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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo constitui-se enquanto instrumento de planeamento e de gestão territorial, nele 

se procurando ver consolidadas as estratégias de valorização de desenvolvimento territorial, cujas dinâmicas devem 

considerar e potenciar os diversos valores em presença. 

Contam-se entre estes os valores patrimoniais, nas suas diversas vertentes, os quais podem e devem ser entendidos e 

assumidos como elementos diferenciadores e enquanto recursos potenciadores das próprias estratégias de 

desenvolvimento territorial. 

O património, cujo conceito tem vindo a evoluir com o tempo, pode ser encarado enquanto síntese simbólica de diversos 

valores identitários que assumem um importante contributo para um sentimento de pertença e de identificação da população 

com o seu território, fornecendo-nos elementos de significativo valor cultural, histórico, estético, social, económico e 

civilizacional, os quais se assumem e constituem enquanto marcos representativos da história local e da tradição, permitindo 

muitas vezes uma leitura do passado quando, em muitas situações, já nada resta dele. 

O património, enquanto conceito abrangente, pode assim ser entendido como uma realidade que assume um importante 

contributo para a compreensão e construção da entidade dos territórios e para uma democratização dos seus aspetos 

culturais, assumindo uma importância e reconhecimento crescentes por parte da sociedade.  

O presente documento procura assim formalizar o estabelecimento de uma situação de referência do concelho de 

Montemor-o-Novo numa perspetiva patrimonial, nas suas diversas vertentes, procurando-se assim integrar esta temática 

no processo de planeamento e ordenamento do território e assumir um contributo efetivo para a sua salvaguarda, valorização 

e divulgação e para o reforço da sua identidade e do seu papel enquanto recurso de desenvolvimento a potenciar. 

De facto, o concelho de Montemor-o-Novo possui um vasto património que constitui um vestígio de diversas 

épocas e de diversas ocupações, assumindo os elementos patrimoniais nas suas componentes arquitetónica e 

arqueológica uma significativa expressão (vd Desenho II.2.8.1 – Património), fazendo parte da memória coletiva dos 

montemorenses e de todos aqueles que visitam o concelho. 

Os recursos patrimoniais existentes no concelho não se esgotam no entanto nos elementos patrimoniais materiais, sendo 

igualmente importante considerar a riqueza do património imaterial e do património natural que se encontram igualmente 

presentes, assumindo-se assim a identificação e caraterização dos mesmos e a sua importância enquanto elementos 

diferenciadores do território e enquanto elementos potenciadores da sua qualificação e desenvolvimento. 

Os conteúdos que se apresentam ao longo do presente documento foram desenvolvidos tendo por base os elementos 

informativos disponibilizados pela Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, bem como os elementos informativos 

disponibilizados pela Direção Geral do Património Cultural, tendo igualmente sido realizadas pesquisas bibliográficas 

complementares, no sentido de completar, sempre que possível, a caraterização e análises que se pretendem ver 

desenvolvidas.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
 

De acordo com a Carta Estratégica do Concelho de Montemor-o-Novo, os vestígios mais antigos da presença humana na 

região em que o concelho de Montemor-o-Novo se enquadra aparentam ser de uma época que data de há cerca de 350 mil 

anos, sendo designada de Acheulense Antigo (Paleolítico Inferior).  

Os vestígios desta presença humana estão igualmente documentados e marcam presença na Gruta do Escoural. Estes 

registos possuem cerca de 45 mil anos, data em que o Homo sapiens terá chegado à Península Ibérica. 

A história da região de Montemor-o-Novo tem o seu início ainda durante o Paleolítico Inferior, quando grupos de 

caçadores recoletores se estabeleceram ao longo das margens das ribeiras de Lavre e de São Cristóvão, aí deixando vestígios 

da sua cultura. Do Paleolítico Superior assume particular destaque a Gruta do Escoural, onde marcam presença gravuras 

e pintura de há cerca de 18 mil anos, assim como vestígios de ocupação humana anterior. 

A presença humana no território concelhio foi igualmente marcante no período subsequente, assumindo particular notoriedade 

entre o VI e o III milénio a.C. Foi neste período que viria a ser construído um significativo número de antas, cromeleques e 

menires, testemunhos de movimentos de natureza social e mágico-religiosa, e que geralmente conhecemos como 

Megalitismo. 

A origem de Montemor-o-Novo enquanto aglomerado populacional terá ocorrido entre o período muçulmano e a época 

da conquista da região Sudoeste da Península Ibérica pelos cristãos, estando uma das primeiras notícias da sua 

existência datada de 1181. O povoamento dos seus arredores é, no entanto, muito anterior. 

Localizado no alto de um morro sobranceiro à planície alentejana, o castelo possui um historial tão antigo que provavelmente 

se perderá no tempo. “Os vestígios mais antigos descobertos no Castelo de Montemor-o-Novo datam do Período Visigótico 

ou Pré-islâmico (séculos VI a VIII). São motivos característicos da época, gravados em pedras que foram reaproveitadas na 

construção de edifícios (...).”1 

A implantação geográfica que se encontra associada ao Castelo, numa colina de difícil acesso, a estrutura da antiga vila e a 

Igreja de S. João Batista, que alguns autores acreditam resultar da evolução de uma mesquita, indiciam a possibilidade de 

um povoamento islâmico no local (séculos VIII a XIII), ocupação que viria a ser confirmada com descobertas arqueológicas 

recentes. 

O espaço territorial que se encontra associado ao concelho viria a entrar na dependência do reino através da conquista de 

Évora e vasta área envolvente no tempo de D. Afonso Henriques. “A tomada do castelo pelos cristãos terá acontecido pouco 

tempo depois da conquista de Évora, em 1166, seguindo-se um período de grande instabilidade política e militar, de lutas 

entre povos para estabelecimento dos seus territórios”.2 

                                                           
1 2 In Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 2004 - “Montemor-o-Novo - Castelo” 
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“O primeiro documento histórico que se refere a Montemor data de 1181” 3, numa altura em que D. Gonçalo Mendes, 

mordomo-mor, era seu chefe militar. O primeiro foral de Montemor viria a ser concedido em 1203 pelo Rei D. Sancho I, o rei 

povoador, tendo por intuito assegurar o repovoamento e defesa de Montemor. 

Já no período do reinado de D. Dinis, ainda no século XIII, viriam a ser construídas as muralhas em torno da vila. As muralhas 

então edificadas acompanhavam a configuração do terreno e apresentavam um perímetro com quase dois quilómetros, 

formando, conjuntamente com outros castelos, uma linha de defesa estratégica e determinante para a estabilidade da região. 

As primeiras referências às igrejas de Santa Maria da Vila e Santa Maria do Bispo, localizadas na vila intramuros estão 

datadas do início do século XIII. A vila prospera e cresce, correspondendo os séculos XIV, XV e XVI ao seu período de maior 

apogeu. Um documento datado de 1302 faz alusão às igrejas de S. Tiago e de S. João Batista, contando então a vila com 

quatro freguesias: Santa Maria da Vila, Santa Maria do Bispo, S. Tiago e S. João Batista. 

A localização de Montemor-o-Novo entre Lisboa, Santarém, Évora e Castela, e o posicionamento estratégico daí resultante, 

colocou-a na rota da corte por diversas vezes, aqui tendo sido tratados alguns factos importantes da história de Portugal. “No 

reinado de D. Dinis, em 1288, e estando este em Montemor-o-Novo, foi decidido solicitar ao Papa autorização para se retirar 

parte das rendas de várias igrejas do reino, no sentido de custear os Estudos Gerais – futura Universidade de Coimbra. Em 

1402, 1477, 1481 e 1495, reúnem-se cortes no Paço dos Alcaides. Nestas últimas, foi debatida a proposta de D. Manuel I, de 

envio da primeira expedição marítima à Índia”. 4 

Após a edificação das muralhas o território era então formado pelo conjunto do núcleo urbano que se repartia entre o 

aglomerado, defendido pelas muralhas, que se localizava sobre o monte maior, uma vasta colina que dera o nome ao 

aglomerado, e a periferia, que correspondia à zona extramuros construída no vale que se desenvolvia a Norte. 

A zona extramuros desenvolvia-se ao longo do vale situado a Norte, tendo sido formada entre o monte maior e uma sucessão 

de outras colinas localizadas a Noroeste e Nordeste, criando assim um espaço abrigado de ventos e com tendências naturais 

para a instalação e fixação da população.  

O território concelhio era então atravessado por um conjunto de estradas e caminhos hierarquicamente estruturados, 

sendo que a rede mais importante estabelecia as ligações com o resto do reino. Para Sudoeste, o caminho de Alcácer ligava 

Montemor à vila de Alcácer do Sal, tendo dado o nome à ponte que, na saída do aglomerado, assegurava a travessia da 

ribeira de Canha e fazia a ligação às estradas das Alcáçovas e de Lisboa. 

O caminho de Lisboa era acedido pela ponte de Alcácer e provavelmente também por outro caminho que se desenvolvia 

para Poente e através do qual se atravessava a ribeira, no então designado porto de Lisboa. O caminho de Santarém, 

também conhecido por estrada do Ribatejo, assegurava a ligação a Lavre, Coruche e Santarém. O caminho de Avis, que 

seguia para Norte, permitia o acesso a Vimieiro, Estremoz, Elvas e também a Espanha. Através da ponte de Évora entrava-

se no caminho que seguia em direção a esta cidade, existindo ainda, para Sul, um caminho que assegurava a ligação a 

Escoural e a Alcáçovas. 

Este conjunto de caminhos desenvolvia-se a partir de Montemor com uma configuração radial, o que ainda hoje se 

observa. Uma rede secundária de caminhos assegura também as comunicações entre os lugares que se desenvolviam em 

                                                           
3 4 In Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 2004 - “Montemor-o-Novo - Castelo” 
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redor do aglomerado, de entre eles se destacando os caminhos que estabeleciam as ligações às quintas, fazendas, vinhas e 

hortas que se desenvolviam em torno de Montemor. 

Anos mais tarde, já no reinado de D. Dinis, em 1304, viria a ser ordenada a fixação do termo de Lavre, que pertencia a 

Montemor, e que concedia a esta Foral no mesmo ano, ficando a partir daí constituído o termo de Montemor a título definitivo. 

Foi também no reinado de D. Dinis que viriam a ser realizadas grandes reformas nas defesas da povoação, entre elas se 

incluindo a construção da cerca da vila, que viria a ser concluída em 1365. 

Esta expansão da povoação então existente, que se desenvolveu após a reconquista, viria a conferir-lhe uma significativa 

importância, chegando mesmo a ser uma das principais vilas da região. A expansão ocorrida viria a traduzir-se no crescimento 

da povoação para a periferia, o que começou a ser mais notório em finais do século XIV, tendo desta expansão resultado 

igualmente o surgimento de igrejas e conventos, assim como um aumento significativo da população. 

O seu sistema viário viria a desenvolver-se a partir da Praça Nova, localizada no exterior da Porta da Vila, junto à Torre do 

Relógio, marcando presença em quarteirões alongados, que procurava as zonas de declive mais suave, nomeadamente ao 

longo das vias que ligavam às estradas para Lisboa, para Évora e para Lavre 

Montemor-o-Novo viria a ser sede de duas cortes e residência dos reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel I, tendo sido 

igualmente, em 1482, sede de uma conspiração contra o rei D. João II. Esta conspiração viria a provocar a fuga do marquês 

de Montemor-o-Novo, filho do segundo-duque de Bragança, e também a decapitação de Pero de Albuquerque. 

Ao longo do século XVI, o castelo viria a ser alvo de obras de remodelação, trabalhos que estiveram então a cargo do mestre 

de pedraria Afonso Mendes de Oliveira.   

 Seria igualmente em Montemor-o-Novo, em 1495, e durante os conselhos gerais então realizados, que o Rei D. Manuel I 

viria a tomar a decisão de enviar Vasco da Gama na sua viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia, sendo por 

isso, que em Montemor-o-Novo reside aquela que será uma das mais importantes decisões da época dos descobrimentos. 

Foi precisamente no reinado de D. Manuel I que foi 

concedida a nova carta de foral (1503) e foram 

ordenadas as obras de reforço dos muros, a 

reconstrução da Câmara, a cadeia, o pelourinho, a 

Matriz de Santa Maria do Bispo, a igreja de Santa 

Maria da Vila. Foi igualmente nesta época que viriam 

a ser iniciadas as obras do Convento da Saudação.  

 Com a consolidação dos equipamentos da vila no 

Castelo, o reino viria a mostrar grande determinação 

em apoiar os moradores da cerca e evitar o abandono 

da povoação intramuros, mas, apesar dos privilégios 

então concedidos aos moradores por D. Manuel I, já 

se verificava nesta altura um abandono da mesma por parte dos seus habitantes, aumentando a tendência da população para 

habitar o arrabalde. 

 

Fotografia 1 - Convento da Saudação 

Fonte: CMMN 
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Em 1527, e em acordo como o numeramento ordenado por D. João III, que viria a constituir o primeiro recenseamento à 

população feito em Portugal, Montemor-o-Novo contava com 899 fogos e um total de 3596 habitantes, ficando em sexto lugar 

entre terras do Alentejo, depois de Évora, Elvas, Portalegre, Beja e Estremoz. 

Anos mais tarde, em 1563, D. Sebastião viria a atribuir a Montemor-o-Novo o título de Vila Notável, dada a antiguidade 

do aglomerado e do facto de este ser cercado e enobrecido por igrejas, templos, mosteiros e de muitos outros edifícios e 

casas nobres. 

Pertencem ao século XVI algumas das mais importantes obras de arquitetura existentes em Montemor-o-Novo, como 

a igreja da Misericórdia, os Conventos de Nossa Senhora da Saudação, de São Francisco e de Santo António de Lisboa, a 

Ermida de Nossa Senhora da Visitação, o Hospital Velho e o portal da igreja de Santa Maria do Bispo. 

