Cacém

pm11. Tanganhal, Santiago do Cacém

pa15. Sem nome, Santiago do Cacém

pm12. Carapetal, Santiago do Cacém

pa18. Monte Velho de Cima, Santiago do Cacém

pm13. Dourados, Santiago do Cacém

pa.19. Sem nome, Santiago do Cacém

pm14. Peral Pobre, Santiago do Cacém

pa20. Vale Grande, Santiago do Cacém

pm15. Peral Pobre de Baixo, Santiago do Cacém

pa21. Sem nome, Santiago do Cacém

pm16. Monte da Vinha, Santiago do Cacém

pa22. Boavista, Santiago do Cacém

pm17. Monte Feio, Santiago do Cacém

pa23. Outeiro do Bicho, Santiago do Cacém

pm18. Monte da Fome, Santiago do Cacém

pa24. Valadas, Santiago do Cacém

pm19. Casa Nova da Besteira, Santiago do Cacém

pa25. Casa Acima, Santiago do Cacém

pm20. Pardieiro, Santiago do Cacém

pa26. Venda do Fontanal, Santiago do Cacém

pm21. Vale Chiqueirinho, Santiago do Cacém

pa27. Fontanal, Santiago do Cacém

pm22. Vale Vinagre, Santiago do Cacém

pa28. Vale da Pereira, Santiago do Cacém

pm23. Chaparralinho, Santiago do Cacém

pa29. Arneiro da Vinha, Santiago do Cacém

pm24. Pinhal Novo, Santiago do Cacém

pa30. Relvas, Santiago do Cacém

pm25. Rochinha, Santiago do Cacém

pa31. Sem nome, Santiago do Cacém

pm26. Courela, Santiago do Cacém

pa32. Vista Alegre, Santiago do Cacém

pm27. Montinho da Rochinha, Santiago do Cacém

pa33. Casa Nova de A-da-Velha, Santiago do Cacém

pm28. Garrocheira Velha, Santiago do Cacém

pa34. Vale Lagos, Santiago do Cacém

pm29. Monte da Alcaria da Ribeira, Santiago do Cacém

pa35. Barreirinhas do Vale Gavião, Santiago do Cacém

pm30. Arneiro, Santiago do Cacém

pa36. Serro do Pião, Santiago do Cacém

pm31. Vale Ruivo, Santiago do Cacém

pa37. Casa Nova da Nogueira, Santiago do Cacém

pm32. Beirão, Santiago do Cacém

pa38. Monte da Nogueira de Cima, Santiago do Cacém

pm33. Casito, Santiago do Cacém

pa39. Serro, Santiago do Cacém

pm34. Casa Velha, Santiago do Cacém

pa40. Monte Outeiro da Nogueira, Santiago do Cacém

pm35. Monte Branco de Cima, Santiago do Cacém

pa41. Sem nome, Santiago do Cacém

pm41. Terrazina de Baixo, Santiago do Cacém
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pm42. Terrazina de Cima, Santiago do Cacém
pm44. Corujo, Santiago do Cacém
pm46. Poço Santana, Santiago do Cacém
Sines
pb01. Monte do Burrinho, Sines
pb02. Carniceira, Sines
pa42. Monte Velho, Sines
pa43. Fornicho, Sines
pa45. Moinho (Cabra), Sines
pa46. Moinho (Morcegueira), Sines
Ferreira do Alentejo
pm05. Monte do Brunhal, Ferreira do Alentejo
Odemira
pm36. Monte do Castelo Novo, Odemira
pm37. Sem nome, Odemira
pm38. Sem nome, Odemira
pm39. Sem nome, Odemira
pm40. Castelo Velho, Odemira
pm43. Vale Escuro, Odemira
pm45. Sem nome, Odemira
pm47. Sem nome (Ferrarias), Odemira

Fichas de montes
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S. Martinho

pb04

pb04

pb05

pb05

pb06

Santa Susana

pb06

pb07

pb07

ALCÁCER DO SAL

ALCÁCER DO SAL
Comporta

pb08

pb08
pb09

pb09

pb10

pb10

Carvalhal

pb11

pb11

pb12

pb12
pb13

pb13

pb14

pb14

GRÂNDOLA

GRÂNDOLA
pm01

pm01
pa02

pa01

pm02

pa04 pa03
pa06
pa05
pa07
pa08 pa09
pa10 pa11

pa14 pa16 pa17
pa12 pa13
pa15
pa18
pa21
pa22
pa23
pa19 pa20
pa24
pa25

pb03

pm05

C

pa26
pa28

pm09

pa29
pa31

SANTIAGO DO CACÉM
pa34

pa33
pa37

pa35
pa36

pa38 pa39
pa40

SINES

pm15

pm20

SANTIAGO DO CACÉM

pm12

pa34

pm18

Área de intervenção

pm19

Montes em linha de costa

pm23

pm26

Montes em linhas de água

pb01

pm31

pm24

Montes em cenário

pm32

pm36

pm33
pm41
pm42

pm34

pm37
pm40

pa48

Delimitação de cenário

pb02

pm31
pa45
pa46

Montes em estudo

Pontos médios: Peneplaníce
0

5 km

pm24

pm25

Vale de Água

A'
pm35
pm36

pm33
pm42

pm34

Cercal
pa47

pa48

pm37
pm40

pm38

pm39

pm43

pm44

Bicos

pm46

Vale de Santiago
V. Nova de Milfontes

Colos
São Luis
Relíquias

- 120 (U) - Serras de Grândola e do Cercal

Pontos altos: Serra

Alvalade
pm22

pm47

- 117 (T) - Litoral Alentejano e Vicentino

Área de intervenção

B'

pa51

- 98 (Q) - Terras do Alto Sado

Odemira

pm32

- 94 (Q) - Charneca do Sado

Pontos baixos: Costa

pm12

pm16

pm29

- 93 (Q) - Estuário do Sado

- 96 (Q) - Vale do Baixo do Sado

Ermidas-Sado

pm41

pa49
pa50

Unidades de Paisagem

- 95 (Q) - Pinhais do Alentejo Litoral

Abela

pm10

Canhestro

pm11

pm45

Linhas de Água
Linha de separação de águas

pm47

5 km

pm28

pm30

Ferrovia (Estação, Apeadeiro e Paragem)

pm46

pm26

pm27

Porto Covo

pm09

pa29

pm21 S. Domingos

pm23

pb01

pa28

pm19

pm20

pa41

pa44

Vias inacabadas (Autoestrada - A26)

pa51

0

pm18

I

III - Monte da Brunheira

pm45

pa49
pa50

A

II - Casa Nova da Nogueira

pm39

pm43

pm44

pa47

pm17

pa43

I - Burrinho

pm38

pm15

II

Montes em linhas de distribuição
pm35

pa26
pa27

C'

Azinheira dos Barros e
S. Mamede do Sádão

III

pa30
pm13

pa42

Montes em linhas de velocidade

pm05

pa33
pa37

pa38 pa39
pa40

SINES

Montes em linhas de vento

pm25

pm29

pm30

pa35
pa36

Montes em linhas de festo

pm22

pm28

pm27

B

pm04

pm08

pm06

S. Bartolomeu
da Serra

pm14

pa32

pm16

pm21

pa44

pa46

pa31

pa41

pa43

pb02

Santo André

FERREIRA DO
ALENTEJO

pm17

pa42

pa45

pm10

pm11

pa30
pm13

pm14

pa32

pa16 pa17
pa12 pa13
pa15
pa18
pa21
pa22
pa23
pa19 pa20
pa24
pa25
Santa Cruz

pb03

pm06

pa27

S. Francisco
da Serra
pa10 pa11
pa14

pm03

pm07

pa04 pa03
pa06
pa05
Santa Margarida da Serra
pa07
pa08 pa09

pm04

pm08

pm02

Melides

pm03

pm07

pa02

pa01

Longueira
Almograve

Santa Luzia

Garvão

Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano | Anexo | 31

montes em pontos baixos

pb01

Monte do Burrinho, Sines, anterior a 1883.
37°52'43.51"N ; 8°47'25.96"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3. Janelas 1 fachada principal e 1 fachada lateral. Chaminé 1.
Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes 2. Cunhais pedra. Cor cal branca.
Ornamentos não. Outros elementos escadas na entrada. Paredes exteriores taipa e
pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de
madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em
madeira. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais
com 1 água.
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Vista lateral

pb01 | Monte do Burrinho, Sines

Vista principal

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.81)

pb02

Caniceira, Sines, anterior a 1883.
37°50'27.02"N ; 8°46'50.98"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 3. Janelas 1 fachada principal e 3 fachada tardoz. Chaminé 3.
Forno 1. Poial sem leitura. Tanque sem leitura. Contrafortes 2 gigantes na fachada
tradoz. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não.
Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos
portadas em madeira. Construção evolutiva dois módulos de construção posterior
diferenciada. Outras construções um módulo anexo em pedra e taipa, poderá ter sido a
construção mais antiga, em ruína. Poço. uma estrutura recente com cobertura em betão
em anexo.
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Legenda:
a. Quarto
b. Quarto
c. Quarto
d. Quarto de janela
e. Quarto
f. Cozinha
g. Dependência para animais
h. Dependência para animais
Planta de Implantação
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pb03

Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°5'47.23"N ; 8°44'52.14"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não.
Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição
da data de 1948. Outros elementos patamar exterior na fachada principal. Paredes
exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com
telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos em madeira. Construção evolutiva não.
Outras construções não.
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Fonte: Google Earth Pro - Street View

Palma, Alcácer do Sal, anterior a 1883.

pb04

38°28'50.68"N ; 8°35'40.52"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 ou 2 na fachada principal.
Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores
misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva não. Outras
construções igreja, Monte de Palma e cantina.