A partir do momento em que a população deixou de sentir a necessidade de proteção das muralhas do Castelo, assistiu-se a 

um progressivo abandono da vila intramuros, servida por acessos difíceis e condicionada pela falta de espaço, e a uma 

crescente procura de zonas mais amplas e menos limitadas em termos de recursos. 

Devido à presença do Rio Almansor, que se desenvolvia a Sul e se constituía como uma barreira natural à expansão, e face 

à existência, a Norte, de campos abertos, férteis, com disponibilidade de água, e já servidos por duas vias que ligavam Lisboa 

a Évora e a Castela, muitos comerciantes viriam a estabelecer-se junto a estas estradas, atraindo mais tarde outros 

moradores. 

As regalias concedidas aos moradores da cerca não impediram o progressivo abandono da vila intramuros e o 

consequente crescimento da população residente ao longo da encosta Norte da colina do Castelo, assistindo-se entre 

os séculos XVI e princípios do século XVIII à quase total transferência da vila para o arrabalde, restando apenas no interior 

das muralhas as igrejas e o Convento da Saudação.  

O abandono do Castelo concretiza-se já no decurso do século XVII, embora tenha sido feita uma última tentativa para 

promover o seu repovoamento, nomeadamente entre 1640 e 1660, embora sem grande sucesso. O mercado então localizado 

perto da Torre do Relógio viria a ser deslocalizado e instalado na Praça Velha, atual Largo Cândido dos Reis. 

As habitações foram progressivamente destruídas, para reaproveitamento dos materiais de construção nos novos edifícios 

em construção no arrabalde, verificando-se que no século XVIII já pouco restava da antiga vila muralhada. 

Também nesta época, durante o período da Guerra da Restauração da independência portuguesa, o Conselho de Guerra de 

D. João IV viria a ordenar a reedificação das defesas de Montemor-o-Novo.  

O século XVIII viria a marcar de forma inequívoca a vila de Montemor-o-Novo, sendo nesta época que o Castelo foi 

definitivamente abandonado, tendo então ocorrido a mudança de todos os equipamentos que nela ainda se encontravam 

localizados, com exceção dos equipamentos religiosos. Os Paços do Concelho viriam a ser instalados no Terreiro dos Álamos, 

onde existem atualmente, ocupando a cadeia o piso inferior do novo edifício, tendo a almotaçaria, os açougues e o pelourinho 

sido então transferidos para a Praça Velha, onde se realizavam, os mercados. 

No campo da história, alguns acontecimentos ocorridos no passado assumem particular destaque, de entre eles se 

salientando, durante a Guerra Peninsular, a resistência à primeira invasão francesa, comandada por Junot, em 1808, assim 
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como a passagem do estado maior do exército liberal chefiado por Saldanha, em 1834, durante as lutas civis entre liberais e 

miguelistas.  

No século XIX a vila de Montemor-o-Novo apresentava-se organizada a partir de dois eixos, estruturados em função da 

topografia natural do terreno, sendo um deles a Rua Nova, que integrava então o eixo de ligação Lisboa - Évora - Madrid, 

servindo então uma consolidação urbana que viria a assumir características morfológicas que ainda hoje subsistem.  

O eixo Norte-Sul não se apresenta definido como tal, sendo constituído com um conjunto de praças e pela Rua de Avis. Este 

eixo assumia então expressão através da presença de quarteirões de configuração retangular, que contrastavam de forma 

marcante com as ocupações existentes a norte da Rua Nova, caracterizada pela presença de casario em ambos os lados do 

arruamento. 

Já nos finais do século XIX viriam a ser realizadas grandes obras de arquitetura civil, dando resposta à necessidade de novos 

equipamentos, em resultado do crescimento da vila. A vila continua então a expandir-se para Norte, tendo no entanto crescido 

também para Poente, nomeadamente no início do século XX, com o surgimento do caminho de ferro, expansão esta que viria 

a ocorrer na sequência da localização da estação de caminho de ferro. 

A malha urbana da vila apresenta no início do século XX uma forma similar à que observava a estrutura urbana do século 

XIX, tendo resultado da abertura da Av. Gago Coutinho, uma alteração das dinâmicas de expansão urbana, que passaram 

a ocorrer em torno deste eixo viário. 

A história do concelho não se resume apenas à evolução do seu principal aglomerado urbano. Num passado mais recente, 

já em pleno século XX, e depois de quase meio século de ditadura, Montemor-o-Novo desempenhou um papel fortemente 

ativo na resistência à ditadura fascista e na luta pela melhoria das condições de vida e pela liberdade. Após a revolução de 

25 de abril de 1974, Montemor-o-Novo viria a estar nas primeiras linhas do avanço das conquistas da revolução, 

nomeadamente na implantação do poder local democrático e da reforma agrária. 

Num passado mais recente, em 11 de março de 1988, a vila de Montemor-o-Novo viria a ser elevada a cidade, na 

sequência da votação realizada em sede de Assembleia da República, tendo desde então assistido a um significativo 

crescimento e desenvolvimento, com o surgimento de novas áreas residenciais e de equipamentos de utilização coletiva, os 

quais têm vindo a assumir um importante papel no reforço do caráter de atratividade da cidade e do próprio concelho. 

Esta breve contextualização histórica que se pretende ver formalizada em torno do concelho de Montemor-o-Novo não pode 

nem deve ficar limitada às origens da sede de concelho, procurando-se assim reforçar a caraterização já desenvolvida com 

algumas notas históricas relativas às freguesias do concelho. 
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2.1. CABRELA 
 

No quadrante Sudoeste do concelho de Montemor-o-Novo, a Sul da sede de concelho, a freguesia de Cabrela apresenta-se 

constituída pela sede de freguesia, a vila de Cabrela, e pelo lugar de Valancho, que no passado formou freguesia própria. O 

topónimo da vila aparenta estar ligado ao facto de, em tempos remotos, se verificar na região a proliferação de cabras 

selvagens. 

O povoamento do termo de Cabrela ascende a épocas distantes, o que se comprova através da presença de vestígios 

megalíticos, sendo disso um exemplo a Anta da Flamenga. 

Cabrela situava-se inicialmente num outeiro, onde até há alguns anos eram visíveis restos da antiga igreja matriz. Inicialmente 

designada por Aldeia do Pinhal, e a partir do século XVI, por Vila Nova do Pinhal. A povoação viria a ser elevada a vila por 

D. Manuel I, em 1516. 

A vila de Cabrela chegou a ser elevada a sede de concelho em 1826, tendo perdido este estatuto, anos mais tarde, com a 

sua integração no concelho de Alcácer do Sal, o que viria a ocorrer em 1895. Viria no entanto a ser reintegrada no concelho 

de Montemor-o-Novo em 1898. Cabrela pertenceu às comarcas de Santarém, Setúbal, Lisboa e Alcácer do Sal.   

Entre os principais elementos patrimoniais do concelho 

afigura-se merecedor de um destaque particular a Igreja 

Matriz de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da 

freguesia. As origens deste local de culto remontam ao 

século XVII, tendo sido inaugurada em 1625. Destacam-se 

na igreja o seu Altar das Almas, composto por um retábulo 

barroco em talha dourada, bem como as imagens em pedra 

de Santa Margarida e São Sebastião, datadas do século XV.  

A freguesia tem desde sempre assumido uma forte relação 

com as atividades agrícolas e pecuárias e com a 

exploração corticeira, estando igualmente presentes, num 

passado mais recente, as atividades ligadas à pecuária, à panificação, serralharia civil e pequeno comércio, sendo o 

artesanato um dos aspetos mais evidentes da ruralidade da povoação e da freguesia. 

Cabrela chegou a ser uma das vilas mais populosas do Alentejo, registando, em 1950, antes da vaga migratória que se 

fez sentir sobretudo no interior do país, uma população de cerca de 4300 habitantes, população que tem vindo a diminuir de 

forma expressiva ao longo das últimas décadas. 

 

 

Fotografia 2 - Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

Fonte: CMMN 
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2.2. CIBORRO 
 

Localizada no extremo oriental do concelho de Montemor-o-Novo, a Norte da sede de concelho, a freguesia de Ciborro 

apresenta-se confinante com o concelho vizinho de Coruche. 

Inicialmente conhecida como Aldeia Nova de Valenças, a atual designação de Ciborro deriva de um dos sete montes de 

habitação que faziam parte integrante da Herdade do Paço, entre eles se contando para além do Ciborro, os montes do Paço, 

Casas de Baixo, Casas Longas, Castelos, Zambujeira e Abrunheira. 

Esta herdade viria a ser expropriada do Convento dos Cónegos de São João Evangelista depois das chamadas lutas liberais, 

tendo sido adquirida, em 1841, pela Marquesa do Louriçal. A herdade viria a ser vendida anos mais tarde, em 1870, nela se 

incluindo os seus sete montes. 

Alguns anos mais tarde, já em 1887, viriam a ser realizados os primeiros aforamentos na Herdade do Paço. Estes 

aforamentos, inicialmente previstos junto ao Monte dos Castelos, acabaram por ser realizados nas terras em redor do Monte 

do Ciborro, tendo sido após estes aforamentos que começaram a ser edificadas as primeiras casas, que estariam na origem 

da aldeia do Ciborro.  

Ciborro pertenceu durante muitos anos à freguesia de São 

Geraldo. No entanto, com a extinção desta freguesia, Ciborro 

e São Geraldo passaram a pertencer à freguesia de Nossa 

Senhora do Bispo. Anos mais tarde, em 1985, Ciborro seria 

elevada a freguesia.  

Em Ciborro o casario integra-se de forma curiosa com a 

beleza da paisagem, sendo mesmo considerada terra de 

belas paisagens, de entre elas se salientado a que pode ser 

contemplada ao longo da ribeira das Barrosas e das margens 

da Barragem do Ciborro. 

Entre os principais elementos patrimoniais da freguesia merecem referência particular a antiga Igreja de S. Lourenço, em 

ruínas, e o vale das antas no Paço de Aragão, sendo no entanto de assumir que a principal atração é a Barragem do Ciborro 

e as atividades náuticas que a ela se encontram associadas, sobretudo nos meses de verão 

Ciborro assumiu sempre uma forte relação com as atividades ligadas ao setor primário, como a génese da sua criação o 

sugere, embora esta atividade tenha vindo a perder algum fulgor em detrimento das atividades mais ligadas à construção 

civil. São no entanto famosos na freguesia alguns produtos, como os torresmos e os enchidos, que continuam a constituir um 

símbolo da relação da freguesia com a atividade agropecuária. 

 

 

Fotografia 3 - Igreja de São Lourenço  

Fonte: CMMN 
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2.3. SÃO CRISTÓVÃO 
 

Localizada na zona Sul do território concelhio encontra-se presente a freguesia de São Cristóvão, cujos limites se apresentam 

confinantes com os concelhos de Alcácer do Sal e Viana do Alentejo. 

Existem poucas notas históricas relativas à freguesia, sendo no entanto de referir que a atual freguesia de São Cristóvão 

chegou a estar anexada à freguesia de Santiago do Escoural, designadamente no período compreendido entre 1911 e 1930. 

Anos mais tarde a freguesia surge, nos Censos de 1940, como freguesia autónoma, a ela tendo sido agregada, em 1946, a 

freguesia de São Romão.   

A história da freguesia remonta no entanto a um passado mais distante, assumindo expressão na Igreja de São 

Cristóvão, cuja construção se apresenta datada do século XVI, e que deverá estar na origem do aglomerado de São 

Cristóvão. Encontra-se presente no interior deste local de culto uma escultura quinhentista do santo padroeiro da freguesia.  

Encontram-se igualmente presentes na freguesia alguns 

elementos patrimoniais que evocam a presença humana na 

freguesia num passado ainda mais distante, assumindo a 

mesma expressão na presença de várias antas e menires 

que remontam ao período Neolítico, de entre eles se 

destacado o conjunto megalítico do Tojal. Este recinto 

megalítico é formado por um Cromeleque de 17 menires 

de granito, que se encontram na sua maioria arrancados e 

tombados. 

Segundo reza a lenda, aquando do início da construção da 

Igreja de São Cristóvão, os trabalhadores verificavam, todas as manhãs, que as suas ferramentas de trabalho desapareciam, 

acabando todos os dias por as encontrar num ponto alto e de difícil acesso. Esta ocorrência repetiu-se, até ao momento em 

que o povo terá sido “iluminado, crendo que era a mão do divino a escolher o local da sua própria morada. Assim nasceu o 

aglomerado, em torno da igreja, que viria ser chamada de Igreja de São Cristóvão, uma vez que, tal como o santo que terá 

carregado Cristo, também a igreja terá sido “carregada” para o local onde foi erigida. 

Com raízes fortemente ligadas à agricultura a aldeia branca permanece isolada, começando no entanto a abrir-se ao 

turismo, tirando proveito do rico património natural, como é o caso do Calcanhar do Mundo, um penedo estreito e de grandes 

dimensões que se encontra presente no vale da Ribeira de S. Cristóvão, e da áreas naturais que se encontram associadas 

aos Sítios da Cabrela e de Monfurado, que ocupam grande parte do território da freguesia. 

Entre os principais elementos que caracterizam a freguesia é ainda de destacar o casario branco, que é considerado pelos 

seus habitantes como um dos símbolos que melhor representa a sua identidade e que mais contribui para a autoestima da 

população. 

 

Fotografia 4 - Igreja de São Cristóvão  

Fonte: CMMN 
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2.4. SANTIAGO DO ESCOURAL 
 

Igualmente localizada na zona Sul do concelho encontra-se a freguesia de Santiago do Escoural, cujos limites se apresentam 

confinantes com os concelhos vizinhos de Évora e de Viana do Alentejo. 

A freguesia apresenta uma estreita relação com a Serra de Monfurado e tem sede em Santiago do Escoural, cuja elevação 

a vila ocorreu em 1916. 

Embora o topónimo da freguesia invoque o Apóstolo, evocando ligações à Ordem de Santiago, que possuía bens no concelho 

de Montemor-o-Novo, pelo menos desde 1229, a sua génese é bem mais antiga, remontando as origens da presença humana 

na freguesia a épocas bem distantes. Existem na freguesia registos datados com milhares de anos, remontando a sua 

ocupação ao período Paleolítico, sendo disso um exemplo fortemente representativo a Gruta do Escoural. 

A gruta encontra-se localizada, num quadro de análise da arte rupestre paleolítica, no sítio mais ocidental do continente 

europeu, assumindo uma significativa importância no estudo da pré-história de toda a Península Ibérica. 

Este monumento, que se constitui como um dos ex libris 

da freguesia e do concelho foi acidentalmente 

descoberto em 1963, durante as obras de escavação de 

uma pedreira, e está classificado como Monumento 

Nacional, sendo considerado como uma das mais 

importantes descobertas arqueológicas do século XX em 

Portugal. A descoberta desta gruta viria a possibilitar a 

identificação de vestígios de arte rupestre paleolítica, 

sendo identificada, das galerias mais afastadas da gruta 

até ao cimo do outeiro, a presença de várias civilizações 

da pré-história, desde o Paleolítico Superior até ao 

Calcolítico (35000 a 8000 a. C.).   

A Gruta do Escoural constitui-se como uma galeria viva da história, nela se encontrando presentes diversos temas da arte 

rupestre, assumindo-se como predominantes as representações de equídeos e bovinos. No período Neolítico a gruta viria 

a ser muito utilizada como necrópole funerária pelas populações que ocupavam o povoado localizado no cabeço acima da 

cavidade, constatando-se na sua envolvente próxima a presença do Tholos do Escoural, um monumento funerário 

megalítico de falsa cúpula que remonta ao período Calcolítico.  

 

Fotografia 5 - Entrada da Gruta do Escoural 

Fonte: CMMN 



 
 

 
 

 

  
HISTÓRIA E PATRIMÓNIO - 11 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

A história de Santiago do Escoural encontra-se intimamente ligada a alguns dos elementos patrimoniais que se encontram 

presentes na freguesia, sendo disso um exemplo a Anta-Capela de Nossa Senhora do Livramento, que se encontra 

localizada perto da aldeia de São Brissos.   

A anta encontra-se associada ao período Neolítico, tendo 

sido transformada em templo religioso no século XVII, 

constituindo-se como um exemplo da cristianização tardia 

de um elemento monumental de origens pagãs. Este 

monumento encontra-se integrado na Herdade da Anta, 

estando classificado como Imóvel de Interesse Público. 

Na aldeia de São Brissos encontra-se igualmente 

presente um outro elemento patrimonial de significativa 

importância para a freguesia, designadamente a Igreja de 

São Brissos. Esta é uma antiga igreja paroquial do século XVI, caracterizando-se por um estilo rústico com elementos 

decorativos regionais e influências manuelinas e renascentistas. Apresenta no seu interior elementos decorativos 

representativos dos apóstolos e dos lendários bispos de Évora, São Manços, São Jordão e São Brissos, que viria a dar o 

nome ao templo. 

Torna-se igualmente importante, no presente contexto assumir uma referência a Monfurado, topónimo que deriva de Monte 

Furado. 

Terá sido nas Covas de Monfurado que Baltasar da 

Encarnação e três outros monges cumpriram, em 1713, uma 

severa penitência de abstinência e oração. O seu exemplo 

viria a ser conhecido em todo o Alentejo, tendo provocado a 

piedade de muitos crentes, que, vindos ao local, fixaram 

então a sua habitação em lapas subterrâneas escavadas nas 

rochas.  

A veneração a estes monges foi crescendo, tendo João de 

Vilalobos e Vasconcelos cedido algumas terras na encosta 

da serra para que fosse edificada uma residência 

comunitária, que viria a ser conhecida como o Convento de Nossa Senhora do Castelo das Covas de Monfurado. 

Este convento viria a sofrer estragos significativos com o terramoto de 1 de novembro de 1755, tendo sido anos mais tarde, 

em 1834, abrangido pelo Decreto da extinção das ordens religiosas. Teve, no entanto, culto, até ao início do século XX 5 

 

                                                           
5 http://tudosobremontemor-o-novo.blogspot.pt/2006/09/freguesia-do-escoural.html 

 
Fotografia 6 - Anta-Capela de Nossa Senhora do Livramento  

Fonte: CMMN 

 

 Fotografia 7 - Convento de Nossa Senhora do Castelo das 
Covas de Monfurado 

Fonte: CMMN 
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2.5. FOROS DE VALE DE FIGUEIRA  

As raízes históricas da freguesia de Foros de Vale de Figueira, nomeadamente em termos administrativos, encontram-se na 

freguesia de Lavre, à qual Foros de Vale de Figueira terá pertencido como simples aglomerado6. Quando Lavre se separou 

de Montemor-o-Novo, Foros de Vale de Figueira terá beneficiado dos privilégios então concedidos a Lavre, situação que terá 

ocorrido há alguns séculos atrás, quando, em 1304, D. Dinis viria a conceder o primeiro foral a Lavre 7. 

Foros de Vale de Figueira é uma das freguesias que maior proximidade apresenta relativamente à sede de concelho, 

tendo a sua origem na propriedade de Vale de Figueira, pertença de três famílias, designadamente a famílias Paneiro, Freixo 

e Cardador. 

Segundo os registos familiares, terá sido a partir de 1910 que se instalaram aqui os primeiros foreiros, estando os 

mesmos associados a algumas das famílias da região. Estas famílias desenvolviam a sua atividade na agricultura, sendo à 

época chamados de cingeleiros, e trabalhavam a terra onde usualmente viviam. Estas terras, não sendo de sua propriedade 

eram pagas através de diversos tipos de rendas, que podiam então assumir a forma de numerário, géneros ou ainda serviços 

prestados por si e pelos seus animais. 

Terá sido igualmente a partir de 1910 que começou a grande concentração da propriedade das terras por parte de um pequeno 

número de famílias, tendo como resultado que os cingeleiros e outras famílias fossem obrigados a abandonarem a sua 

habitação e as terras que então cultivavam. 

Estando disponíveis terrenos para venda, estas famílias viriam a fixar-se na zona, tendo então comprado os primeiros foros, 

o que lhes permitiu a continuidade da sua atividade agrícola. Agora na condição de seareiros, uma vez que o rendimento das 

terras compradas não era suficiente para o sustento das suas famílias, estes agricultores pagavam com parte das colheitas 

cerealíferas aos donos das terras. Esta situação viria a observar continuidade, com maior ou menor regularidade, até aos 

anos cinquenta. 

Só a partir da década de cinquenta é que se verificaria uma significativa alteração dos métodos agrícolas, não tendo estes 

seareiros ficado imunes às transformações em curso. Com a chegada dos primeiros tratores e respetivas alfaias agrícolas e 

com o surgimento das primeiras ceifeiras e debulhadoras, viria a ocorrer uma grande transformação na agricultura que se 

realizava na época, transformações que esta população não teve capacidade financeira para suportar.  

Com a crescente mecanização agrícola viria então a surgir um grande número de trabalhadores desempregados, situação 

que observou continuidade até ao início da década de sessenta. A situação então ocorrida viria no entanto a ser 

profundamente alterada com o fenómeno migratório ocorrido ao longo desta década, primeiro para França, mais tarde para a 

Suíça, mas também para outros países europeus, nomeadamente Alemanha e Inglaterra. Outros trabalhadores, não tendo 

emigrado, partiram também, com destino ao litoral. 

                                                           
6 http://tudosobremontemor-o-novo.blogspot.pt/ 
7 http://tudosobremontemor-o-novo.blogspot.pt/ 
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Todos estes trabalhadores partiram à procura de melhores condições de vida, pelo que as poupanças amealhadas viriam a 

servir, na grande maioria dos casos, para construir a casa na sua terra de origem, o que em muito viria a contribuir para o 

crescimento da freguesia. 

Foi igualmente a partir do início da década de sessenta que o aglomerado de Foros de Vale de Figueira viria a assistir a um 

grande desenvolvimento, o que se ficou a dever sobretudo a dois grandes fatores. O primeiro fator viria a estar associado à 

instalação de energia elétrica, o que ocorreu em 1966, estando o segundo fator diretamente associado com a melhoria das 

condições de habitabilidade e com a crescente deslocalização das famílias que viviam no campo, nas grandes herdades da 

região, onde as condições de conforto habitacional não eram as melhores. 

Com raízes históricas fortemente associadas à agricultura, a freguesia tem vindo a assistir, num passado mais recente, 

a uma diversificação da sua estrutura produtiva, sendo notório que o emprego afeto ao setor agrícola tem vindo a perder 

importância, em detrimento do crescente peso do emprego gerado no setor do comércio e serviços, indústria e 

atividades ligadas à construção civil, sendo igualmente assumida uma aposta no setor do turismo, onde o Monte da 

Carvalhice e a Herdade do Freixo do Meio marcam presença. 

2.6. UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE 

 

A União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre é uma das freguesias que resultou da recentre reorganização 

administrativa ocorrida no concelho de Montemor-o-Novo em 2013, tendo surgido em resultado da agregação de duas 

freguesias anteriormente existentes no concelho, designadamente as freguesias de Cortiçadas de Lavre e de Lavre, pelo que 

a sua contextualização história será desenvolvida de forma independente. 

A freguesia de Cortiçadas de Lavre e Lavre apresenta-se localizada no quadrante Noroeste do concelho, confinando com os 

concelhos vizinhos de Coruche (a Norte), e Montijo e Vendas Novas (a Poente). 

Uma análise orientada em torno da freguesia de Lavre, assumida em momento anterior à agregação das duas freguesias 

permite observar que a freguesia se situa na margem direita da ribeira de Lavre, afluente da ribeira de Canha, uma ribeira 

que terá assumido um importante papel na economia da população ao longo dos tempos. 

A região é ocupada desde épocas remotas, tendo sido registados no território envolvente de Lavre inúmeros achados 

arqueológicos de diversos períodos, desde o Paleolítico Inferior até ao Calcolítico. 

A mais antiga referência conhecida ao topónimo Lavar encontra-se datada de 1186, estando associada à doação do Castelo 

de Palmela à Ordem de Santiago, referindo-se neste documento que os seus domínios chegavam à foz de Lavar. Apesar 

desta primeira alusão fazer alusão à ribeira de Lavre e não à povoação, pode assumir-se a existência da povoação já nesta 

data, uma vez que era costume designar os cursos de água com o mesmo nome da principal localidade por onde passavam. 

Alguns anos mais tarde, em 1203, data em que foi atribuído o primeiro foral a Montemor-o-Novo, as terras de Lavar estavam 

incluídas no termo daquela vila. Outras referências surgem igualmente em documentos do século XIII, entre os quais se inclui 

um dos primeiros documentos escritos com referências a Lavre e que se encontra datado de 1220. Neste documento, 
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assinado pelo rei D. Afonso II, o monarca concede uma doação de uma herdade de sua propriedade, sita em Lavre, a um dos 

seus descendentes e funcionário da corte, designadamente ao falcoeiro Mendo Gomes. 

Foi D. Dinis que viria a proceder ao povoamento da freguesia, o que ocorreu por volta de 1300, tendo concedido o primeiro 

foral a Lavre em 1304, a que se seguiu um segundo foral, logo no ano seguinte. Com o desaparecimento dos textos originais 

destes dois forais, resta apenas o registo de um terceiro foral, que viria a ser concedido dois séculos depois por D. Manuel I, 

datando o mesmo de 13 de janeiro de 1520. 

O primeiro foral concedido por D. Dinis viria a estar na origem do concelho de Lavre, tendo o mesmo resultado da 

desanexação de terras do termo de Montemor-o-Novo. Neste documento, para além da usual enumeração dos deveres e 

privilégios atribuídos aos moradores, viria igualmente a ser estabelecida uma primeira delimitação territorial do novo concelho 

então criado. 

Lavre e o seu concelho criado por D. Dinis terão estado na posse da Coroa portuguesa até 1430, ano em que D. João I, com 

o intuito de reanimar o povoamento da região, viria a fazer a doação do castelo de Lavar ao alemão Lambert de Horques, 

nomeando-o alcaide-mor da fortaleza, e atribuindo-lhe um território vasto e que extravasava os limites do concelho, 

abrangendo terras que pertencem atualmente aos concelhos de Arraiolos e Coruche. Esta presença seria no entanto efémera, 

uma vez que em 1437 o filho de Lambert de Horques viria a renunciar ao senhorio de Lavre. 

Foi em 1483 que se iniciou a ligação histórica entre a família Mascarenhas, futuros condes de Santa Cruz e marqueses de 

Gouveia, e a vila de Lavre. Neste ano, e usando a influência que possuía junto do rei D. João II, Fernão Martins de 

Mascarenhas acrescentou aos cargos que já possuía o senhorio de Lavre. Os condes de Santa Cruz ficariam com a posse 

da donataria de Lavre até 1759, ano em que D. José de Mascarenhas é conduzido a julgamento, por alegado envolvimento 

no atentado contra a pessoa do rei. A partir desta data a donataria de Lavre regressaria à Coroa. 

No numeramento de 1527, a vila de Lavre e seu termo teriam aproximadamente 360 habitantes, dos quais 110 se encontravam 

presentes na sede. Ainda neste século, e dadas as frequentes deslocações da corte entre o Alentejo e o Ribatejo, e 

considerando o comércio que se fazia entre os portos do Tejo e Sorraia e o interior do Alentejo, terá sido edificada a ponte 

sobre a ribeira de Lavre, cujas ruínas ainda hoje são visíveis a poucos quilómetros a sudeste da vila. 

No decurso dos séculos XVII e XVIII novas estruturas edificadas viriam a contribuir para o engrandecimento de Lavre, de 

entre eles se referindo as ermidas de Santo António, S. Sebastião e S. Miguel, a igreja e hospital da Misericórdia de Lavre e 

os Paços do Concelho. 

A grande destruição resultante do terramoto 1755 terá contribuído de forma decisiva para o início de um declínio 

acentuado de Lavre ao longo das décadas seguintes. Em 1801 viviam na freguesia-sede 940 habitantes e no termo 161, 

registo populacional que assumia uma redução populacional em relação ao século anterior. 