Nota: a descrição refere-se ao módulo das casas em banda a este do conjunto edificado.
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Fonte: http://saldalcacer.blogspot.pt/

Fonte: www.herdadedopinheiro.com/

Fonte: http://saldalcacer.blogspot.pt/

Herdade do Pinheiro, Alcácer do Sal, século XVIII

pb05

38°27'41.85"N ; 8°43'8.97"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 / 2 na fachada principal.
Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos parte integrante do
conjunto. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores
sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções Casa nobre /
“Palácio” do Pinheiro e várias dependências agrícolas.
Nota: a descrição refere-se à segunda casa do conjunto de habitações em banda, parte integrante do conjunto edificado da herdade
Fonte: Fotografia de M.R. Costa, 2010
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Monte Novo do Sul, Alcácer do Sal, anterior a 1883.

pb06

38°24'24.51"N ; 8°40'49.16"W

Pisos 1. Águas 1. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes
exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com
telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não.
Outras construções várias dependências para animais, cantina e igreja.

Nota: a descrição refere-se à terceira casa em banda situada a sul do conjunto edificado
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Vista AA´

pb06 | Monte Novo do Sul, Alcácer

a

c

A'

b

Herdade dos Galropos, Alcácer do Sal, posterior a 1883 e anterior a 1948-1951pb07
38°23'59.89"N ; 8°26'51.87"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores sem leitura. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com
telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não.
Outras construções várias dependências para animais e agricultura.

e
d
e
f

e
e

l

Nota: a descrição refere-se ao módulo da segunda casa do conjunto de habitações em banda, situadas a sul

d
d
g
h
h
h

h
m

h

h

h

Nota: Compartimentação interior dos edifícios desconhecida
Planta
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i
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A

Legenda:
a. Habitação
b. Cantina Escolar (1956)
c. Habitação
d. Apoio agrícola
e. Habitação em banda
f. Habitação (1941)
g. Habitação e apoio agro-pecuário
h. Habitação em banda
i. Casão (1950)
j. Habitação em banda
k. Igreja (1959)
l. Habitação em banda
m.Habitação em banda
n. Apoio agrícola
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Corte AA’

pb07 | Herdade de Galropos, Alcácer

n

A'

o

pb08

Herdade da Barrosinha, Alcácer do Sal, sem data
38°21'41.80"N ; 8°28'56.67"W
k

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1, na fachada tardoz. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes nãp. Cunhais
não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção repete-se em
simetria. Paredes exteriores sem leitura. Paredes interiores sem leitura. Cobertura
estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra.
Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências agricolas e para
animais.

l

j

n

A

i

n

m

Nota: a descrição refere-se ao módulo de habitações em banda junto à estrada de acesso, que são parte do conjunto edificado

h

n

g

f

n
e

Legenda:
a. Tanque
b. Tanque
c. Poço / Depósito de água
d. Galinheiro
e. Oficina (compartimentação interior desconhecida)
f. Casa de Habitação do Caseiro (compartimentação interior desconhecida)
g. Casa de Habitação do Proprietário (compartimentação interior desconhecida)
h. Arrecadação e Escritório
i. Silo e depósito de água
j. Celeiro
k. Casão
l. Secador de cereais
m. Instalações sanitárias
n. Curral
o. Malhada
Planta

d
c

b

a

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

250 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

50 m

10 m

pb09

Monte da Vinha, Alcácer do Sal, posterior a 1883 e anterior a 1948-1951
38°20'24.90"N ; 8°26'41.86"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 4 na fachada principal. Chaminé 1. Forno adossado em pedra. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais
pedra. Cor cal branca e soco azul. Ornamentos desenho em estrela nos cunhais.
Outros elementos construção bastante larga. Paredes exteriores taipa e pedra.
Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica.
Pavimento sem leitura. Vãos portas em madeira de duas folhas. Janelas com portadas
em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções apoios agrícolas de
dimensões médias.
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Monte Alfebre do Mar, Alcácer do Sal, posterior a 1883 e anterior a 1948-1951 pb10
38°19'25.70"N ; 8°26'7.31"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada tardoz. Chaminé
1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca.
Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores sem leitura. Paredes
interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento
sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções dependências para animais e apoios agrícolas.

Nota: a descrição refere-se às casas de habitação em banda situadas a sul, parte integrante do conjunto.
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Corte AA’

pb10 | Alfebre do Mar, Alcácer

pb11

Herdade de Porches, Alcácer do Sal, anterior a 1883.
38°17'51.46"N ; 8°27'4.02"W
A'

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos a construção
desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes
exteriores taipa e adobe rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em
adobe. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para
animais.

o

a
j

m

n

Nota: a descrição refere-se à segunda casa em banda do conjunto situado a norte.

b

c

d

e
l
j

f

g

i

h

k

A

Legenda:
a. Celeiro
b. Arrecadação (Compartimentação interior desconhecida)
Casa de Habitação do Caseiro:
c. Sala
d. Quarto
e. Cozinha
f. Arrumos (Compartimentação interior desconhecida)
g. Arrumos (Compartimentação interior desconhecida)
h. Arrumos (Compartimentação interior desconhecida)
i. Casa de Habitação (Compartimentação interior desconhecida)
j. Curral
k. Curral
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l. Apoio à actividade agro-pecuária (Compartimentação interior desconhecida)
m. Casa de Habitação
n. Curral
o. Depósito de água
Planta
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54 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano

Vista AA’

pb11 | Herdade de Porches, Alcácer

Vista BB’

a

c

pb12

Monte do Porto Rei, Alcácer do Sal, anterior a 1883

b

38°17'21.64"N ; 8°24'23.67"W

d

Pisos 2. Águas 4. Portas várias. Janelas várias. Chaminé sim. Forno não. Poial não.
Tanque sem leitura. Contrafortes não. Cunhais pedra. Cor cal branca. Ornamentos
brasão e outros elementos decorativos. Outros elementos escadas exteriores, guardas
em ferro e pórtio. Paredes exteriores taipa, adobe e pedra. Paredes interiores sem
leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva sim. Outras construções várias contruções e dependências para animais.

e
f
g

Nota: a descrição refere-se à construção no seu todo. A construção tem uma tipologia diferente do módulo em estudo

h

Legenda:
a. Ramadas
b. Casão e Ramadas
c. Dependência para animais
d. Apoio agrícola
e. Casão
f. Apoio agrícola
g. Apoio agrícola
h. Habitação principal (compartimentação interior desconhecida)
i. Habitação em banda (compartimentação interior desconhecida)
j. Habitação em banda (compartimentação interior desconhecida)
k. Apoio agrícola
l. Casão
i

l
k

B
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j
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Vista principal

pb12 | Monte de Porto Rei, Alcácer

a

pb13

Monte da Herdade de Frades, Alcácer do Sal, anterior a 1847
38°19'25.70"N ; 8°26'7.31"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes
exteriores sem leitura. Paredes interiores taipa e tijolo de burro. Cobertura estrutura de
madeira com telha cerâmica. Pavimento tijoleira. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependencias para animais e agricultura, poço e
forno.

d
c

b

e
Nota: a descrição refere-se à primeira casa de habitação, situada a norte, do conjunto de habitações em banda
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h
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Legenda:
a. Habitação principal
b. Pórtico
c. Habitação
d. Habitação
e. Habitação
f. Habitação
g. Habitação
h. Casão
Nota: Compartimentação interior dos edifícios desconhecida
Planta
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Vista AA’

pb13 | Herdade de Frades, Alcácer

b

c

d
d
e

d

a

A'

d

d

Monte da Quinta de D. Rodrigo, Alcácer do Sal, anterior a 1883

pb14

38°14'56.38"N ; 8°19'43.17"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal, de
porporções alongadas semelhante às restantes construções. Chaminé 1. Forno não.
Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e
barra azul. Ornamentos não. Outros elementos o módulo repete-se em simetria.
Paredes exteriores taipa e misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura
de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção
evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais, poço e forno.

e

g

f

d
A

Nota: a descrição refere-se ao módulo do conjunto de duas casas situado a norte
h

l

m

i

Legenda:
a. Adega e Abegoria
b. Capela
c. Secador de cereais
d. Habitação (Compartimentação interior desconhecida)
e. Habitação [demolida em 2009]
j
f. Forno
g. Habitação do Proprietário (Compartimentação interior desconhecida)
h. Galinheiro
i. Secador de cereais (arroz)
j. Casão
k. Apoio à actividade agro-pecuária
l. Estábulo
m. Curral
n. Casão
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montes em pontos altos

pa01

Valinho da Estrada, Grândola
38°9'38.59"N ; 8°41'38.00"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 2 na
fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não.
Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos
a construção desenvolve-se em profundidade. Paredes exteriores taipa. Paredes
interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem
leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva sim. Outras construções não.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

64 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano

Vista principal

pa01 | Valinho da Estrada, Grândola

Penha, Grândola, anterior a 1883

pa02

38°9'54.48"N ; 8°35'9.24"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 4 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes sim. Cunhais em pedra. Cor cal
branca. Ornamentos elementos decorativos no friso e inscrição da data, sem leitura.
Outros elementos cantaria em pedra nos vãos da fachada principal. Paredes exteriores
taipa e pedra. Paredes interiores adobe e taipa. Cobertura estrutura de madeira com
telha cerâmica. Pavimento mosaico cerâmico. Vãos janelas e portadas em madeira.
Construção evolutiva não. Outras construções vários anexos, dependência para
animais e abrigo.
Nota: a descrição refere-se à casa de habitação

a
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c

d
e
f
g
h
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Legenda:
a. Quarto de janela
b. Arrumos/ despensa
c. Cozinha
d. Quarto
e. Apoio à actividade agrícola
f. Quarto
g. Quarto de janela
h. Forno
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Vista AA’