O concelho de Lavre tinha nesta época uma área territorial que não seria desprezível (cerca de 280 km2), sendo no entanto 

de assinalar que o concelho sempre enfrentou dificuldades de subsistência. Com exceção do vale de Simarros, onde a 

horticultura era possível, os olivais que se desenvolviam em redor da vila e algumas vinhas, a produção agrícola no concelho 

era escassa.  
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As dificuldades de autosustentação da edilidade local, a par do declínio da localidade no início do século XIX, viriam 

a condenar o concelho de Lavre à extinção e a sua integração no concelho de Montemor-o-Novo, o que viria a ocorrer 

em 1836, no âmbito da reorganização administrativa decretada por Passos Manuel. 

Já na segunda metade do século XIX, e no seguimento do crescente interesse dos grandes proprietários pela suinicultura 

e pela exploração corticeira, bem como da crescente procura de lenha para abastecer a indústria e os caminhos de ferro, 

viria a assistir-se a uma substituição das áreas de extensos matagais por montados de sobro e azinho. Data desta 

época o desenvolvimento e crescimento de uma outra localidade dentro da freguesia de Lavre, nomeadamente Cortiçadas 

de Lavre, que chegou a ser uma freguesia autónoma do concelho de Montemor-o-Novo. 

A extração de cortiça, mais do que as culturas agrícolas tradicionais, viria a tornar-se a principal fonte de rendimento de 

várias famílias de proprietários. Esta atividade, a par da suinicultura, continua a assumir uma forte expressão na base 

económica da freguesia, que viria no entanto a ser diversificada e orientada em função das necessidades e dinâmicas do 

mercado, podendo assumir-se presentemente a importância das atividades ligadas ao apoio social e ao turismo. 

Uma análise orientada em torno de Cortiçadas de Lavre, assumida igualmente em momento anterior à agregação das duas 

freguesias, permite assumir que o nome da localidade de Cortiçadas de Lavre terá origem nas casas feitas de cortiça aí 

existentes, construídas pelos primeiros moradores. 

A área envolvente de Cortiçadas de Lavre foi fortemente abalada pela guerra da independência, sendo aquela que mais 

sofreu com o terramoto ocorrido em 1755, que teria como consequência a ruína de grande parte dos edifícios e a perda de 

muitos documentos, o que dificulta o acesso ao conhecimento da sua história 8. 

O povoamento em Cortiçadas de Lavre remontará certamente ao período Neolítico, uma vez que a toponímia fornece 

alguns indicadores que permitem sustentar esta inferência. É disso um exemplo a referência ao Casal de Antas, que pertence 

à antiga freguesia de Lavre, e que denota a presença da cultura megalítica na região 9. Este topónimo sugere a romanização, 

uma vez que na origem de um casal, quase sempre se pode localizar uma primitiva “villa”. 

Será no entanto de considerar que os momentos mais marcantes da história de Cortiçadas, com exceção do momento em 

que se chegou a constituir enquanto freguesia autónoma do concelho de Montemor-o-Novo, se encontram diretamente 

associados à povoação de Lavre, sendo a este nível de destacar o momento em que Lavre foi elevado a concelho, o que viria 

a resultar para Cortiçadas num benefício de privilégios únicos. 

O concelho de Lavre, que possibilitava uma maior proximidade de Cortiçadas ao seu centro administrativo, acabaria no 

entanto por ser extinto, tendo sido criada as freguesias de Cortiçadas de Lavre e de Foros de Vale de Figueira, procurando-

se desta forma solucionar o problema da desertificação populacional. A este facto não terá sido estranho o desenvolvimento 

económico apresentado por ambas as freguesias, sendo de salientar que a produção corticeira, que desde sempre esteve 

presente em Cortiçadas de Lavre, justificando a origem do próprio nome. 

Cortiçadas de Lavre esteve integrada no termo do extinto concelho de Lavre até 1836, tendo sido elevada a freguesia em 

1988. Recentemente, no âmbito do processo de reorganização administrativa ocorrido no concelho de Montemor-o-Novo, 

                                                           
8 http://tudosobremontemor-o-novo.blogspot.pt/ 
9 http://tudosobremontemor-o-novo.blogspot.pt/ 
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Cortiçadas de Lavre viria a ser agregada com a freguesia de Lavre, tendo daqui resultado a criação de uma freguesia única, 

que assume presentemente a designação de União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre. 

2.7. UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
NOSSA SENHORA DA VILA, NOSSA 
SENHORA DO BISPO E SILVEIRAS 

 

A União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, tal como a freguesia anteriormente 

considerada, é uma das freguesias que surgiu em resultado da recente reorganização administrativa do concelho, tendo a 

mesma resultado da agregação de três das freguesias anteriormente existentes, nomeadamente as freguesias de Nossa 

Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, pelo que a sua contextualização histórica, ainda que fortemente ligada 

à história de Montemor-o-Novo, será desenvolvida de forma desagregada. 

A anteriormente designada freguesia de Silveiras tem uma génese recente, tendo sido criada em 1988 a partir de territórios 

que se encontravam afetos às freguesias de Cabrela e Nossa Senhora do Bispo, esta última diretamente associada à sede 

de concelho. Como referido, a freguesia foi recentemente agregada, em 2013, passando a integrar a união de freguesias 

suprarreferida. 

À data da sua criação a freguesia de Silveiras incluía no seu território as áreas associadas às extintas freguesias de Santo 

Aleixo e Safira, cuja extinção ocorreu na década de 40 do século passado. Na antiga área da freguesia de Santo Aleixo 

encontram-se ainda presentes as ruínas da Igreja de Santo Aleixo, cuja origem remonta ao primeiro terço do séc. XVI. 

Da extinta freguesia de Nossa Senhora da Natividade de Safira subsistem apenas as ruínas da igreja edificada no séc. XV 

e ampliada no séc. XVI. Safira chegou a ter um estatuto de freguesia condal em 1866, data em que foi criado o título de 

Visconde de Safira para conferir o grau de nobreza ao latifundiário montemorense Augusto Dâmaso Miguéns da Silva 

Ramalho Ferreira de Pina Ribeiro de Gomide, que viria a ser elevado a conde em 1906. 

Existem referências a Silveiras nas Memórias Paroquiais, datadas de 1758, onde se podem identificar algumas referências 

locativas: “Principia o seu limite na estrada rial donde chamão a venda de bacho das Sylveiras para o nascente" e "He banhada 

pela parte do Norte, com uma ribeira, que tem nascimento nas Silveiras”. 

Silveiras constitui-se presentemente como um aglomerado emergente. As "Vendas" das Silveiras terão surgido ao longo 

do traçado da EN4, na reta e nas curvas que antecedem o desvio para Cabrela, a mesma estrada "por onde se comunica a 

corte de Lisboa com todo o Alentejo, Roma, e muitas partes do mundo", segundo as Memórias Paroquiais suprarreferidas. 

Esta estrada era conhecida como Estrada Real, sendo através dela que a corte comunicava com todo o Alentejo. 

À data da sua criação, os limites da freguesia encontravam-se associados ao Monte Estoril, na ribeira da Lage, que a separava 

da freguesia de Nossa Senhora do Bispo e prolongavam-se até à Cova do Lagarto, onde fazia fronteira com o concelho 

vizinho de Vendas Novas. Os limites então estabelecidos para a freguesia estendiam-se também até Colónias, onde confinava 

com a freguesia de Cabrela, até ao ribeiro de Vale de Asna, onde surge a freguesia de São Cristóvão, sendo igualmente de 

considerar a presença do rio Almansor, que estabelecia o limite entre as freguesias de Silveiras e Foros de Vale de Figueira.  
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O posicionamento do aglomerado observa uma localização estratégica e privilegiada, resultando as sua potencialidades 

do facto de ser um ponto de passagem incontornável para quem se desloque entre Lisboa e a fronteira com Espanha sem 

recorrer à autoestrada que atravessa toda a freguesia, a Sul da EN4. Foi de resto a presença deste eixo viário que estando 

associado ao surgimento de Silveiras, viria também a estar na génese, mais a Poente, de outras “Vendas”, designadamente 

Vendas Novas, que antes da elevação a concelho chegou a ser freguesia do concelho de Montemor-o-Novo. 

Será no entanto de assumir uma referência expressa ao facto que os indícios da presença humana no território desta 

antiga freguesia remontam, pelo menos, ao período Neolítico, sendo a mesma testemunhada na presença de diversos 

monumentos megalíticos, entre eles se incluindo o Cromeleque dos Cuncos, o Menir da Courela do Guita (classificado 

como Monumento Nacional), a Anta da Horta da Rabasqueira, a Anta da Sobreira e o Recinto do Sideral. 

Num passado mais recente, subsistem ainda na área desta antiga freguesia alguns vestígios do período romano, talvez 

associados a pequenos casais agrícolas, bem como referências a antigas zonas de mineração que estarão possivelmente 

associadas a este período em que os romanos marcaram presença no território. 

A anteriormente designada freguesia de Nossa Senhora da Vila, assim considerada até à recente reorganização 

administrativa do concelho de Montemor-o-Novo, foi uma das freguesias que esteve ligada à sede de concelho.  

Já em finais do século XIII era Montemor terra de grande importância, aqui tendo D. Dinis reunido a Assembleia que viria a 

demandar ao papa Honório IV a criação de uma Universidade (que mais tarde viria a ser criada em Coimbra). Foi também em 

Montemor-o-Novo que, já em finais do século XV, se realizaram, por duas vezes, as cortes (em 1477 e em 1495). 

Com fundação datada de 1234, a freguesia de Nossa Senhora da Vila era então uma reitoria da apresentação do Arcebispo 

de Évora. O período de apogeu da freguesia viria no entanto a ocorrer ao longo dos séculos XV e XVI, numa época em que 

à prosperidade trazida pelo comércio se aliava, nesses tempos de riqueza a nível nacional, o facto da corte se deslocar para 

Montemor-o-Novo durante longos períodos de tempo. 

Alojavam-se então no Castelo de Montemor os monarcas do reino, o que trazia inevitáveis e positivas consequências para a 

sua população, tendo sido durante as cortes de Montemor, de 1495, que D. Manuel I terá ordenado a demanda da descoberta 

do caminho marítimo para a Índia.  

Anos mais tarde, em 1503, viria D. Manuel I a conceder um novo Foral (Foral de Leitura Nova) a Montemor, vindo assim 

confirmar os privilégios anteriormente concedidos à vila por D. Sancho I em 1203. Em 1563, Montemor viria a receber de D. 

Sebastião o título de “Vila Notável”. A freguesia assumiu igualmente um importante papel na época da perda da 

independência, tendo sido ocupada pelos castelhanos em 1580. 

Outras notas históricas podem ser associadas à freguesia e que se encontram intimamente ligadas à história de Montemor-

o-Novo. Durante a restauração, em 1640, Montemor esteve ao lado de D. João IV, resistência que viria a continuar mais tarde, 

nomeadamente durante as Invasões Francesas, quando, em 1808, durante o primeiro dos três ataques franceses, a freguesia 

resistiu. Foi também em Montemor que, em 1834, esteve estacionado o estado-maior do exército liberal, chefiado por 

Saldanha, durante as lutas entre liberais e absolutistas.  

Em 11 de março de 1988, Montemor-o-Novo viria a ser elevado a cidade, culminando um desenvolvimento que nos últimos 

anos se tornara latente, sendo este o facto mais relevante da história recente da freguesia e do concelho.   
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A freguesia caracteriza-se ainda por uma significativa 

riqueza patrimonial, podendo ser destacados alguns 

elementos particulares, como o antigo Convento de São 

Domingos, as Igrejas do Calvário e de Nossa Senhora da 

Visitação, de São Mateus e de Santa Sofia, bem como a 

zona antiga ou zona histórica da cidade.  

Assume no entanto particular expressão o Castelo de 

Montemor-o-Novo, que se apresenta como um dos mais 

interessantes e importantes monumentos do concelho sob um 

ponto de vista histórico. Pode imaginar-se, pelo que resta da 

estrutura atualmente existente, aquilo que lhe falta e a sua 

imponência em tempos passados, tão imponente que a sua 

presença domina toda a cidade. Da antiga fortaleza, resta ainda hoje a torre do relógio, com coruchéus rodeados de pináculos 

e de ameias. A leste e a oeste, duas torres que de tão fortes ainda resistem, a da Má Hora e a do Anjo. 

A freguesia de Nossa Senhora do Bispo foi igualmente uma das freguesias que se encontrou intimamente ligada à 

sede de concelho, estando presentemente associada à União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do 

Bispo e Silveiras, em resultado da recente reorganização administrativa do concelho de Montemor-o-Novo. 

Dada a forte ligação histórica que Nossa Senhora do Bispo observa em relação a Montemor-o-Novo, é na área geográfica 

desta antiga freguesia do concelho, e em particular na sua área que se encontra diretamente associada à cidade que se 

encontram presentes alguns dos monumentos mais importantes e simbólicos, entre ele se incluindo os Paços do Concelho, 

a Igreja Matriz e o Convento de São João de Deus, que assume particular destaque. O templo dedicado a São João de 

Deus viria a ser construído em 1625, exatamente no local do nascimento do Santo. 

O povoamento desta antiga freguesia do concelho é tão remoto como o do resto da região, ilustrando a presença da 

Anta da Comenda a fixação dos primeiros habitantes desde os tempos megalíticos. 

A origem da freguesia estará associada à edificação na zona Poente da vila muralhada de uma nova igreja paroquial, sendo 

que a paróquia de Nossa Senhora do Bispo havia já sido fundada no ano de 1300, constituindo então uma reitoria de 

apresentação do Arcebispo de Évora 10. 

A construção desta nova igreja paroquial viria a acontecer nas primeiras décadas do século XIII, pelo que a partir da 

construção deste novo local de culto nesta parte da vila a população passou a estar ligada ao local, aí cumprindo os seus 

deveres religiosos. A designação do “Bispo” resulta do facto de o respetivo padroado e rendas serem pertença do Bispo de 

Évora, enquanto os da igreja de Santa Maria da Vila estavam entregues ao Cabido da mesma cidade. 