A'

pa02 | Penha, Grândola

pa03

Outeiro, Grândola, anterior a 1883.
38°7'50.37"N ; 8°35'45.76"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 para animais. Janelas não. Chaminé não. Forno não. Poial
não. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais em pedra. Cor cal branca. Ornamentos
não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade, para o lado
nascente. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura
estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento em terra. Vãos portas em madeira
com postigo. Construção evolutiva não. Outras construções casa de habitaçao nas
proximidades.

j

Nota: a descrição refere-se ao curral

a
d
b

c
e

g
f
i

A

h

Legenda:
a. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
b. Forno
c. Cozinha
d. Quarto
e. Dependência para animais
f. Dependência para animais com manjedoura
g. Dependência para animais
h. Compartimento anexo
i. Forno
j. Muro
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pa04

Boa Vista, Grândola, anterior a 1883.
38°7'34.70"N ; 8°35'56.49"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 1 na
fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos chaminé com
inscrição da data 1893. Outros elementos patamar exterior na fachada principal.
Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de
madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos portas em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções muro em taipa.
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Sem nome, Grândola, 1939.

pa05

38°7'24.29"N ; 8°36'8.43"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas não.
Chaminé 2. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos chaminé com datação inscrita 1939. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem
leitura. Vãos cantaria pintada a vermelho. Construção evolutiva sim. Outras construções 1 curral.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

50 m
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pa05 | Monte sem nome, Grândola

Vista principal

pa06

Cabeço de Cardo, Grândola, 1927.
38°7'27.26"N ; 8°35'38.14"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2. Chaminé 2. Forno sim.
Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos
chaminé com inscrição 1927. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa.
Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica.
Pavimento sem leitura. Vãos porta com cantaria em pedra. Construção evolutiva não.
Outras construções não.

Legenda:
a. Casa de fora
b. Cozinha
c. Dependência para animais
d. Poço
e. Curral / Galinheiro
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

100 m

5m

0
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50 m
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Vista principal

pa06 | Cabeço de Cardo, Grândola

a

b

Sem nome, Grândola, anterior a 1883.

pa07

38°7'11.93"N ; 8°35'59.33"W

c

Pisos 1. Águas 2. Portas 4 na fachada principal e uma entrada para animais lateral.
Janelas 1. Chaminé 3. Forno adossado. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais pedra. Cor cal branca. Ornamentos chaminés em adobe, 2 com elementos
metálicos decorativos. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade
aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes
interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento mosaico hidráulico. Vãos cantaria em pedra com mais de 20 cm. Construção evolutiva sim. Outras construções são quatro casas contiguas.

d

e

f

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

100 m

Legenda:
a. Casa do forno
b. Quarto de janela
c. Cozinha
d. Quarto de janela
e. Arrumos
f. Habitação (Compartimentação interior desconhecida)
Planta

0

5m

0
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20 m

Sem nome, Grândola, anterior a 1883.

pa08

38°7'8.06"N ; 8°36'0.06"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas não. Chaminé 1. Forno
adossado em pedra. Poial na fachada principal. Tanque não. Contrafortes 2. Cunhais
não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa
e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos porta em madeira com postigo. Construção
evolutiva não. Outras construções não.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

pa09

Monte das Figueiras, Grândola, anterior a 1883.
38°7'8.47"N ; 8°35'49.50"W

Pisos 1. Águas 3. Portas 3 na fachada principal. Janelas sem leitura. Chaminé 1. Forno
não. Poial não. Tanque não. Contrafortes 2. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos
chaminé em adobe com inscrição e elementos metálicos decorativos. Outros elementos
a construção desenvolve-se em profundidade aumentado a água da fachada tardoz.
Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em
madeira. Construção evolutiva não. Outras construções 2 construções anexas para
animais.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pa09 | Monte das Figueiras, Grândola

pa10

Horta do Gonçalves, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°5'35.93"N ; 8°41'39.27"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1. Janelas fachada principal sem leitura, 1 fachada lateral, 1
fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sem leitura. Tanque não. Contrafortes
não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes
exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva
não. Outras construções muro em taipa.

a
b
c
d

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Arrumos
b. Cozinha
c. Arrumos para alfaias agrícolas
d. Arrumos
Planta

0

5m

pa11

Cabeceira de Cima, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°5'35.28"N ; 8°39'58.96"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição da data, sem leitura. Outros
elementos não. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura
estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura.
Construção evolutiva não. Outras construções uma dependencia para animais.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

pa12

Funchais, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°5'22.47"N ; 8°41'13.21"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes
interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento
sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções
anexo para animais nas proximidades.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

0
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100 m

20 m
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Vista principal

pa12 | Funchais, Santiago do Cacém

pa13

Vale dos Linhos, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°5'16.12"N ; 8°40'32.28"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras
construções anexo na fachada tardoz.

a

g
b
f
c

Fonte: Fotografia de M.R. Costa, 2010

e

d

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Arrumos e apoio à actividade agro-pecuária
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Compartimentação interior desconhecida
f. Compartimentação interior desconhecida
g. Compartimentação interior desconhecida

Planta

0

5m
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Vista principal

pa13 | Vale dos Linhos, Santiago do Cacém

pa14

Fonte Ferrenha, Santiago do Cacém, anterior a 1883
38°5'19.22"N ; 8°39'0.59"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 1 na
fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque sim. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos chaminé em adobe
com inscrição da data de 1921. Outros elementos a construção desenvolve-se em
profundidade aumentando a água da fachada tardoz, escadas e patamar na fachada
principal. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de
burro e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento tijoleira.
Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções construções
anexas para animais.

a

b

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Cozinha
b. Quarto
Planta

0

5m
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Corte AA’

pa14 | Fonte Ferrenha, Santiago do Cacém

Vista principal

m

Sem nome, Santiago do Cacém, sem data.

pa15

38°5'17.35"N ; 8°38'27.74"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 3 na fachada principal e 1 na
fachada lateral. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque sim. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes
exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção
evolutiva não. Outras construções poço, tanque e muro de taipa.
A'

a

j
e

b

f

A

c
g
d
h
i
k

l

Legenda:
a. Casa de fora
b. Cozinha
c. Quarto
d. Quarto
e. Arrumos para alfaias agrícolas
f. Instalação Sanitária
g. Quarto
h. Casa do Forno
i. Instalação Sanitária
j. Tanque
k. Tanque
l. Galinheiro
m. Casão

Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m

pa16

Enxacafres, Grândola, anterior a 1883.
37°52'43.51"N ; 8°47'25.96"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 3 na
fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial junto ao forno. Tanque sim. Contrafortes
não. Cunhais taipa e pedra. Cor cal branca e barra a vermelho. Ornamentos chaminés
com remate trabalhado e inscrição da data de 1897. Outros elementos não. Paredes
exteriores taipa e pequenos alinhamentos em pedra. Paredes interiores taipa e vãos de
duas folhas em madeira. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento cerâmico. Vãos cantaria em pedra, portas em madeira com postigo. Construção
evolutiva não. Outras construções dependencia para animais com contrafortes laterais
e tardoz e cantaria em pedra.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pa16 | Enxacafres, Grândola

a

b

c
d
e

f

pa17

Tabuleiro, Grândola, anterior a 1883
g

38°5'17.57"N ; 8°36'30.14"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal, 1 na fachada tardoz. Janelas 1 na
fachada principal, 3 na fachada tardoz. Chaminé sem leitura. Forno sim. Poial não.
Tanque não. Contrafortes não. Cunhais xisto e tijolo. Cor cal branca. Ornamentos
remate do beirado com friso em argamassa e caiado. Outros elementos não. Paredes
exteriores xisto e taipa. Paredes interiores xisto e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel e cunhais dos vãos em tijolo
de burro. Construção evolutiva não. Outras construções monte mais antigo ao lado e
no mesmo alinhamento.

h

Nota: a descrição refere-se à construção situada mais a sul

Legenda:
a. Tanque
b. Casa do forno
c. Quarto
d. Quarto
e. Cozinha
f. Casa de dentro
g. Cozinha
h. Arrumos para alfaias agrícolas
i. Dependência para animais
Planta

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

i

0

5m
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Vista principal

pa17 | Tabuleiro, Grândola

pa18

Monte Velho de Cima, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°4'56.76"N ; 8°36'52.02"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque sim. Contrafortes sim. Cunhais taipa e pedra. Cor
cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra.
Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica.
Pavimento sem leitura. Vãos portas em tábua de madeira. Construção evolutiva sim.
Outras construções dependencia para animais perto da casa.

f

a

c

b

d

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

e

Legenda:
a. Quarto de janela
b. Quarto de janala
c. Cozinha (compartimentação interior desconhecida)
d. Quarto de janela
e. Compartimentação interior desconhecida
f. Compartimentação interior desconhecida
Planta

0

5m

Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883.

pa19

38°4'33.17"N ; 8°42'28.90"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 1 na
fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque sim. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição da data de
1898. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a
água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem
leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções não.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pa19 | Monte sem nome, Santiago do Cacém

pa20

Vale Grande, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°4'22.63"N ; 8°41'29.74"W

b

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas 2 na
fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim, junto ao forno.
Tanque não. Contrafortes não. Cunhais tirantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes
interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento
contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva não. Outras
construções anexo e dependência para animais nas proximidades.

a

c
f

d
e

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Forno
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Arrumos e apoio à actividade agro-pecuária
f. Apoio à actividade agro-pecuária
Planta

0

5m
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Vista principal

pa20 | Vale Grande, Santiago do Cacém

Fonte: Google Earth [21.04.2016]

Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883

pa21

38°4'17.59"N ; 8°39'1.98"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes
exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro.
Construção evolutiva não. Outras construções não.
b
d

c

a

e

f

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Forno
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Quarto
f. Dependência para animais
Planta

0

5m

pa22

Boavista, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°4'39.46"N ; 8°37'25.37"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não.
Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e
pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de
madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em
madeira. Construção evolutiva não. Outras construções construção adjacente em
ruina (construção mais antiga) e curral.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pa22 | Boavista, Santiago do Cacém

pa23

Outeiro do Bicho, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°4'26.62"N ; 8°36'39.60"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas sem leitura. Chaminé sem
leitura. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa. Paredes
interiores taipa. Cobertura sem leitura. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura.
Construção evolutiva não. Outras construções não.
a

c

b

d

e

Legenda:
a. Quarto de janela
b. Arrecadação
c. Cozinha
d. Forno
e. Dependência para animais (Compartimentação interior desconhecida)
f. Dependência para animais (Compartimentação interior desconhecida)
Planta

f

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m

pa24

Valadas, Santiago do Cacém, sem data.
38°3'49.23"N ; 8°35'36.04"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas sem leitura. Chaminé 1. Forno
sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos vários nichos, chaminé na fachada. Paredes exteriores
taipa e adobe. Paredes interiores taipa e adobe. Cobertura estrutura de madeira com
telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em adobe. Construção evolutiva
não. Outras construções dependência para animais.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pa24 | Valadas, Santiago do Cacém

Vista principal

pa25

Casa Acima, Santiago do Cacém, sem data.
38°3'35.49"N ; 8°35'28.82"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 2 na
fachada principal. Chaminé 3. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé em adobe com elementos metálicos
decorativos. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel
em madeira. Construção evolutiva sim. Outras construções não.

f

e

c

d

b
a

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinha
c. Forno
d. Dependência para animais
e. Dependência para animais
f. Dependência para animais
Planta

0

5m

pa26

Venda do Fontanal, Santiago do Cacém, posterior a 1883.
38°3'12.47"N ; 8°33'52.74"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 3 na fachada lateral. Janelas 1 na
fachada lateral norte. Chaminé 1 junto ao eixo central da casa. Forno não. Poial não.
Tanque não. Contrafortes não. Cunhais em pedra. Cor cal branca. Ornamentos não.
Outros elementos lintel em madeira nos vãos da divisão a norte. Paredes exteriores
taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos portas em madeira com
postigo. Construção evolutiva sim. Outras construções pequeno apoio agricola.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

pa27

Fontanal, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°3'7.41"N ; 8°33'52.13"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada tardoz. Chaminé
1. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais em pedra. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra.
Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica.
Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções pequeno apoio agricola com contrafortes de planta circular e entrada na fachada
lateral.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pa27 | Fontanal, Santiago do Cacém

Vista principal

pa28

Vale da Pereira, Santiago do Cacém,1939

e

38°2'59.67"N ; 8°33'45.77"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal, 1 na fachada tardoz e 1 na fachada
lateral. Janelas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim.
Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais sim. Cor cal branca.
Ornamentos chaminé em adobe com inscrição da data de 1989. Outros elementos a
construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz.
Paredes exteriores taipa e pequenas pedra. Paredes interiores taipa. Cobertura
estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida e
tijoleira. Vãos em madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções
curral.

a
b
c

d

Legenda:
a. Quarto
b. Cozinha
c. Quarto
d. Forno
e. Dependência para animais
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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Vista principal

pa28 | Vale da Pereira, Santiago do Cacém

pa29

Arneiro da Vinha, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°2'25.31"N ; 8°33'36.10"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal, 1 na
fachada lateral esquerda e 3 na fachada lateral direita. Chaminé sem leitura. Forno não.
Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais em pedra. Cor cal branca.
Ornamentos nãos. Outros elementos construção bastante larga com parede interior
estruturante e vãos em arco. Paredes exteriores pedra e adobe. Paredes interiores
pedra. Cobertura estrutura de madeira com telha de canudo. Pavimento sem leitura.
Vãos lintel em pedra e adobe. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais em adobe e taipa.

a

b
c
d
e
f
g

Legenda:
a. Forno
b. Arrumos
c. Quarto
d. Quarto
e. Cozinha
f. Arrumos/ Dependência para animais
g. Quarto
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m

Fonte: www.patrimonius.net

Fonte: www.patrimonius.net

pa30

Relvas, Santiago do Cacém
38°1'15.87"N ; 8°36'26.69"W

Pisos 1. Águas 4. Portas várias. Janelas várias. Chaminé várias. Forno não. Poial não.
Tanque não. Contrafortes não. Cunhais em pedra. Cor cal branca. Ornamentos pórtico
com elementos decorativos. Outros elementos pórtico, bebedouro no pátio, pedra de
soleira é a pedra de uma mó. Paredes exteriores misto. Paredes interiores misto.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra
comprimida. Vãos lintel em pedra e adobe. Construção evolutiva não. Outras construções construção recente a norte e moinho.
Nota: a descrição refere-se à construção com pórtico situada a sul.
Fonte: ruinarte.blogspot.pt

Fonte: www.patrimonius.net

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pa30 | Relvas, Santiago do Cacém

a

Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883

pa31

38°1'8.08"N ; 8°36'59.83"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 1 na
fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos chaminé em adobe com inscrição da data de
1981 e elementos metálicos decorativos. Outros elementos não. Paredes exteriores
pedra e taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não.
Outras construções conjunto de duas construções simétricas adjacentes.

c

b

d

Nota: a descrição refere-se à casa em banda situada mais a sul

h

i

e

f
g

Legenda:
a. Moinho
b. Forno
c. Habitação
d. Dependência para animais
e. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
f. Pátio
g. Pórtico
h. Casão para alfaias agrícolas
i. Casão para alfaias agrícolas
j. Habitação (encontra-se sem compartimentação interior)
Planta

j

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m

124 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano

Vista principal

pa31 | Monte sem nome, Santiago do Cacém

Vista Alegre, Santiago do Cacém, sem data

pa32

38°0'23.47"N ; 8°41'42.80"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 ou 2. Chaminé 1. Forno não.
Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos
não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos
portas e janelas em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções casa
nobre nas proximidades.

a
b
c
d
e

Nota: a descrição refere-se ao módulo comum das casas em banda que diferem no número de janelas e dimensão da construção

f
g

h

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Forno
b. Quarto
c. Casa de fora
d. Cozinha
e. Cozinha
f. Casa de fora
g. Quarto
h. Forno
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)

Planta

0

5m

pa33

Casa Nova de A-da-Velha, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°58'51.43"N ; 8°43'21.95"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal, 1 na
fachada tardoz e 1 na fachada lateral. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não.
Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos
não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas.
Paredes interiores tijolo de burro e taipa. Cobertura sem leitura. Vãos sem leitura.
Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais de 2 águas.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pa33 | Casa Nova de A-da-Velha, Santiago do Cacém

pa34

Vale Lagos, Santiago do Cacém, sem data.
37°58'47.78"N ; 8°43'31.87"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim, em ruina. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor
cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos chaminé em adobe com elementos
metálicos decorativos. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade
aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa, pedra e tijolo rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras
construções poço e dependência para animais nas proximidades.

a

d
e

b

c

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Quarto
b. Cozinha
c. Quarto
d. Dependência para animais
e. Dependência para animais (compartimentação interior desconhecida)
Planta

0

5m
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Vista principal

pa34 | Vale Lagos, Santiago do Cacém

pa35

Barreirinhas do Vale Gavião, Santiago do Cacém, sem data.
37°58'39.27"N ; 8°43'42.10"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 3 na fachada principal 1 na
fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes
exteriores sem leitura. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira
com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva não. Outras construções poço.

a

b

c

d

e

Legenda:
a. Arrumos (Compartimentação interior desconhecida)
b. Cozinha
c. Cozinha (Compartimentação interior desconhecida)
d. Quarto (Compartimentação interior desconhecida)
e. Dependência para animais (Compartimentação interior desconhecida)
f. Poço
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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Vista principal

pa35 | Barreirinhas do Vale Gavião, Santiago do Cacém

pa36

Serro do Pião, Santiago do Cacém, sem data.
37°58'37.86"N ; 8°43'30.34"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas 1 na
fachada principal. Chaminé não. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes
exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa e tijolo de burro.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel
em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções não.
f

b

a

c
d
e

Legenda:
a. Casa do forno
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Quarto
f. Poço
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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Vista principal

pa36 | Serro do Pião, Santiago do Cacém

pa37

Casa Nova da Nogueira, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°58'32.47"N ; 8°42'52.88"W

b

a

c

e

Legenda:
a. Arrumos
b. Quarto da janela
c. Quarto
d. Cozinha
e. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
f. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
Planta

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 2 na
fachada principal e na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não.
Contrafortes 2 na fachada tardoz e 1 gigante na fachada lateral. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentado a água da fachada tardoz. Pedra de soleira é a pedra de uma mó.
Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores
taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra
comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções
construção em taipa com chaminé e poial nas proximidades.

d

f

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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pa37 | Casa Nova da Nogueira, Santiago do Cacém

Vista principal

Vista principal

Corte AA’

pa38

Monte da Nogueira de Cima, Santiago do Cacém, anterior a 1883
37°58'12.38"N ; 8°43'21.10"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos não Paredes exteriores taipa e pedra
rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com
telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva
não. Outras construções conjunto de dois montes idênticos.