O cardeal infante D. Afonso, bispo de Évora, ordenaria a reconstrução da Igreja em 1534, sendo desta época o pórtico 

manuelino ainda existente nas suas ruínas. Esta mesma igreja viria ainda a ser alvo de obras de beneficiação em finais do 

século XVII e no século XVIII, que contribuíram para fazer dela o templo mais sumptuoso da vila de Montemor. 

                                                           
10 http://tudosobremontemor-o-novo.blogspot.pt/ 

 

 Fotografia 8 - Igreja de Nossa Senhora da Visitação 

Fonte: CMMN 
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Terá sido neste templo que em 1495 foi batizado João Cidade, mais tarde canonizado como São João de Deus, dada a sua 

obra realizada em prol dos mais necessitados. Fundador de um hospital em Granada, este santo viria a inspirar a criação da 

Ordem Hospitaleira de São João de Deus.  

Esta freguesia viria a dar o seu nome à Porta do Bispo, junto à Torre do Anjo e à Rua do Bispo, via que assegurava a ligação 

entre o adro da igreja e o centro da vila. Desde cedo viria a ser constituído, fora dos muros da vila, um arrabalde, que se 

encontrava em constante desenvolvimento, não só pela abundância de água e pela existência de espaços mais amplos, mas 

também devido à sua maior proximidade às estradas que atravessavam o território circundante da vila. 

Com este crescente desenvolvimento do arrabalde, a população da cerca foi transferindo as suas residências ao longo do 

tempo, com o consequente abandono da área murada da vila. De forma natural, as sedes de paróquia da zona intramuros da 

vila viriam a estender a sua ação ao arrabalde, ficando parte desta população integrada na freguesia de Nossa Senhora do 

Bispo. 

Durante alguns séculos, e apesar da maioria dos paroquianos viver fora dos muros da vila, a sede religiosa da freguesia 

manteve-se no interior da cerca. Apenas no século XIX, em 1843, num momento em que o despovoamento da zona intramuros 

da vila se encontrava já bastante consumado, é que a sede da paróquia viria a ser transferida para a Igreja do extinto Convento 

de São João de Deus (atual igreja matriz).  
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3. PATRIMÓNIO MATERIAL IMÓVEL 
 

De acordo com o definido pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC), fazem parte integrante do património cultural 

imóvel o conjunto de bens imóveis que são considerados importantes para a compreensão, permanência e 

construção da identidade nacional e para a democratização da cultura. Estes bens constituem-se enquanto 

testemunhos com valor civilizacional ou cultural, refletindo o seu relevante interesse cultural, designadamente histórico, 

paleontológico, arqueológico, arquitetónico, artístico, etnográfico, científico, industrial ou técnico, valores de memória, 

antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade. 

Tendo por base estes conceitos, apresentam-se ao longo das secções seguintes a identificação dos elementos patrimoniais 

imóveis identificados no concelho de Montemor-o-Novo, considerando-se para o efeito os bens imóveis que se encontram já 

classificados ou em vias de classificação, os elementos que integram a Carta Arqueológica do concelho, assim como outros 

elementos patrimoniais já inventariados e que se afiguram merecedores de uma atenção particular. 

3.1. BENS IMÓVEIS 
CLASSIFICADOS E EM VIAS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

 

Tendo em presença a informação disponibilizada pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC), encontram-se 

identificados no concelho de Montemor-o-Novo 26 bens imóveis classificados, dos quais 13 são classificados como 

Monumento Nacional, 4 como Monumento de Interesse Público, 6 como Imóvel de Interesse Público e 3 como Sítio de 

Interesse Público. 

Destes imóveis classificados 8 situam-se na cidade, 

destacando-se o Castelo de Montemor-o-Novo, como um 

exemplar de arquitetura militar, único no concelho, que se 

encontra classificado como Monumento Nacional, sendo 

considerado um dos ex libris da cidade e do próprio 

concelho.  

Da análise da informação disponibilizada constata-se que as 

primeiras classificações de património no concelho datam de 

1910, com a classificação da Anta da Herdade dos Tourais, 

Anta da Serranheira, Anta da Herdade das Comendas, Anta 

Ermida de Nossa Senhora do Livramento, Lápide da 

fronteira à casa da Câmara e lápide do chafariz de Montemor-o-Novo. Posteriormente, em 1926 são ainda classificados como 

Monumento Nacional, a Anta Grande da Comenda da Igreja, a Anta da Velada e as Antas Grandes do Paço. O Castelo de 

Montemor-o-Novo só viria a ser classificado em 1951 e a Gruta do Escoural em 1963. 

 

Fotografia 9 - Castelo de Montemor-o-Novo 

Fonte: CMMN 
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O Menir na Courela da Casa Nova, classificado em 1974, foi o último registo de classificação de um bem imóvel existente no 

concelho como Monumento Nacional.  

Os Imóveis de Interesse Público no concelho são maioritariamente elementos de arquitetura religiosa, destacando-se o 

Conjunto da Igreja e Cripta de São João de Deus cuja classificação data de 1950. 

Mais recentemente (2014/2015) foram classificados como Monumentos de Interesse Público, a Quinta de Sancha-a-

Cabeça, a Ermida de São Pedro da Ribeira, a Quinta da Amoreira da Torre e Respetiva Cerca e a Igreja de Nossa Senhora 

da Purificação da Represa, e como Sítios de Interesse Público, o Tholos do Escoural, Anta do Estanque e Anta 1 do 

Carapetal. 

Para além destes elementos, encontram-se em vias de classificação as Antas da Moita do Gato, da Comenda da Igreja 2, 

Anta da Chaminé e o Cromeleque dos Cuncos. 

Todos os elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação, encontram-se identificados na figura e quadro 

seguinte e nas fichas de caraterização constantes do Anexo II (Listagem do Património Arqueológico Inventariado no 

Concelho de Montemor-o-Novo - Elementos Patrimoniais Correspondentes com a Carta Arqueológica) . 
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Figura 1 - Localização do património classificado e em vias de classificação existente no concelho 

Fonte: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo; Direção Geral do Património Cultural (adaptado) 
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Quadro 1 - Bens imóveis classificados e em vias de classificação 

ID MN - MONUMENTO NACIONAL 

1 

 

Anta Grande da Comenda da Igreja 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: Decreto n.º 26236, DG,1ª Série, n.º 16, de 20-01-1936 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 

2 

 

Estação Arqueológica Situada na Herdade da Sala  

(Gruta do Escoural)  

Tipologia: Arqueologia/Gruta 

Classificação: Decreto n.º 45327, DG,1ª Série, n.º 251, de 25-10-1963 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: Santiago do Escoural  

3 

 

Anta da Herdade dos Tourais 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

4 

 

Anta da Herdade das Comendas ou Comenda Grande 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

5 

 

Menir na Courela da Casa Nova 

Tipologia: Arqueologia/Menir 

Classificação: Decreto n.º 735/74, DG,1ª Série, n.º 297, de 21-12-1974 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  
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6 

 

Anta Grande 1 do Paço 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: Decreto n.º 26236, DG,1ª Série, n.º 16, de 20-01-1936 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: Ciborro 

7 

 

Anta Grande 2 do Paço  

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: Decreto n.º 26236, DG,1ª Série, n.º 16, de 20-01-1936 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: Ciborro 

8 

  

Anta da Velada (Comenda do Coelho) 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: Decreto n.º 26236, DG,1ª Série, n.º 16, de 20-01-1936 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 

9 

 

Castelo de Montemor-o-Novo, Abrangendo as Muralhas e os 
Imóveis que se encontram dentro delas 

Tipologia: Arquitetura Militar/ Castelo 

Classificação: Decreto n.º 38147, DG,1ª Série, n.º 4, de 5-01-1951 

Proteção: Zona Especial de Proteção e Zona non aedificandi (Portaria de 
13.07.1962 publicado no DG II Serie nº177 de 28.07.1962;  

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

10 

 

Anta Capela de Nossa Senhora do Livramento ou Anta de São 
Brissos 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: Santiago do Escoural 

11 

 

Lápide na Parede Fronteira à Casa da Câmara 

Tipologia: Arquitetura Civil/Casa 

Classificação: Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  
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12 

 

Lápide do Chafariz de Montemor-o-Novo 

Tipologia: Arquitetura Civil/Chafariz 

Classificação: Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 

13  

Anta da Serranheira 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 

  

ID MIP - MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

14 

 

Igreja de Nossa Senhora da purificação da Represa 

Tipologia: Arquitetura Religiosa/Igreja 

Classificação: Portaria n.º 8/2015, DR, 2ª Série, n.º 4, de 7-01-2015 

Proteção: Zona Especial de Proteção e Zona Non Aedificandi 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 

15 

  

Ermida de São Pedro da Ribeira 

Tipologia: Arquitetura Religiosa/Capela 

Classificação: Portaria n.º 616/2014, DR, 2ª Série, n.º 142, de 25-07-2014 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 

16 

 

Quinta da Amoreira da Torre e Respetiva Cerca 

Tipologia: Arquitetura Civil/ Quinta 

Classificação: Portaria n.º 264/2014, DR, 2ª Série, n.º 71, de 10-04-2014 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  
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17 

 

Quinta de Sancha-a-Cabeça 

Tipologia: Arquitetura Civil/ Quinta 

Classificação: Portaria n.º 413/2013, DR, 2ª Série, n.º 120, de 25-06-2013 

Proteção: Zona Especial de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 

 

 IIP - IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO 

18 

 

Menires da Pedra Longa 

Tipologia: Arqueologia/Menir 

Classificação: Decreto n.º 1/86, DR,1ª Série, n.º 2, de 3-01-1986 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

19 

 

Igreja e Convento de São Francisco  

Tipologia: Arquitetura Religiosa/Convento 

Classificação: Portaria n.º 63/2010, DR, 2ª Série, n.º 12, de 19-01-2010 

Proteção: Zona Especial de Proteção  

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 

20 

 

Antigo Convento de São Domingos (Ruínas)  

Tipologia: Arquitetura Religiosa/Convento 

Classificação: Decreto n.º 44 075, DG,1ª Série, n.º 281, de 5-12-1961 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

21 

(  

Conjunto da Igreja e Cripta de São João de Deus  

Tipologia: Arquitetura Religiosa/Igreja 

Classificação: Decreto n.º 37 801, DG,1ª Série, n.º 78, de 2-05-1950 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  



 

 
 

 

  
HISTÓRIA E PATRIMÓNIO - 27 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

22 

(1) 

Sacristia (Antiga Sala do Despacho) da Igreja Paroquial do Senhor 
Jesus do Calvário "Igreja do Calvário"  

Tipologia: Arquitetura Religiosa/Sacristia 

Classificação: Decreto n.º 67/97, DR,1ª Série-B, n.º 301, de 31-12-1997 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

23 

 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção   

Tipologia: Arquitetura Religiosa/Igreja 

Classificação: Decreto n.º 1/86, DR,1ª Série, n.º 2, de 3-01-1986 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF Cortiçadas de Lavre e Lavre  

  

 SIP - SÍTIO DE INTERESSE PÚBLICO 

24 

 

Tholos do Escoural 

Tipologia: Arqueologia/Tholos 

Classificação: Portaria n.º 646/2014, DR, 2ª Série, n.º 148, de 4-08-2014 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: Santiago do Escoural  

25 

 

Anta do Estanque  

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: Portaria n.º 507/2014, DR, 2ª Série, n.º 123,de 30-06-2014 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

26 

 

Anta 1 do Carapetal 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: Portaria n.º 749/2014, DR 2ª Série n.º 183, de 23-09-2014 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  
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 EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO (HOMOLOGADO COMO IIP) 

27 

 

Cromeleque dos Cuncos 

Tipologia: Arqueologia/Cromeleque 

Classificação: - 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

28 

 

Anta da Moita do Gato 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: - 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

29 

 

Anta da Comenda da Igreja 2 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: - 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

30 

 

Anta da Chaminé 

Tipologia: Arqueologia/Anta 

Classificação: - 

Proteção: Zona Geral de Proteção 

Freguesia: UF N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras  

Fonte (fotos): Câmara Municipal de Montemor-o-Novo (Carta arqueológica); (1) Inventário Artístico de Portugal de Túlio Espanca (Distrito de Évora, Zona 
Norte, Volume II).Autor David Freitas Data Fotografia 1975 ant. - Legenda Sacristia da Ig. do Calvário em Montemor-o-Novo Cota DFT496.1 - Propriedade 
Arquivo Fotográfico CME 

Segundo informação da Direção Geral do Património Cultural, “A classificação alarga o seu âmbito estratégico através da 

constituição de zonas gerais e especiais de proteção, servidões administrativas nas quais não podem ser concedidas licenças 

para obras de construção sem prévio parecer favorável da administração do património cultural competente, e que podem 

incluir zonas non aedificandi (ZNA - zonas onde é proibido qualquer tipo de construção), destinadas à criação de 

tamponamentos que levem à minimização de impactos construtivos ou à salvaguarda de solos arqueológicos. 

Os bens imóveis classificados beneficiam de uma zona especial de proteção (ZEP) que pode ser estabelecida em simultâneo 

com a decisão final do procedimento de classificação, ou fixada no prazo máximo de 18 meses a contar da data da publicação 
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da decisão final do mesmo, revestindo a forma de portaria, e que é obrigatória no caso dos monumentos, mas facultativa no 

que respeita a conjuntos e sítios. 

Os efeitos da zona geral de proteção ou da zona especial de proteção provisória de um bem imóvel classificado, de interesse 

nacional ou de interesse público, mantêm-se até à publicação da respetiva zona especial de proteção.  

A zona especial de proteção assegura o enquadramento paisagístico do bem imóvel e as perspetivas da sua contemplação, 

abrangendo os espaços verdes que sejam relevantes para a defesa do respetivo contexto.”11 

Nas figuras seguintes encontram-se identificados os elementos patrimoniais classificados e respetivas zonas especiais de 

proteção. Os restantes elementos patrimoniais classificados e em vias de classificação têm definida uma Zona Geral de 

Proteção que se encontra delimitada na Planta de Condicionantes e no Anexo I. 