A’

a

b

c
g

A
d

e

f

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

h

Legenda:
a. Cozinha/ Arrumos
b. Cozinha
c. Quarto
d. Cozinha (Compartimentação interior desconhecida)
e. Quarto
f. Forno
g. Habitação e apoio à actividade agro-pecuária
h. Casão
Planta

0

5m
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Vista principal

pa38 | Monte da Nogueira de Cima, Santiago do Cacém

pa39

Serro, Santiago do Cacém
37°58'03.03"N ; 8°43'01.59"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 4 na
fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos
não. Paredes exteriores tijolo rebocado. Paredes interiores sem leitura. Cobertura
estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura.
Construção evolutiva não. Outras construções uma construção anexa.
a
b
c
f
d

g
e

h
i
j

Legenda:
a. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
b. Quarto
c. Cozinha
d. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
e. Tanque
f. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
g. Cozinha
h. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
i. Quarto (compartimentação interior desconhecida)
j. Quarto (compartimentação interior desconhecida)
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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Vista principal

pa39 | Serro, Santiago do Cacém

pa40

Monte do Outeiro da Nogueira, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°58'04.96"N ; 8°42'57.30"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas 2 na
fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não.
Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não.
Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas.
Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica.
Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não.
Outras construções dependência para animais.

a
b
c
d
e

f

Legenda:
a. Casa do forno
b. Cozinha
c. Cozinha
d. Quarto
e. Quarto
f. Apoio à actividade agro-pecuária (Compartimentação interior desconhecida)
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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Vista principal

pa40 | Monte Outeiro da Nogueira, Santiago do Cacém

Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883.

pa41

37°56'15.39"N ; 8°42'11.08"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 1 na
fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais tirantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não.
Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores
sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções dependência
para animais nas proximidades.

a

e
b
c
d

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Quarto
b. Cozinha
c. Quarto
d. Forno
e. Dependência para animais

Planta

0

5m

pa42

Monte Velho, Sines, anterior a 1883.
37°56'9.09"N ; 8°42'29.22"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas não. Chaminé não. Forno sim.
Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor sem leitura. Ornamentos
não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a
água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem
leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções uma construção posterior nas proximidades.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

pa43

Fornicho, Sines, anteriro a 1883.
37°55'25.27"N ; 8°42'13.99"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 1 na
fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores
taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e ferro. Construção evolutiva não. Outras
construções não.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

pa44

Boavista, Santiago do Cacém, anterior a 1883
37°54'22.56"N ; 8°41'6.44"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 5 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 1 na
fachada tardoz. Chaminé 3. Forno não. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais ligantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos chaminé com elementos
metálicos decorativos. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa caiada e
xisto.
Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos cantaria, lintel.Construção
evolutiva não. Outras construções poço e dependência para animais.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m
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Vista principal

pa44 | Boavista, Santiago do Cacém

Sem nome (Moinho da Cabra), Sines, anterior a 1883.

pa45

37°50'18.83"N ; 8°43'26.24"W

Pisos 1. Águas 2. Portas sem leitura. Janelas sem leitura. Chaminé 1. Forno não. Poial
não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não.
Outros elementos construção alongada com divisões e parede estrutural interior.
Paredes exteriores taipa pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de
madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção
evolutiva não. Outras construções moinho com reabilitação nas últimas décadas.

a

b

c

d
Nota: a descrição refere-se ao monte que serve de apoio ao moinho

e

f

g

Legenda:
a. Arrumos para alfaias agrícolas
b. Cozinha
c. Quarto
d. Cozinha
e. Quarto
f. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
g. Cozinha
Planta
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Fonte: www.remax.pt

Sem nome (Moinho da Morcegueira), Sines, anterior a 1883.

pa46

37°50'6.92"N ; 8°43'14.03"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé sem leitura. Forno sem leitura. Poial sem leitura. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes
exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção
evolutiva não. Outras construções moinho.

Nota: a descrição refere-se ao monte que serve de apoio ao moinho
Fonte: www.remax.pt
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pa47

Curralões, Santiago do Cacém, sem data.
37°47'26.34"N ; 8°39'52.95"W

Pisos 1. Águas 2. Portas sem leitura. Janelas 2 na fachada tardoz, fachada principal
sem leitura. Chaminé 3 no conjunto das 4 edificações. Forno não. Poial sem leitura.
Tanque sem leitura. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não.
Outros elementos não. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem
leitura. Construção evolutiva não. Outras construções conjunto de 4 edificações me
banda.
Nota: a descrição refere-se ao conjunto das 4 edificações em banda.
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Fonte Santa de Baixo, Santiago do Cacém, sem data.

pa48

37°47'10.82"N ; 8°40'2.37"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé não. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos muro em pedra e taipa. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras
construções várias dependências para animais e agrícolas.

Nota: a descrição refere-se à edificação com duas fachadas para o pátio.
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Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883.

pa49

37°46'56.57"N ; 8°40'45.47"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral para animais.
Janelas 2. Chaminé 2. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes sim. Cunhais
em pedra. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem
leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos portas em madeira com postigo. Construção evolutiva sim. Outras construções
curral, abrigo de apoio agricola.
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Vista principal

pa49 | Monte sem nome, Santiago do Cacém

pa50

Rabo do Lobo, Santiago do Cacém
37°46'50.97"N ; 8°41'2.30"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 1 na
fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes
exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem
leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções poço, curral e
dependência para animais.

a

c
b

d

e

Legenda:
a. Dependência para animais (Compartimentação interior desconhecida)
b. Apoio à actividade agro-pecuária (Compartimentação interior desconhecida)
c. Cozinha (compartimentação interior desconhecida)
d. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
e. Apoio à actividade agro-pecuária (Compartimentação interior desconhecida)
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pa51

Chaparral de Baixo, Santiago do Cacém, sem data.
37°46'34.73"N ; 8°41'14.03"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes
exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos madeira e vidro. Construção
evolutiva não. Outras construções poço e dependência para animais.
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montes em pontos médios

pm01

Sesmarias das Moças, Grândola, anterior a 1883.
38°9'51.50"N ; 8°26'6.61"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores
taipa e misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras
construções várias dependências para animais.

Nota: a descrição refere-se ao módulo, que se repete, em banda.
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pm02

Herdade de Mascarenhas, Grândola, anterior a 1883.
38°8'41.35"N ; 8°25'32.04"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 2 na
fachada tardoz. Chaminé 2. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais tirantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos não Outros elementos lintel
em madeira e cantaria em abobe. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores adobe.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra
comprimida. Vãos portas em tábua de madeira com postigo. Construção evolutiva não.
Outras construções silo, eira, celeiro, estábulo e curral.
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Corte AA’

A'

pm02 | Herdade de Mascarenhas, Grândola

d

a

Monte da Tojeira, Grândola, período do Estado Novo

pm03

38°8'6.58"N ; 8°23'46.28"W

b

..
Pisos
1. Águas 2. Portas 5 na fachada principal. Janelas 5 na fachada tardoz. Chaminé
5. Forno 2 independentes. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor
cal branca. Ornamentos não. Outros elementos pedra de soleira. Paredes exteriores
taipa. Paredes interiores adobe. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica.
Pavimento mosaico hidráulico. Vãos portas em tábua de madeira com postigo. Construção evolutiva não. Outras construções casão, 2 fornos independentes e ruína de
monte antigo.

Nota: a descrição refere-se à construção situada mais a este

c
e
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c
g

i

j

f

k
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Legenda:
a. Eira
b. Silo
c. Habitação
d. Estábulos
e. Curral
f. Casão da palha
g. Zona de descanço do boieiro e dependência para animais
h. Estábulos
i. Casão
j. Apoio agrícola/ dependência para animais
k. Habitação do Proprietário (Compartimentação interior desconhecida)
l. Apoio agrícola/ dependência para animais (Identificada na Carta Militar)
m. Apoio agrícola/ dependência para animais
n. Apoio agrícola/ dependência para animais

pm04

Monte da Assencada, Grândola, anterior a 1883
38°7'43.89"N ; 8°21'40.85"W

Pisos 1. Águas 2. Portas fachada principal sem leitura e 5 na fachada tardoz. Janelas
fachada principal sem leitura e 1 na fachada tardoz. Chaminé 5. Forno não. Poial não.
Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros
elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada
tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem
leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos sem leitura. Construção evolutiva sim. Outras construções casão e dependências para animais nas proximidades.
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Monte do Brunhal, Ferreira do Alentejo, anterior a 1883.
38°6'1.16"N ; 8°20'37.13"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas não. Chaminé 2. Forno não.
Poial não. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com barra azul.
Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade
aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras
rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com
telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira.
Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais.
Nota: a descrição refere-se à construção em banda situada mais a oeste.
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Vista AA’

pm05 | Monte do Brunhal, Ferreira do Alentejo

s

A'

l
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h

o

p

A

s

38°04'29.59"N ; 8°28'21.95"W
..

e

f

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 3 na fachada lateral. Chaminé
3. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca
com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura telha cerâmica. Pavimento sem
leitura. Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais nas proximidades.

j
d
c

q

g

pm06

Monte da Brunheira, Grândola, anterior a 1883

i

b

s

a

s
r

s

Legenda:
a. Habitação
b. Habitação
c. Habitação
d. Habitação
e. Jardim / Horta
f. Tanque
g. Poço
h. Casa de Habitação do Proprietário da exploração
i. Queijaria
j. Casão/ Celeiro
k. Oficina
l. Galinheiro
m. Pombal
n. Casão
o. Moinho de vento
p. Depósito de água
q. Curral
r. Casão
s. Curral
t. Casão (Palha)
u. Casão
v. Silos
Nota: A compartimentação interior dos edifícios é desconhecida
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Vista principal

pm06 | Monte da Brunheira, Grândola

c

b

Monte das Brunheiras de Baixo, Grândola, anterior a 1883

pm06_1 00

38°04'29.59"N ; 8°28'21.95"W

a

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal, 1 na fachada lateral. Janelas 2 na
fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores
taipa. Paredes interiores sem leitura. Cobertura telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais nas proximidades, forno e poço.
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Legenda:
a. Habitação
b. Casa de fora
c. Estábulo
d. Depósito de água
e. Curral
f. Habitação principal (compartimentação interior desconhecida)
g. Eira
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a

pm06_1 | Monte das Brunheiras de Baixo, Grândola
00 | Monte sem nome, Santiago do Cacém
Vista principal