                                                           
11 www.patrimoniocultural.gov.pt 
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Figura 2 – Zona Especial de Proteção do Castelo de Montemor-o-Novo , abrangendo as muralhas e os imóveis que se encontram 
dentro delas 

Fonte: Direção-Geral do Património Cultural (2019) 
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Figura 3 - Zona non aedificandi e Zona Especial de Proteção da Igreja da Nossa Senhora da Purificação da Represa 

Fonte: Direção-Geral do Património Cultural (2019) 
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Figura 4 - Zona Especial de Proteção da Quinta da Sancha-a-Cabeça 

Fonte: Direção-Geral do Património Cultural (2019) 
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Figura 5 - Zona Especial de Proteção do Conjunto constituído pela Igreja e Convento de São Francisco 

Fonte: Direção-Geral do Património Cultural (2019) 
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3.2. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 
 

Nos termos do disposto na legislação em vigor, o património arqueológico apresenta-se constituído pelo conjunto de vestígios, 

bens e outros indícios da evolução, cuja preservação e estudo permitem traçar a história da humanidade, constituindo os 

mesmos um testemunho com valor de civilização ou de cultura que reflete valores da memória, antiguidade, originalidade, 

raridade, singularidade, ou exemplaridade.  

Os valores patrimoniais arqueológicos existentes no concelho assumem uma significativa expressão territorial e encontram-

se presentes em todas as freguesias do concelho, constituindo um reflexo da presença no território desde um passado 

bastante longínquo. 

O levantamento do património arqueológico teve por base a 

Carta Arqueológica do Concelho que reúne a informação 

sobre os diversos sítios arqueológicos existentes no 

concelho, os quais estão identificados no quadro seguinte. 

Torna-se importante assumir uma referência expressa ao 

facto que alguns dos elementos patrimoniais identificados no 

quadro suprarreferido se encontram já classificados ou se 

encontram em vias de classificação.  

Tendo em presença a informação disponibilizada, verifica-se 

ao nível do território concelhio a existência de um 

significativo número de registos de elementos de património 

arqueológico. As referências arqueológicas inventariadas encontram-se desagregadas em várias tipologias, sendo notória a 

prevalência dos registos associados à presença do megalitismo. 

Os elementos patrimoniais identificados assumem uma abrangência temporal significativa, observando-se valores 

patrimoniais que refletem uma cronologia da ocupação e da presença humana no território, não apenas em períodos 

relativamente recentes da história (Período Romano e Idade Média), mas também em épocas mais antigas, com registos que 

remontam ao período compreendido entre o Paleolítico Médio e o final do Período Neolítico, destacando-se a este nível  a  

Gruta do Escoural, cuja classificação como Monumento Nacional viria a ocorrer em 1963, e que se constitui, tal como o 

Castelo de Montemor-o-Novo, como um dos elementos patrimoniais mais conhecidos do concelho. 

 

Fotografia 10 - Anta da Herdade dos Tourais  

Fonte: CMMN  
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Em termos espaciais e não obstante o património 

arqueológico se encontrar presente em todas as freguesias 

do concelho, assume particular expressão a significativa 

concentração de elementos patrimoniais na área da 

União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa 

Senhora do Bispo e Silveiras, onde se encontram 

localizados cerca de três centenas dos elementos 

patrimoniais identificados no concelho. Este vasto conjunto 

de elementos arqueológicos ilustra a riqueza e diversidade 

do património arqueológico de Montemor-o-Novo e 

reflete as origens remotas da ocupação do território, 

crendo-se que os mesmos poderão assumir um importante papel na definição de uma política municipal que vise não só a 

salvaguarda destes elementos patrimoniais, mas também a sua promoção enquanto elemento diferenciador e com 

potencial para atrair um novo tipo de turismo sustentado na vertente cultural. 

 

Quadro 2 - Património arqueológico com correspondência nas fichas da Carta Arqueológica 

ID CNS Designação Tipo 
Reg. 

Classif. 
Período Freguesia 

CA000  Anta da Herdade da Serrinha Anta MN Neolítico SE 

CA001 15663 Anta 1 da Alcava de Cima Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA002 19896 Anta 1 do Monte das Fazendas Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA003 2802 Anta 1 do Carvalho / Carvalho Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA004 618 Anta 1 dos Tourais / Anta da Herdade dos Tourais Anta MN Neolítico UFNSVNSBS 

CA005 10278 Anta 2 das Fazendas (Luzes) / Anta das Fazendas Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA006 15664 Anta 2 de Alcava de Cima / Alcava de Cima 2 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA007 - Anta 2 do Carvalho Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA008 12735 Anta 2 do Zambujal Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA009 28760 Anta 2 dos Tourais Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA010 28762 Anta 3 do Zambujal Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA011 - Anta dos Paliteiros Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA012 12274 Anta da Amoreira da Torre Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA013 14041 Anta da Azinheira Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA014 28763 Anta da Azinheira Galega Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA015 7355 Anta da Fonte da Senhora / Fonte da Senhora 1 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA016 28870 Alfeirões Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA017 7115 Anta da Malhada / Outeiro do Patalim Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA018 5904 Anta da Moita do Gato Anta EVC Neolítico UFNSVNSBS 

CA019 1349 Anta da Represa Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA020 26652 Anta do Poço de São Geraldo Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA021 - Anta das Navalhinhas Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA022 28764 Anta das Veladas de Baixo Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA023 12701 Anta do Almo ou Palatim 2 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA024 12736 Anta do Carapeteiro Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA025 7114 Anta do Carrascal Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA026* 1339 Anta do Espanadal Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

 
Fotografia 11 - Gruta do Escoural 

Fonte: CMMN 
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ID CNS Designação Tipo 
Reg. 

Classif. 
Período Freguesia 

CA027 999 Anta do Espragal Anta  Neolítico FVF 

CA028 1338 Anta do Monte das Pedras Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA029 7119 Anta do Patalim 1 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA030 30499 Villa do Almo Villa  Romano UFNSVNSBS 

CA031 7364 Anta dos Carrascais 1 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA032* 7368 Anta dos Carrascais 2 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA033 - Anta dos Nabos Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA034 7363 Anta dos Minutos 2  Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA035 - Menir das Fazendas Menir  Neolítico UFNSVNSBS 

CA036 2357 Menires da Pedra Longa Menir IIP Neolítico Final UFNSVNSBS 

CA037 12734 Sítio do Zambujal 1 / Carapeteiro 3 Abrigo  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA038 14037 Alcava de Baixo 2 Vestígios Dispersos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA039 14040 Alcava de Baixo 5 Vestígios Dispersos  Romano UFNSVNSBS 

CA040 14043 Amoreira da Torre 2 Vestígios Dispersos  Romano UFNSVNSBS 

CA041 14044 Amoreira da Torre 3 Vestígios Dispersos  Romano UFNSVNSBS 

CA042 14025 Amoreirinha 7 Vestígios Dispersos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA043 14026 Amoreirinha 8 Vestígios Dispersos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA044 14027 Amoreirinha 9 Vestígios Dispersos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA045 14028 Amoreirinha 10 Vestígios Dispersos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA046 14029 Amoreirinha 11 Vestígios Dispersos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA047 14010 Bandarra 2 Vestígios Dispersos  Romano UFNSVNSBS 

CA048 14011 Bandarra 3 Vestígios Dispersos  Romano UFNSVNSBS 

CA049 14012 Bandarra 4 Vestígios Dispersos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA050 14017 Carrascais 3 Vestígios Dispersos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA051 - Cerro do Godelo 4 Vestígios Dispersos  Neolítico UFNSVNSBS 

CA052 - Fonte da Senhora 4 Vestígios Dispersos  Romano UFNSVNSBS 

CA053 30476 Mina do Monte do Castelo Mina  Indeterminado SE 

CA054* 7117 Moita do Gato 2 Vestígios Dispersos  Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA055 5673 Moita do Gato 3 Vestígios Dispersos  Romano UFNSVNSBS 

CA056* 14008 Monte da Serranheira 4 Vestígios Dispersos  Romano UFNSVNSBS 

CA057* - Monte do Melo Vestígios Dispersos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA058 4959 Monte do Carrascal 2 Vestígios Dispersos  Romano UFNSVNSBS 

CA059* 14045 Monte do Pinheiro Vestígios Dispersos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA060 11397 Monte dos Tourais Vestígios Dispersos  Idade do Ferro / Romano UFNSVNSBS 

CA061 14039 Alcava de Baixo 1 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA062 7354 Alcava de Baixo 6 Habitat  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA063 19525 Alcava de Baixo 11 Habitat  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA064 14023 Amoreirinha 5 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA065 14024 Amoreirinha 6 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA066 14030 Amoreirinha 12 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA067 19538 Amoreirinha 16 Habitat  Romano / Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA068 14009 Bandarra 1 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA069 19631 Bandarra 6 Habitat  Romano / Alta Idade Média UFNSVNSBS 

CA070 19528 Bandarra 7 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA071 19529 Bandarra 8 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA072 19524 Bandarra 9 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA073 7361 Cerro do Godelo 3 Habitat  Romano UFNSVNSBS 
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CA074 19527 Cerro do Godelo 9 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA075 19539 Cerro do Godelo 10 Habitat  Romano / Alta Idade Média UFNSVNSBS 

CA076 13985 Cerro do Godelo 11 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA077 19523 Cerro do Godelo 12 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA078 14020 Fonte da Senhora 3 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA079 21439 Machado Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA080 14013 Malhadas 2 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA081 19540 Malhadas 3 Habitat  Alta Idade Média UFNSVNSBS 

CA082 21438 Matinas Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA083 7362 Minutos 1 Habitat  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA084 14015 Minutos 3 Habitat  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA085 14016 Minutos 4 Habitat  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA086 16640 Minutos 6 Habitat  Romano / alto Império UFNSVNSBS 

CA087 19526 Minutos 13 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA088* 16801 Monte do Carrascal 3 Habitat  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA089 19530 Monte do Carrascal 4 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA090 19632 Monte do Carrascal 5 Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA091 21437 Toureira Habitat  Romano UFNSVNSBS 

CA092* 14042 Alcava de Baixo 8 Forno  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA093 14033 Alcava de Baixo 7 Recinto  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA094* 4740  Amoreirinha 4 Povoado  Romano UFNSVNSBS 

CA095*  15145 Azinheira 1 Povoado  
Indeterminado / Pré-
Histórico / Romano / Alta 
Idade Média 

UFNSVNSBS 

CA096 7124 Cabido 2 Povoado  Calcolítico UFNSVNSBS 

CA097* 18437 Carapeteiro 1 Povoado  Romano UFNSVNSBS 

CA098 7359 Cerro do Godelo 2 Povoado  Neolítico / Calcolítico UFNSVNSBS 

CA099*  7122 Courela do Patalim 1 Povoado  Romano UFNSVNSBS 

CA100*  10290 Herdade da Pedra Longa 2 Povoado  Neolítico UFNSVNSBS 

CA101 7349 Monte do Casão Povoado  Neolítico / Calcolítico UFNSVNSBS 

CA102 19215 Patalim 5 Povoado  Neolítico UFNSVNSBS 

CA103 7123 
Povoado Fortificado do Cabido 1 / Cabido 1 / 
Cabido Encarnado 

Povoado Fortificado  Calcolítico UFNSVNSBS 

CA104 6668 
Povoado Fortificado do Alto do Castelinho da Serra 
/ Alto do Castelinho da Serra 

Povoado Fortificado  
Idade do Bronze / Ferro/ 
Romano 

UFNSVNSBS 

CA105 7358 Cerro do Godelo 1 Povoado Fortificado  Neolítico / Calcolítico UFNSVNSBS 

CA106*  13988 Minutos Estrutura  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA107*  16466 Minutos 11 Estrutura  Romano UFNSVNSBS 

CA108*  16224 Ribeira do Matoso 2 Estrutura  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA109* 7116 Fortificação da Malhada Fortificação  Romano UFNSVNSBS 

CA110*  3651 Pegoras Fortificação  Romano UFNSVNSBS 

CA111*  2674 Alcava de Baixo 9 Muralha  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA112*  7121 
Inscrição do Monte da Serranheira / Monte da 
Serranheira 

Inscrição  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA113*  4344 
Inscrição da Quinta de Santa Margarida / Inscrição 
de Santa Margarida 

Inscrição  Romano UFNSVNSBS 

CA114*  4228 Patalim 1 Inscrição  Romano UFNSVNSBS 

CA115 16866 Monte da Amoreira de Cima 2 Villa  Romano UFNSVNSBS 

CA116 4305 Villa da Fonte do Prior Villa  Romano UFNSVNSBS 
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CA117 21440 Villa de São Mateus Villa  Romano UFNSVNSBS 

CA118 16813 Travessa da Rua do Arco Via  Medieval Cristão/ Moderno UFNSVNSBS 

CA119 7120 Ribeira do Matoso Estrutura  
Idade Média / Moderno / 
Contemporâneo 

UFNSVNSBS 

CA120*  16865 Cerro do Godelo 8 Indeterminado  
Alta Idade Média / 
Moderna 

UFNSVNSBS 

CA121*  16642 Fonte da Senhora 5 Indeterminado  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA122 2096 Amoreirinha 1 Arte Rupestre  Neolítico UFNSVNSBS 

CA123 14018 Fonte da Senhora 2 Achados Isolados  Romano UFNSVNSBS 

CA124 30633 Convento de Santa Cruz de Rio Mourinho Convento  Séc. XV UFNSVNSBS 

CA125 - Igreja e Convento de São Francisco Convento IIP Medieval / Moderno UFNSVNSBS 