Vista geral do Monte do Canal. Fonte: Arquivo Municipal de Grândola

b

pm07

Monte do Canal, Grândola, anterior a 1883
38°8'4.26"N ; 8°29'58.07"W

Pisos 1. Águas 3. Portas 1 na fachada principal e 3 na fachada tardoz. Janelas 6 na
fachada principal e 6 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não.
Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos
não. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura
estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções casas de trabalhadores, curral e
dependências para animais.
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Legenda:
a. Poço
b. Estábulo
c. Dependência para animais
d. Dependência para animais
e. Galinheiro
f. Habitação e compartimentos para animais (compartimentação interior desconhecida)
g. Forno
Planta
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pm08

Casa do Pessoal das Minas (da Caveira), Grândola, anterior a 1948-1951
38°7'33.32"N ; 8°30'11.65"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas não / 1. Chaminé 1. Forno
sim, independente. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais
não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos chaminé de canto. Paredes
exteriores taipa, pedra e adobe. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de
madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções 2 conjuntos edificados de características
semelhantes, nas proximidades.
Nota: a descrição refere-se ao terceiro edifício situado a norte
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Vista principal

pm08 | Monte da Caveira, Grândola
c

c

a

a

a
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a

a
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a

a

c

b

a
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a
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a

a

a

a

a
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Vista geral do Monte. Fonte: Taipa no Alentejo (Correia, 2007, p. 112)

Sem nome, Santiago do Cacém, anterior a 1883

pm09

38°3'1.48"N ; 8°24'8.98"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 2 na tardoz. Janelas 1 na fachada
principal 1 na tardoz. Chaminé não. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes
não. Cunhais pedra, tijolo e taipa. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos
não. Paredes exteriores taipa e pedra e tijolo. Paredes interiores adobe e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica (marselha). Pavimento sem leitura. Vãos
em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções não.

Nota: a descrição é feita com base na publicação (Correia, 2007)
Pormenores do Monte. Fonte: Taipa no Alentejo (Correia, 2007, p. 113)
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Legenda:
a. Cozinha/ Quarto com chaminé
b. Quarto de janela
c. Cozinha
d. Forno
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Vista principal

pm09 | Monte sem nome (Casa da Escola), Santiago do Cacém

Vista geral do Monte da Eira. Fonte: Taipa no Alentejo (Correia, 2007, p. 114)

pm10

Monte da Eira, Santiago do Cacém, 1945
38°2'56.45"N ; 8°24'1.74"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 1 na tardoz. Janelas 1 na fachada
principal. Chaminé sim, na fachada sul. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais xisto, tijolo e taipa. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e xisto e tijolo. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica (marselha). Pavimento sem leitura. Vãos
em madeira com postigo. Construção evolutiva não. Outras construções não.

g

a

c

b

e

d

Nota: a descrição é feita com base na publicação (Correia, 2007)
Pormenores do Monte da Eira. Fonte: Taipa no Alentejo (Correia, 2007, p.115)

f

Carta Agrícola de G. Pery, 1883
Carta de Cadastro, 1948-1951
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Legenda:
a. Arrumos
b. Quarto
c. Quarto
d. Quarto
e. Casa de fora
f. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
g. Instalação sanitária
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Correia, 2007)
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Vista principal

pm10 | Monte da Eira, Santiago do Cacém

pm11

Tanganhal, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°00'47.66"N ; 8°30'50.05"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 3 na
fachada tardoz. Chaminé 2. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros
elementos pedra de soleira é a pedra de uma mó. Paredes exteriores taipa e pedra.
Paredes interiores tijolo de burro e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento tijoleira Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras
construções não.
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Legenda:
a. Arrumos
b. Cozinha
c. Quarto
d. Quarto
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Correia, 2007)

Planta

0

5m
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Vista principal

pm11 | Tanganhal, Santiago do Cacém

pm12

Carapetal, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°0'36.88"N ; 8°30'46.45"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 3 na fachada tardoz. Janelas 3 na
fachada principal e 3 na fachada tardoz. Chaminé 4. Forno sim. Poial sim. Tanque não.
Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos
não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores taipa. Cobertura
estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida.
Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções curral.

a

b
c
d
f

e
g

h
i
j
k

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Dependência para animais
c. Dependência para animais
d. Dependência para animais
e. Cozinha
f. Quarto
g. Casa de fora
h. Quarto
i. Cozinha
j. Quarto
k. Quarto
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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Vista posterior

pm12 | Carapetal, Santiago do Cacém

Vista principal

a
b

38°0'38.72"N ; 8°35'49.44"W

d

f

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé não. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos dependência para animais na fachada
tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes
interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento
sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções
monte com várias dependências nas proximidades.

e
g
h
j
i
k

l
m

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Arrumos
c. Quarto
d. Casa de fora(compartimentação interior desconhecida)
e. Cozinha
f. Quarto
g. Forno
h. Arrumos
i. Cozinha
j. Dependência para animais
k. Arrumos/ Quarto
l. Arrumos/ Apoio à actividade agro-pecuária
m.Cozinha
n. Curral
Planta

pm13

Dourados, Santiago do Cacém, anterior a 1883.

c

n

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

50 m

5m

194 | Anexo | Arquitectura em terras ermas. Cenários no Litoral alentejano

Vista principal

pm13 | Dourados, Santiago do Cacém

a

c

pm14

Peral Pobre, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°0'14.20"N ; 8°36'12.24"W
..

b

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas não. Chaminé 1. Forno não.
Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos
chaminé em adobe com elementos metálicos decorativos. Outros elementos não.
Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de
madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção
evolutiva não. Outras construções não.

d

e

Legenda:
a. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
b. Forno
c. Dependência para animais
d. Dependência para animais
e. Dependência para animais
f. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
g. Arrumos
Planta

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

f

g

0

5m
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Vista principal

pm14 | Peral Pobre, Santiago do Cacém

pm15

Peral Pobre de Baixo, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
38°0'3.64"N ; 8°36'1.64"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras
construções construção para animais nas proximidades.

a

b

c
d

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinha
c. Apoio à actividade agro-pecuária
d. Dependência para animais
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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Vista principal

pm15 | Peral Pobre de Baixo, Santiago do Cacém

pm16

Monte da Vinha, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°59'32.61"N ; 8°33'29.82"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 4 na fachada principal e 2
fachada lateral. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais pedra. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros
elementos não. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes interiores sem leitura.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos em
madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções dependencias para
animais, poço.

a
b

c

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Quarto/ Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinha
c. Forno
Nota: Compartimentação interior do edifício desconhecida
Planta

0

5m

pm17

Monte Feio, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°58'55.72"N ; 8°36'11.37"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal, 2 na fachada tardoz e 1 na fachada
lateral. Janelas 3 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim.
Poial sim. Tanque não. Contrafortes 1, junto ao forno. Cunhais não. Cor cal branca.
Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade
aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pedra. Paredes
interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem
leitura. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções anexo
para animais, escola primaria nas proximidades.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pm17 | Monte Feio, Santiago do Cacém

pm18

Monte da Fome, Santiago do Cacém, anterior a 1883
37°58'21.84"N ; 8°36'9.00"W

Pisos 1. Águas 3. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 1 na
fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial interiores. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos pedra de soleira é a
pedra de uma mó. Paredes exteriores taipa. Paredes interiores tijolo maciço Cobertura estrutura de madeira e ripado de cana com telha cerâmica. Pavimento contínuo em
terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva divisões contíguas de
apoio agrícola. Outras construções três construções no mesmo alinhamento e outra a
100 metros.
Nota: a descrição refere-se à construção mais a norte de um alinhamento de quatro montes. O conjunto incluí o Monte da Portela.

a

b
f
e
c

d

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
c. Habitação (compartimentação interior desconhecida)
d. Casa do forno
e. Arrumos
f. Arrumos
Planta

0

5m
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1
pm18 | Monte
da Fome, Santiago do Cacém

2

3

4

Vista principal

0

5m

4

pm19

Casa Nova da Besteira, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°57'39.57"N ; 8°36'9.53"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de
madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em
madeira. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais
nas proximidades.
3

2

Legenda:
casa 1
a. Arrumos para alfaias agrícolas
b. Quarto
c. Cozinha

1

casa 2
d. Forno
e. Quarto
f. Casa de fora
g. Quarto
casa 3
h. Forno
i. Quarto
j. Casa de fora
k. Cozinha
l. Quarto
m. Arrumos para alfaias agrícolas
n. Arrumos para alfaias agrícolas

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

casa 4
o. Quarto
p. Quarto
q. Casa de fora
r. Quarto
s. Arrumos para alfaias agrícolas
Planta

0

10 m
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Vista principal

pm19 | Casa Nova da Besteira, Santiago do Cacém

Vista geral. Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.63)

Pormenor. Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.63)

Vista geral. Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.63)

pm20

Pardieiro, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°57'18.14"N ; 8°36'24.62"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 6 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 3 na
fachada principal e 2 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim, junto ao forno.
Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul.
Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa rebocadas e
caiadas. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos sem leitura. Construção
evolutiva não. Outras construções dependências para animais e curral.

a

b
c
Pormenores. Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.65)

d

e

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinha
c. Quarto
d. Apoio à actividade agro-pecuária
e. Casa do forno
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)

Planta

0

5m
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Vista principal

pm20 | Pardieiro, Santiago do Cacém

a
b

h

d

37°55'59.74"N ; 8°34'3.22"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 1 na
fachada principal e 4 na fachada tardoz. Chaminé 3. Forno sim. Poial sim, junto ao forno.
Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul.
Ornamentos não. Outros elementos a construção é bastante larga. Paredes exteriores
taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura
estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções poço.

l

e
f
g

pm21

Vale do Chiqueirinho, Santiago do Cacém, anterior a 1883.

c

m

i

j

k

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinha
c. Quarto/ Arrumos
d. Quarto
e. Quarto/ Arrumos
f. Apoio à actividade agro-pecuária
g. Forno
h. Curral
i. Apoio à actividade agro-pecuária
j. Apoio à actividade agro-pecuária
k. Apoio à actividade agro-pecuária
l. Apoio à actividade agro-pecuária
m.Dependência para criação de gado

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)

Planta

0

5m
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Vista principal

pm21 | Vale Chiqueirinho, Santiago do Cacém

a

37°55'38.50"N ; 8°27'19.22"W
c

e

..

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal e 1 na
fachada lateral. Chaminé 1. Forno sim, na fachada tardoz. Poial sim. Tanque sim.
Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos
não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e rebocadas e caidas. Paredes
interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida e tijoleira. Vãos madeira e vidro. Construção evolutiva
não. Outras construções construções anexas para animais, poço e tanque.

d
f

g

pm22

Vale Vinagre, Santiago do Cacém

b

h
i

j

k

Legenda:
a. Forno
b. Dependência para animais
c. Cozinha
d. Quarto
e. Quarto
f. Cozinha
g. Quarto
h. Quarto
i. Apoio à actividade agro-pecuária
j. Apoio à actividade agro-pecuária
k. Poço
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)

Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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Corte AA’

pm22 | Vale Vinagre, Santiago do Cacém

Vista principal

k

Chaparralinho, Santiago do Cacém, anterior a 1883

b
A'

e
A

f

i
m

g

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não.
Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e
pequenas pedras. Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com
telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva
não. Outras construções conjunto de três construções e curral.

c

d

pm23

37°55'10.84"N ; 8°38'49.86"W

a

h

Nota: a descrição refere-se à construção situada maia a este

j

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Quarto
c. Quarto
d. Quarto
e. Casa de fora
f. Cozinha
g. Arrumos
h. Apoio à actividade agro-pecuária
i. Forno
j. Tanque
k. Pocilga
l. Casão
m. Poço

Planta

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

l

0

5m

pm24

Pinhal Novo, Santiago do Cacém, anterior a 1948-1951
37°54'38.97"N ; 8°35'24.11"W

Pisos 2. Águas 2 e 2 de maior inclinação. Portas várias. Janelas várias. Chaminé
várias. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca. Ornamentos não. Outros elementos escadas interiores e lage do 1º piso em
madeira. Paredes exteriores misto. Paredes interiores misto, parede estrutural interior
em taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos lintel em madeira e adobe. Construção evolutiva sim. Outras construções 2 dependências para animais.

Nota: a descrição refere-se ao conjunto das duas edificações.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

pm25

Rochinha, Santiago do Cacém, sem data.
37°54'27.49"N ; 8°34'44.32"W

Pisos 1. Águas 3. Portas 3 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal e 1 na
fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos
não. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos
madeira e vidro. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para
animais nas proximidades.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

pm26

Courela, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°54'20.32"N ; 8°38'20.29"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 2 na fachada lateral. Janelas 2 na
fachada principal e 2 na fachada tardoz. Chaminé não. Forno sim. Poial sim, junto ao
forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul.
Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade
aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras.
Paredes interiores taipa e tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais nas proximidades.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pm26 | Courela, Santiago do Cacém

j

i

Fonte: Google Earth [21.04.2016]

Fonte: Google Earth [21.04.2016]

pm27

Montinho da Rochinha, Santiago do Cacém, sem data.
37°53'28.45"N ; 8°41'42.31"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 3 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com moldura e barra azul. Ornamentos não Outros elementos construção
adjacente na fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e
caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica.
Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva sim. Outras
construções construção em taipa com chaminé nas proximidades.
h

b
a

c
d

e
f

g

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Arrumos/ Dependência para animais
b. Arrumos/ Dependência para animais
c. Quarto
d. Casa de fora
e. Quarto
f. Quarto
g. Forno
h. Dependência para animais
i. Dependência para animais
j. Curral
Planta

0

5m

pm28

Garrocheira Velha, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°53'27.77"N ; 8°38'58.91"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não.
Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não.
Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel
em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções uma dependência para
animais nas proximidades.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pm28 | Garrocheira Velha, Santiago do Cacém

Vista geral. Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.58)

f
g

h
Vista geral. Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.59)

Fonte: Google Earth Pro - Street View

pm29

Monte de Alcaria da Ribeira, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°52'33.63"N ; 8°38'41.06"W
..
Pisos
1. Águas 3. Portas

2 fachada principal e 1 fachada sul. Janelas 2 fachada
principal e 2 fachada tardoz. Chaminé 2. Forno nao. Poial não. Tanque sim. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos chaminé
com acabamento em arco. Outros elementos patamar exterior na fachada principal.
Bebedouro para animais numa divisão interior. Paredes exteriores taipa rebocadas e
caiadas. Paredes interiores tijolo de burro e uma mestra em taipa. Cobertura estrutura
de madeira com telha cerâmica. Pavimento continuo em terra comprimida. Vãos madeira
e vidro com portadas em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções
anexo para animais.
Pormenor. Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.59)
© 2015 GeoEye © 2015 IGP © 2015 Blom © 2015 Microsoft Corporation

a
b

c

d

e

Legenda:
a. Casa de fora
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Forno
f. Dependência para animais
g. Dependência para animais
h. Dependência para animais
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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Vista principal

pm29 | Monte da Alcaria da Ribeira, Santiago do Cacém

pm30

Arneiro, Santiago do Cacém, sem data.
37°52'16.04"N ; 8°41'26.50"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas 1 na
fachada principal e 1 na fachada tardoz. Chaminé não. Forno sim. Poial sim. Tanque
não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul.
Ornamentos não. Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade
aumentando a água da fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e tijolo rebocadas e
caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica.
Pavimento sem leitura. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras
construções não.

a
b

c

d
e
f

g
h

i

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Cozinha
b. Quarto
c. Corredor
d. Quarto
e. Quarto
f. Apoio à actividade agro-pecuária
g. Arrumos
h. Cozinha
i. Dependência para animais
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)

Planta

0

5m
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Vista principal

pm30 | Arneiro, Santiago do Cacém

pm31

Vale Ruivo, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°52'15.90"N ; 8°41'45.46"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 3 na fachada principal. Janelas 3 na fachada principal e 1 na
fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros
elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada
tardoz. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel
em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções não.

b

c
a

d

e

f

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Dependência para animais
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Apoio à actividade agro-pecuária
f. Forno
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)

Planta

0

5m
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Vista principal

pm31 | Vale Ruivo, Santiago do Cacém

Beirão, Santiago do Cacém, anterior a 1883

pm32

37°51'46.71"N ; 8°40'20.26"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 1 na
fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros
elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada
tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes
interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento
sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções dependências para animais e outras construções em ruína.
a
b

c
d
e
f
g
h

i
j
k
l

m

Legenda:
a. Quarto
b. Casa de fora
c. Quarto
d. Quarto
e. Cozinha
f. Casa de fora
g. Arrumos
h. Quarto
i. Quarto
j. Quarto
k. Cozinha
l. Quarto/ Arrumos
m.Forno

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)

Planta

0

5m
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Vista principal

pm32 | Beirão, Santiago do Cacém

pm33

Casito, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°51'29.23"N ; 8°37'33.10"W
..
Pisos
1. Águas 2 de

diferentes dimensões. Portas 2 fachada principal e 1 fachada
tardoz. Janelas 1 fachada tardoz. Chaminé 1. Forno 1. Poial exterior em tijolo de burro
e interior. Tanque não. Contrafortes 2 fachada principal que servem de cunhal. Cunhais
contrafortes. Cor cal branca. Ornamentos lareira construida dentro da área da chaminé.
Outros elementos patamar exterior na fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e
pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores tijolo de burro e taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica e revestimento parcial em cana. Pavimento tijoleira /
mosaico hidraúlico. Vãos portadas em madeira. Construção evolutiva dois módulos de
construção posterior diferenciada. Outras construções anexo para animais com contrafortes.

f

e

d

a

b

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

c

Legenda:
a. Compartimentos a tardoz (Compartimentação interior desconhecida)
b. Habitação (Compartimentação interior desconhecida)
c. Forno
d. Dependência para animais
e. Dependência para animais
f. Dependência para animais
Planta

0

5m
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Vista principal

pm33 | Casito, Santiago do Cacém

pm34

Herdade da Casa Velha, Santiago do Cacém, sem data.
37°50'4.71"N ; 8°42'20.51"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 ou 2. Chaminé 1. Forno não.
Poial não. Tanque não. Contrafortes 2. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos
chaminé em adobe com inscrição da data de 1891 e elementos metálicos decorativos.
Outros elementos a construção desenvolve-se em profundidade aumentando a água da
fachada tardoz. Paredes exteriores taipa e pequenas pedra. Paredes interiores tijolo de
burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra
comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções
uma casa nobre nas proximidades.
Nota: a descrição refere-se ao conjunto central, destinado à habitação dos trabalhadores.

a

b

d

c

e
f
h

Legenda:
a. Dependência para animais
b. Dependência para animais
c. Dependência para animais
d. Galinheiro
e. Quarto
f. Quarto
g. Quarto/ Arrumos
h. Cozinha
i. Quarto
j. Casa de fora
k. Apoio à actividade agro-pecuária
l. Forno

Planta

g

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

50 m

i
k
j
l

0

5m

pm35

Monte Branco de Cima, Santiago do Cacém, anterior a 1883
37°51'56.83"N ; 8°26'55.86"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 5 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé 2. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos a construção
desenvolve-se em profundidade aumentando a água da fachada tardoz. Paredes
exteriores taipa e pequenas pedras rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem
leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções poço.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

pm36

Monte do Castelo Novo, Odemira, anterior a 1948-1951
37°51'34.16"N ; 8°26'57.36"W

Pisos 1. Águas 3. Portas várias. Janelas várias. Chaminé 4. Forno sem leitura. Poial
sem leitura. Tanque sem leitura. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com
barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores misto.
Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica.
Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções várias dependências para animais.