CA126 - 
Antigo Convento de São Domingos (Ruínas) - 
Santo António de Lisboa 

Convento IIP Moderno UFNSVNSBS 

CA127*  7369 Azinheira Monumento Megalítico  Neolítico UFNSVNSBS 

CA128 - Ermida de Nossa Senhora da Paz Ermida  Moderno UFNSVNSBS 

CA129 - Ermida de N. Senhora da Visitação Ermida  Moderno UFNSVNSBS 

CA130 - Ermida de São Vicente Ermida  Medieval UFNSVNSBS 

CA131 - Ermida de São Luís  Ermida  Sec. XVII UFNSVNSBS 

CA132 - Ermida de São Pedro da Ribeira Ermida MIP Moderno UFNSVNSBS 

CA133 30483 Caravela do Campo Achados Isolados  Romano UFNSVNSBS 

CA134 - Ermida de São Sebastião Ermida  Moderno UFNSVNSBS 

CA135 - Ermida de São Simão Ermida  Moderno UFNSVNSBS 

CA136 - Ermida de Santa Margarida Ermida  Moderno UFNSVNSBS 

CA137 - Ermida de Santa Sofia Ermida  Moderno UFNSVNSBS 

CA138 - Estrutura da Fonte Santa 5 Estrutura  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA139 - Igreja de Nossa Senhora da Purificação da Represa Ermida MIP Moderno UFNSVNSBS 

CA140 - Igreja de São Mateus Igreja  Moderno UFNSVNSBS 

CA141 - 
Sacristia (Antiga Sala do Despacho) da Igreja 
Paroquial do Senhor Jesus do Calvário, também 
Denominada 'Igreja do Calvário' 

Igreja IIP Moderno UFNSVNSBS 

CA142 5525 
Castelo de Montemor-o-Novo, Abrangendo as 
Muralhas e os Imóveis que se Encontram Dentro 
Delas 

Castelo MN Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA142-
A 

  Paço dos Alcaides / Paço Real Arq. Militar MN Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA142-
B 

  Igreja de São Tiago Arq. Religiosa MN Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA142-
C 

  
Convento da Nossa Senhora da Saudação ou da 
Anunciada 

Arq. Religiosa MN Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA142-
D 

  Igreja de Santa Maria do Bispo Arq. Religiosa MN Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA142-
E 

  Igreja de São João Batista Igreja MN Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA142-
F 

  Cisterna ou antigo Matador Mourisco Arq. Militar MN Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA142-
G 

  Casa da Guarda Arq. Militar MN Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA142-
H 

  Fortificação Medieval Anta MN Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA142-I   Torre da Má Hora e Porta de Santiago Arq. Militar MN Medieval Cristão UFNSVNSBS 

CA143 15698 Fonte da Senhora 7 Necrópole  Romano / Idade Média UFNSVNSBS 

CA144*  20425 Monte do Carrascal 6 Casal Rústico  Moderno UFNSVNSBS 
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CA145 19541 Cerro do Godelo 7 Edifício  Romano /Alta Idade Média UFNSVNSBS 

CA146 - Quinta da Amoreira da Torre e Respetiva Cerca Quinta MIP Medieval / Moderno UFNSVNSBS 

CA147 - fotografia da Abóbada Moinho  Moderno / Contemporâneo UFNSVNSBS 

CA148 - Anta da Flamenga Anta  Neolítico Cabrela 

CA149*  6264 Anta do Freixo  Anta  Neolítico Cabrela 

CA150 - Moinhos de Vento de Cabrela Moinho  Moderno / Contemporâneo Cabrela 

CA151 - Herdade das Relvas de Baixo Necrópole  Romano UFNSVNSBS 

CA152 18966 Cabeço da Igreja Velha Templo  Medieval / Moderno Cabrela 

CA153 - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Igreja  Moderno Cabrela 

CA154*  2655 Herdade da Retorta Tesouro  Romano Cabrela 

CA155 15661 Anta 1 do Foro (Barrocal das Freiras) Anta  Neolítico C 

CA156 744 Anta Grande 1 do Paço Anta MN Neolítico C 

CA157 15662 Anta 2 do Foro (Barrocal das Freiras) Anta  Neolítico C 

CA158 19055 Anta 2 do Paço Anta MN Neolítico C 

CA159 19056 Anta 3 do Paço Anta  Neolítico C 

CA160 - Anta da Herdade de Baixo Anta  Neolítico C 

CA161 - Anta da Parreira Anta  Neolítico C 

CA162 2027 Anta da Pasmaceira Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA163 19901 Anta das Casas de Baixo Anta  Neolítico C 

CA164 2299 Anta do Barrocal Anta  Neolítico C 

CA165 2083 Anta do Monte da Mó Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA166 22057 Anta do Rocio do Montinho Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA167 2024 Anta do Zambujeiro  Anta  Neolítico C 

CA168 18415 Fonte dos Uivos Achados Isolados  Indeterminado C 

CA169** - Pisão dos Castelos Velhos    FVF 

CA170 11795 Monte da Mó / Monte da Mó 2 Habitat  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA171 - Igreja de S. Lourenço Igreja  Moderno C 

CA172*  18251 Menir do Chapelar Menir  Neolítico C 

CA173 1010 Anta 1 da Amendoeira Anta  Neolítico FVF 

CA174 19886 Anta 2 da Amendoeira Anta  Neolítico FVF 

CA175 19884 Anta 1 da Atalaia Anta  Neolítico FVF 

CA176 19885 Anta 2 da Atalaia Anta  Neolítico FVF 

CA177 - Anta da Ribeira de Pegos Anta  Neolítico FVF 

CA178 1878 Anta do Barrocal das Freiras 3 Anta  Neolítico C 

CA179 19879 Anta do Barrocal das Freiras 7 Anta  Neolítico C 

CA180*  19902 Anta do Monte do Deserto  Anta  Neolítico FVF 

CA181 19888 Anta do Monte do Deserto 2 Anta  Neolítico FVF 

CA182 19889 Anta do Monte do Deserto 3 Anta  Neolítico FVF 

CA183 19890 Anta do Monte do Deserto 4 Anta  Neolítico FVF 

CA184 19891 Anta do Monte do Deserto 7 Anta  Neolítico FVF 

CA185 19893 Anta do Monte do Deserto 8 Anta  Neolítico FVF 

CA186 19894 Anta do Monte do Deserto 17 Anta  Neolítico FVF 

CA187 19887 Anta do Monte do Deserto 19 Anta  Neolítico FVF 

CA188 19892 Anta do Monte do Deserto 23 Anta  Neolítico FVF 

CA189 19880 Anta do Vidigal 1 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA190 19881 Anta do Vidigal 2 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA191 
19882/ 

30632 
Anta do Vidigal 3 ou Alfundões Anta  Neolítico UFNSVNSBS 
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CA192 19883 Anta do Vidigal 4 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA193 19874 Anta 1 das Antas Anta  Neolítico UFCLL 

CA194 19875 Anta 2 das Antas Anta  Neolítico UFCLL 

CA195 19876 Anta 3 das Antas Anta  Neolítico UFCLL 

CA196 19877 Anta 4 das Antas Anta  Neolítico UFCLL 

CA197 1544 Sepultura 2 da Herdade de Baixo Anta  Neolítico UFCLL 

CA198 3407 Anta das Várzeas Anta  Neolítico UFCLL 

CA199 - Anta do Chão do Barranco Anta  Neolítico UFCLL 

CA200 - Anta do Pimpolho Anta  Neolítico UFCLL 

CA201 - Castelo do Outeiro / Carrilhas Castelo  Medieval Cristão UFCLL 

CA202 - Ermida de São Miguel Ermida  Moderno UFCLL 

CA203 - Ermida de São Sebastião Ermida  Moderno UFCLL 

CA204 - Ermida de Santo António Ermida  Moderno UFCLL 

CA205 - Igreja da Misericórdia de Lavre Igreja  Moderno UFCLL 

CA206 - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção Igreja IIP 
Medieval Cristão / 
Moderno 

UFCLL 

CA207 - Moinho da Ponte Moinho  Moderno / Contemporâneo UFCLL 

CA208 - Anta da Herdade da Lobeira de Baixo 1 Anta  Neolítico UFCLL 

CA209 5222 Cistas da Herdade da Lobeira Necrópole  Idade do Bronze UFCLL 

CA210 - Ponte do Pedrogão Ponte  Moderno UFCLL 

CA211 2013 Anta 1 da Repoula Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA212 19048 Anta 1 do Bate Pé Velho Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA213 18412 Anta 1 dos Varelas Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA214 1799 Anta da Comenda da Igreja 2 Anta EVC Neolítico UFNSVNSBS 

CA215 18881 Anta 2 da Murteira Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA216 - Anta 2 da Rapoula Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA217 19042 Anta 2 de São Geraldo Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA218 5347 Anta 2 do Bate Pé Velho Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA219 1574 Anta 2 dos Varelas Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA220 19043 Anta 3 de São Geraldo Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA221 15778 Anta 3 do Bate Pé Velho Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA222 19044 Anta 4 de São Geraldo Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA223 19045 Anta / Sepultura da Comenda do Coelho Anta MN Neolítico UFNSVNSBS 

CA224 - Villa da Casa dos Cantoneiros Villa  Romano UFNSVNSBS 

CA225 - Anta da Casa velha Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA226 - Casal da Comenda da Igreja Casal Rústico  Romano / Indeterminado UFNSVNSBS 

CA227 208 Anta da Chaminé Anta EVC Neolítico UFNSVNSBS 

CA228 - Freixo do Meio 22 Achados Avulsos  Indeterminado FVF 

CA229 
19047 
/ 
19046 

Anta da Comenda Grande 2 / mamoa da Comenda 
Grande 

Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA230 26653 Anta da Comendinha Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA231 1251 Anta da Cravelinha Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA232 18413 Anta da Fonte Santa Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA233 3717 Anta da Comenda Grande Anta MN Neolítico UFNSVNSBS 

CA234 - Anta 1 da Murteira Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA235 1365 Villa do Monte do Castelo Villa  Romano / Indeterminado SE 

CA236 252 Anta da Velada (Comenda do Coelho) Anta  Neolítico UFNSVNSBS 
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CA237 - Habitat da Quinta dos Pretos Habitat  Neolítico / Romano UFNSVNSBS 

CA238 26591 Anta de Vale de Cancelas Anta  Neolítico C 

CA239*   Anta do Azinhalinho Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA240 - Anta do Bate Pé Novo Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA241 30631 Anta do Cabeço do Mouro Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA242 - Habitat do Poço da Freguesia Habitat  Neolítico UFNSVNSBS 

CA243 19041 Anta do Estanque Anta SIP Neolítico UFNSVNSBS 

CA244 30477 Sepulturas da Dacoreira Sepultura  Romano/ Alta Idade Média SE 

CA245 - Anta 2 do Monte dos Cordeiros Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA246 - Villa da Amoreira da Torre Villa  Romano UFNSVNSBS 

CA247 - Anta do Sítio do Curralejo Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA248 30473 Achados Isolados dos Morenos Achados Isolados  Pré-história / Romano SE 

CA249** - Anta do Deserto 24 Anta   UFNSVNSBS 

CA250 616 Anta Grande da Comenda da Igreja Anta MN Neolítico UFNSVNSBS 

CA251 - Casal da Dacoreira Casal Rústico  Romano / Alta Idade Média SE 

CA252** - Afloramento do Bate Pé    UFNSVNSBS 

CA253*  19049 Mamoa / Anta 3 da Murteira Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA254 18235 Comenda do Coelho Achados Isolados  Neolítico UFNSVNSBS 

CA255* 2009 Penedo de Almoinha Arte Rupestre  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA256 - Atalaia da Quinta dos Pretos Atalaia  
Medieval Cristão / 
Moderno 

UFNSVNSBS 

CA257 16814 
Biblioteca Municipal - Antigo Convento de São João 
de Deus 

Convento  
Medieval Cristão / 
Moderno 

UFNSVNSBS 

CA258 - Fonte Santa 4 Achados Isolados  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA259 - Monte dos Cordeiros 2 Habitat  Neolítico / Indeterminado UFNSVNSBS 

CA260 - Capela de Nossa Senhora do Rosário Capela  Contemporâneo UFNSVNSBS 

CA261 - Ermida de São Lázaro Ermida  Medieval / Moderno UFNSVNSBS 

CA262 - Ermida de Santo André do Outeiro Ermida  Medieval / Moderno UFNSVNSBS 

CA263 - Igreja de São Gens Igreja  Moderno UFNSVNSBS 

CA264 - Igreja de São Geraldo Igreja  Moderno UFNSVNSBS 

CA265 - Conjunto da Igreja e Cripta de São João de Deus Igreja e Cripta IIP Moderno UFNSVNSBS 

CA266 - Igreja e Santa Casa da Misericórdia Igreja  Moderno UFNSVNSBS 

CA267 30501 Igreja de Santo Aleixo Igreja  Moderno UFNSVNSBS 

CA268 - Lápide na Parede Fronteira à Casa da Câmara Inscrição MN Romano UFNSVNSBS 

CA269*  694 Menir das Veladas Menir  Neolítico UFNSVNSBS 

CA270 20523 Menir de São Geraldo Menir  Neolítico UFNSVNSBS 

CA271 2534 Menires de Vale de Cancelas Menir  Neolítico C 

CA272*  5279 São Geraldo Necrópole  Alta Idade Média UFNSVNSBS 

CA273 19473 Benafessim Povoado  Neolítico UFNSVNSBS 

CA274 1772 Castro do Cavaleiro Povoado  Indeterminado C 

CA275 - Estrutura da Fonte Santa 3 Estrutura  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA276 - Anta 1 da Quinta do Gato Anta  Neolítico SC 

CA277 - Anta 1 dos Castelos Anta  Neolítico SC 

CA278 - Anta 2 de Vale d'Asna Anta  Neolítico SC 

CA279 - Anta 2 do Tojal Anta  Neolítico SC 

CA280 - Anta 2 dos castelos Anta  Neolítico SC 

CA281 - Anta 6 da Quinta do Gato Anta  Neolítico SC 

CA282* 5348 Anta da Pedra d’Anta Anta  Neolítico SC 
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CA283 15780 Anta das Casas de Baixo Anta  Neolítico SC 