Nota: a descrição refere-se ao conjunto edificado

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pm36 | Monte do Castelo Novo, Odemira

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.97)

A
Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.97)

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.96)

Sem nome, Odemira, sem data.

pm37

37°51'46.98"N ; 8°24'22.30"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas não. Chaminé 1. Forno sim.
Poial não. Tanque sim, junto ao forno. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca.
Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas
pedras. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha
cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos sem leitura. Construção
evolutiva não. Outras construções não.

e
f
g

h

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.97)

a

b

c
d

A'

Legenda:
a. Habitação e apoio agrícola (Compartimentação interior desconhecida)
b. Cozinha (Compartimentação interior desconhecida)
c. Pátio de lavoura
d. Habitação (Compartimentação interior desconhecida)
e. Ddependência para animais
f. Apoio à actividade agropecuária
g. Dependência para animais
h. Dependência para animais
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

5m
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Vista principal

pm37 | Monte sem nome, Odemira

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.95)

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.95)

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.95)

Sem nome, Odemira, sem data.

pm38

37°51'39.80"N ; 8°24'7.37"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal. Janelas 2 na fachada principal. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal
branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de
madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em
madeira. Construção evolutiva não. Outras construções forno e dependência para
animais.

a
b
c
d
Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.95)

e
f
g

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Dependência para animais
b. Dependência para animais
c. Quarto
d. Quarto
e. Cozinha
f. Casa de fora
g. Poço
Nota: o desenho é feito tendo em consederação a publicação (Pires, 2013)

Planta

0

5m
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Vista principal

pm38 | Monte sem nome, Odemira

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.93)

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.93)

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.92)

Sem nome, Odemira, sem data.

pm39

37°51'33.51"N ; 8°24'4.00"W

a

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas não.
Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais tirantes
metálicos. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira
com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira.
Construção evolutiva não. Outras construções não.

b

c

d

e
Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.93)

f

g

h

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Arrumos
b. Cozinha
c. Quarto
d. Casa de fora
e. Quarto
f. Forno
g. Dependência para animais
h. Dependência para animais
Nota: o desenho é feito tendo em consederação a publicação (Pires, 2013)

Planta

0

5m
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Vista principal

pm39 | Monte sem nome, Odemira

pm40

Castelo Velho, Odemira, anterior a 1883.
37°51'12.73"N ; 8°26'49.34"W

Pisos 1. Águas 4. Portas várias. Janelas várias. Chaminé 1. Forno não. Poial não.
Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca com barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem
leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura.
Vãos lintel em pedra. Construção evolutiva não. Outras construções várias depenências para animais.

a

b
Nota: a descrição refere-se à habitação a este.

c

d

e

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Apoio à actividade agro-pecuária
b. Cozinha
c. Arrumos
d. Quarto
e. Dependência para animais
Planta

0

5m
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Vista AA’

pm40 | Castelo Velho, Odemira

a

pm41

Terrazina de Baixo, Santiago do Cacém, anterior a 1883.

e

37°50'21.80"N ; 8°29'18.35"W

A'

Pisos 1. Águas 4. Portas 1. Janelas 3. Chaminé 1. Forno sim, independente. Poial
não. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não.
Outros elementos não. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos lintel
em pedra. Construção evolutiva não. Outras construções dependências para animais
e agricultura, silos, casão e complexo agrícola a 200m a sudoeste.

Nota: a descrição refere-se ao módulo da construção de topo do conjunto agrícola-pecuária situado a este.

b
d

A

c

Legenda:
a. Dependência para animais
b. Habitação (Compartimentação interior desconhecida)
c. Casão
d. Habitação (Compartimentação interior desconhecida)
e. Casão
Planta

0

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

50 m

5m

pm42

Terrazina de Cima, Santiago do Cacém, sem data.
37°50'7.96"N ; 8°29'57.63"W

Pisos 1, alto. Águas 4. Portas 1 na fachada principal. Janelas 3 na fachada principal e
5 na fachada tardoz. Chaminé 2. Forno sim. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais não. Cor cal branca com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros
elementos não. Paredes exteriores misto. Paredes interiores sem leitura. Cobertura
estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura.
Construção evolutiva não. Outras construções dependência para animais.

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.89)

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.89)

pm43

Vale Escuro, Odemira, sem data.
37°50'15.59"N ; 8°26'44.12"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 4 na fachada principal. Janelas 1 na fachada lateral e 3 na
fachada tardoz. Chaminé 1. Forno não. Poial não. Tanque não. Contrafortes 2 na
fachada tardoz. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não.
Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores tijolo de burro. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida.
Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções poço.

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.89)

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pm43 | Vale Escuro, Odemira

pm44

Corujo, Santiago do Cacém, anterior a 1883.
37°49'12.30"N ; 8°33'39.10"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal. Janelas 1 na fachada principal. Chaminé não. Forno sim, com abertura a norte. Poial não. Tanque não. Contrafortes não.
Cunhais tirantes metálicos. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos não.
Paredes exteriores taipa e pedra rebocadas e caiadas. Paredes interiores sem leitura.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento sem leitura. Vãos sem
leitura. Construção evolutiva não. Outras construções poço e duas construções nas
proximidades.

a

b
d
c

Nota: a descrição refere-se ao monte mais pequeno orientado a sul.

e

f

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Compartimento para animais
b. Casa de fora
c. Quarto
d. Arrumos
e. Cozinha
f. Forno
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)

Planta

0

5m

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.91)

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.91)

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.90)

Sem nome, Odemira, sem data.

pm45

37°48'57.97"N ; 8°30'4.07"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 1 na fachada principal e 1 na fachada lateral. Janelas 1 na
fachada principal. Chaminé 1. Forno sim. Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes 1 na fachada tardoz. Cunhais não. Cor cal branca com moldura azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas.
Paredes interiores sem leitura. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica.
Pavimento sem leitura. Vãos sem leitura. Construção evolutiva não. Outras construções uma construção em ruina.

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.91)

Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951

0

100 m

Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m
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Vista principal

pm45 | Monte sem nome, Odemira

Vista geral. Fonte: Google Earth Pro - Street View

Vista geral. Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.77)

Vista geral. Fonte: Google Earth Pro - Street View

pm46

Poço Santana, Santiago do Cacém, sem data.
37°47'0.80"N ; 8°36'49.21"W
..

Pisos 1. Águas 2. Portas 2 na fachada principal e 1 na fachada tardoz. Janelas 1 na
fachada principal e 3 na fachada tardoz. Chaminé 1. Forno sim. Poial não. Tanque não.
Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca. Ornamentos não. Outros elementos
não. Paredes exteriores taipa e pequenas pedras. Paredes interiores tijolo de burro.
Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra
comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções
poço.

a

b
c
Pormenores. Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.78)
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Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0

500 m

Carta de Cadastro, 1948-1951
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Carta Militar, 1987
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250 m

Ortofotomapa, 2015

0
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Legenda:
a. Dependência para animais
b. Arrumos
c. Quarto
d. Cozinha
e. Forno
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)

Planta
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5m
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Vista principal

pm46 | Poço Santana, Santiago do Cacém

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.102)

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.103)

Fonte: Google Earth Pro - Street View

Sem nome (Ferrarias), Odemira, sem data.

pm47

37°44'56.73"N ; 8°29'16.01"W

Pisos 1. Águas 2. Portas 5 na fachada principal. Janelas não. Chaminé 5. Forno sim.
Poial sim, junto ao forno. Tanque não. Contrafortes não. Cunhais não. Cor cal branca
com moldura e barra azul. Ornamentos não. Outros elementos não. Paredes exteriores taipa rebocadas e caiadas. Paredes interiores taipa. Cobertura estrutura de madeira com telha cerâmica. Pavimento contínuo em terra comprimida. Vãos lintel em madeira. Construção evolutiva não. Outras construções não.

a
Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.103)
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Carta Agrícola de G. Pery, 1883

0
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Carta de Cadastro, 1948-1951
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Carta Militar, 1987

0

250 m

Ortofotomapa, 2015

0

20 m

Legenda:
a. Forno
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Casa de fora
f. Quarto
g. Quarto
h. Apoio à actividade agro-pecuária
i. Poço
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)
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Vista principal

pm47 | Monte sem nome, Odemira

Cartografia e elementos gráficos e fotográficos do trabalho de campo

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Legenda:
a. Casa do forno
b. Quarto
c. Cozinha
d. Quarto
e. Cozinha
f. Quarto
g. Cozinha
h. Quarto
i. Cozinha
j. Quarto
k. Cozinha
Nota: o desenho é feito tendo em consideração a publicação (Pires, 2013)

Planta

Fonte: Arquitectura das Cabanas do Estuário do Sado (Pires, 2013, vol II, p.103)
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Área de intervenção

Junção de folhas das Cartas agrígolas de G. Pery (1883)

Cartas agrígolas de G. Pery (1883)
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..\..\..\Documents\CG\Tiago-Cláudia\TERRITÓRIO\CARTOGRAFIA\CADASTRO\Odemira\Colos\C.png

Junção de folhas das Cartas de Cadastro (1948-1951)
Área de intervenção

Cartas de Cadastro (1948-1951)

Junção de folhas das Cartas Militares (1986 a 2010)

Informação digital - Ortofotomapas (2015)

Cartas Militares (1986 a 2010)

Ortofotomapas (2015)
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