CA284 - Anta 1 do Tojal Anta  Neolítico SC 

CA285 30482 Igreja de São Romão Igreja  Medieval / Moderno SC 

CA286 - Igreja Paroquial de SC Igreja  Moderno SC 

CA287 12737 Cromeleque das Casas de Baixo Cromeleque  Neolítico SC 

CA288 14128 Recinto Megalítico do Tojal Cromeleque  Neolítico SC 

CA289 15884 Menir do Tojal Menir  Neolítico SC 

CA290 - Sepultura 2 da Quinta do Gato Sepultura  Neolítico SC 

CA291 - Sepultura 2 das Casas de Baixo Sepultura  Neolítico SC 

CA292 - Sepultura 4 da Quinta do Gato Sepultura  Neolítico SC 

CA293 - Sepultura 5 da Quinta do Gato Sepultura  Neolítico SC 

CA294 - Sepultura 7 da Quinta do Gato Sepultura  Neolítico SC 

CA295 - Sepultura da Chaminé Sepultura  Neolítico SE 

CA296 - Recintos Murados da Herdade do Escoural Recinto  Indeterminado SC 

CA297 - Anta 1 da Rocha Anta  Neolítico SE 

CA298 28375 Anta 1 do Carapetal Anta SIP Neolítico SE 

CA299 15779 Anta 1 do Escoural / Anta do Escoural Anta  Neolítico SE 

CA300 30467 Anta 1 do Olival Anta  Neolítico SE 

CA301 - Anta 2 da Rocha Anta  Neolítico SE 

CA302 28376 Anta 2 do Carapetal Anta  Neolítico SE 

CA303 30468 Anta da Herdade da Torre do Carvalhal Anta  Neolítico SE 

CA304 - Anta 2 do Olival Anta  Neolítico SE 

CA305 30469 Anta 3 do Olival Anta  Neolítico SE 

CA306 746 Anta Capela de Nossa Senhora do Livramento Anta MN Neolítico SE 

CA307 - Anta da Carvoeira Anta  Neolítico SE 

CA308 30470 Anta da Casa Branca I Anta  Neolítico SE 

CA309 - Anta da Figueira Anta  Neolítico SE 

CA310 - Anta da Malhada 1 Anta  Neolítico SE 

CA311 30471 Sepultura da Malhada 2 Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze SE 

CA312 - Anta da Nogueira Anta  Neolítico SE 

CA313 - Anta de Vale de Mós Anta  Neolítico SE 

CA314 - Anta do Falcão Anta  Neolítico SE 

CA315 - Anta do Outeiro de São Brissos Anta  Neolítico SE 

CA316 
16049/ 

2128 

Povoado do Escoural / Santuário Exterior do 
Escoural 

Arte Rupestre  Neolítico Final SE 

CA317 - Convento dos Monges Convento  Séc. XVII / XVIII SE 

CA318 30698 Forno de Cal da Malaca Forno de Cal  Moderno / Contemporâneo SE 

CA319 30699 Forno de Cal das Caeiras Forno de Cal  Moderno / Contemporâneo UFNSVNSBS 

CA320* - Gruta das Caeiras Gruta   SE 

CA321 160 
Estação Arqueológica Situada na Herdade da Sala 
(Gruta do Escoural) 

Gruta MN 
De Paleolítico Médio a 
Neolítico Final 

SE 

CA322* - Habitat da Malhada Habitat  Romano / Medieval SE 

CA323 21441 Monte Poço da Rua Habitat  Romano SE 

CA324 30498 Habitat da Caravela do Campo Habitat  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA325 - Igreja Paroquial de SE Igreja  Moderno / Contemporâneo SE 

CA326 - Igreja Paroquial de São Brissos Igreja  Moderno SE 

CA327* - Marco Miliário do Monte da Venda Marco Miliário  Romano SE 

CA328 30474 Marco Miliário de São Brissos Marco Miliário  Romano SE 
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CA329* - Via Romana Via  Romano SE 

CA330 - Menir de Vale de Mós Menir  Neolítico SE 

CA331 - Menires da Malhada Menir  Neolítico SE 

CA332 1481 Mina dos Monges Mina  Romano SE 

CA333 - Lagar de cima Lagar  Contemporâneo SE 

CA334 - Moinho das Falés Moinho  Moderno / Contemporâneo SE 

CA336*  - Sepultura de São Brissos Sepultura  Romano SE 

CA337* - Sepultura da Malhada Sepultura  Neolítico SE 

CA338 - Sepultura de Pelome Sepultura  Neolítico SE 

CA339 30478 Sepultura do Escoural 2 Sepultura  
Neolítico Final / Idade do 
Bronze 

SE 

CA340 30479 Sepultura do Escoural 3 Sepultura  
Neolítico Final / Idade do 
Bronze 

SE 

CA341 30480 Sepultura do Escoural 4 Sepultura  
Neolítico Final / Idade do 
Bronze 

SC 

CA342 - Quinta da Torre do Carvalhal Quinta  Sec. XVI / XVII SE 

CA343 - Quinta de Sancha-a-Cabeça Quinta MIP Moderno / Contemporâneo UFNSVNSBS 

CA344* - Tampa de sepultura Tampa de sepultura  Romano / Alto Medieval? SE 

CA345 625 Tholos do Escoural Tholos SIP Calcolítico SE 

CA346 - Casal da Moita do Gato Casal Rústico  Romano UFNSVNSBS 

CA347 - Anta 1 do Vale d'Asna Anta  Neolítico SC 

CA348 - Anta da Horta da Rabasqueira Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA349 - Anta da Sobreira Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA351 30502 Igreja Nossa Senhora da Natividade de Safira Igreja  Medieval / Moderno UFNSVNSBS 

CA352 17108 Cromeleque dos Cuncos Cromeleque EVC Neolítico UFNSVNSBS 

CA353 - Recinto do Sideral Cromeleque  Neolítico UFNSVNSBS 

CA354 617 Menir na Courela da Casa Nova Menir MN Neolítico UFNSVNSBS 

CA355 19206 Menir das Sobreiras Menir  Neolítico UFNSVNSBS 

CA356 12738 Menir do Sideral Menir  Neolítico UFNSVNSBS 

CA357 - Casal da Lobeira de Baixo Casal Rústico  Romano UFCLL 

CA358 - Sepultura da Fonte Santa 2 Sepultura  Neolítico UFNSVNSBS 

CA359 - São Brissos 2 Casal Rústico  Romano SE 

CA360* - Antas das Várzeas Anta  Neolítico UFCLL 

CA361 - Povoado do Monte do Carvalho Povoado  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA362 - Habitat da Quinta do Gato Habitat  Romano SC 

CA363 - Estrutura da Malhada 1 Estrutura  Indeterminado SC 

CA364 - Estruturas da Malhada 2 Estrutura  Indeterminado SC 

CA365 - Anta do Cabeço da Rainha Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA366 26553 Anta do Monte do Deserto 5 Anta  Neolítico FVF 

CA367 - Moinho do Pomarinho de Safira Moinho  Medieval / Moderno UFNSVNSBS 

CA368 - Freixo do Meio 21 Habitat  Neolítico / Indeterminado FVF 

CA369 - Casal da Adua Casal Rústico  Romano UFNSVNSBS 

CA371 - 
Anta Perto da Extrema do Paço com a Herdade de 
Cima 

Anta  Neolítico C 

CA372 - Anta 1 do Monte de Cordeiros Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA373 - Casal do Monte de Cordeiros Casal Rústico  Romano UFNSVNSBS 

CA374 - Habitat do Monte das Veladas Habitat  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA375 17529 Curral da Légua 2 Achados Dispersos  Romano UFNSVNSBS 

CA376 - Achados dispersos da Ribeira de Paião Achados Dispersos  Medieval / Moderno UFNSVNSBS 
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CA377 - Casal de Safira Casal Rústico  Romano? UFNSVNSBS 

CA378*  17527 Horta da Fonte do Prior 2 Achados isolados  Romano UFNSVNSBS 

CA379*  10104 Represa 1 Achados isolados  Romano UFNSVNSBS 

CA380 16867 Horta do Leal Casal Rústico  Romano UFNSVNSBS 

CA381*  17526 Monte das Navalhas Habitat  Romano / Idade Média UFNSVNSBS 

CA382 16868 Monte de Benalfange Indeterminado  Romano / Medieval UFNSVNSBS 

CA383 - Villa das Casas de Baixo Villa  Romano SC 

CA384 - Menires do Monte do Álamo Menir  Neolítico UFNSVNSBS 

CA385* 10287 Fonte do Álamo Povoado  Romano UFNSVNSBS 

CA386 - Campo de Futebol do Ferro da Agulha Achados Avulsos  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA387 - Casas de Baixo 2 Habitat  Romano SC 

CA388 - Casas de Baixo 3 Vestígios Dispersos  Indeterminado SC 

CA390 - Anta do Curral da Antinha Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA391 - Anta do Tanque do Romão Anta  Neolítico UFCLL 

CA392 - Sepultura do Arneiro dos Pinhais Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze UFCLL 

CA393 26655 Anta do Cabeço da Areia Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze UFCLL 

CA394 26654 Sepultura do Barranco da Fraga Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze C 

CA395 26554 Anta da Oliveira da Cruz Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA396 19942 Sepultura do Monte de Cima / Monte de Cima Sepultura  Neolítico UFNSVNSBS 

CA397 19951 Sepultura da Tapada 2 Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze UFNSVNSBS 

CA398 26573 Anta de Vale Freixo 1 Sepultura  Neolítico UFNSVNSBS 

CA399 26585 Anta do Pardilheiro Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze UFNSVNSBS 

CA400 26584 Torre do Franco Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze UFNSVNSBS 

CA401 26796 Sepultura do Vale do Freixo 2 Sepultura  Neolítico UFNSVNSBS 

CA402* 26587 Sepultura da Horta do Teixeira Sepultura  Neolítico UFNSVNSBS 

CA403 26791 Anta das Casas de Baixo 2 Sepultura  Neolítico C 

CA404 26793 Anta das Casas de Baixo 3 Sepultura  Neolítico C 

CA406 - Anta da Herdade da Lobeira de Baixo 2 Anta  Neolítico UFCLL 

CA407 26581 Sepultura da Herdade da Lobeira de Baixo 3 Sepultura  Neolítico UFCLL 

CA408 26578 Anta do Salto do Lobo Sepultura  Neolítico UFCLL 

CA409 - Anta do Rouco (Lobeira de Baixo) Anta  Neolítico / Idade do Bronze UFCLL 

CA410 26779 Anta Pequena do Moinho da Tapada Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze UFNSVNSBS 

CA411 26625 Anta dos Barrocaes Sepultura  Neolítico UFNSVNSBS 

CA412 26579 Anta da Lobeira de Cima 1 Anta  Neolítico UFCLL 

CA413 26580 Anta da Lobeira de Cima 2 Anta  Neolítico / Idade do Bronze UFCLL 

CA414 - Anta da Lobeira de Cima 3 Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze UFCLL 

CA415 - Anta do Pego da Regina Sepultura  Neolítico UFCLL 

CA416 - Anta da Cabana / Fundo 2 Anta  Neolítico UFCLL 

CA417 - Anta do Garcia 1 Anta  Neolítico UFCLL 

CA418 - Anta do Garcia 2 Anta  Neolítico UFCLL 

CA419* - Sepultura da Freixeirinha Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze UFCLL 

CA420 26562 Anta do Barrocal das Freiras 4 Anta  Neolítico C 

CA421 26559 Anta do Barrocal das Freiras 5 Anta  Neolítico C 

CA422 26558 Anta do Barrocal das Freiras 6 Anta  Neolítico C 

CA423 - Cistas do Barrocal das Freiras Cistas  Neolítico / Idade do Bronze FVF 

CA424 26552 Anta do Monte do Deserto 6 Anta  Neolítico FVF 

CA425 26551 Anta do Monte do Deserto 9 Anta  Neolítico FVF 
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CA426 26550 Anta do Monte do Deserto 10 Anta  Neolítico FVF 

CA427 26549 Anta do Monte do Deserto 11 Anta  Neolítico FVF 

CA428 26548 Anta do Monte do Deserto 12 Anta  Neolítico FVF 

CA429 26547 Anta do Monte do Deserto 13 Anta  Neolítico FVF 

CA430 26546 Anta do Monte do Deserto 14 Anta  Neolítico FVF 

CA431 26545 Anta do Monte do Deserto 15 Anta  Neolítico FVF 

CA432 26542 Anta do Monte do Deserto 16 Anta  Neolítico FVF 

CA433 26541 Anta do Monte do Deserto 18 Anta  Neolítico FVF 

CA434 26536 Anta do Monte do Deserto 20 Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze FVF 

CA435 26535 Sepultura do Monte do Deserto 21 Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze FVF 

CA436 26532 Anta do Monte do Deserto 22 Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze FVF 

CA437 26556 Anta do Barrocal das Freiras 8 Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze FVF 

CA438 - Anta do Vidigal 7 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA439 - Anta da Cabana / Chão 2 Anta  Neolítico UFCLL 

CA440 - Anta das Valenças Anta  Neolítico C 

CA441 26776 Anta da Herdade de Cima Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze C 

CA442 - Anta do Monte das Valenças Anta  Neolítico C 

CA443 - Habitat das Pedras Furadas Habitat  Neolítico UFCLL 

CA444 - Habitat do Montinho 1 Habitat  Romano / Medieval C 

CA445 11882 Habitat da Fonte das Taipas Habitat  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA446 26530 Povoado do Chapelar  Povoado  Indeterminado C 

CA447** - Anta do Barrocal das Freiras 9 Anta  Neolítico C 

CA448 26651 Anta do Vidigal 5 Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA449 26626 Anta do Vidigal 6 Sepultura  Neolítico / Idade do Bronze UFNSVNSBS 

CA450 30472 Anta da Casa Branca 2 Anta  Neolítico SE 

CA451 30697 Covinhas do Monte do Olival Covinhas  Neolítico Final / Calcolítico SE 

CA452 - Cabeço da Ramalheira Povoado  Neolítico UFNSVNSBS 

CA453 - Villa do Monte das Fazendas Villa  Romano UFNSVNSBS 

CA454 30503 Habitat da Courela do Gato 1 Habitat  Neolítico Antigo / Médio SC 

CA455 - Villa do Monte das Paredes Villa  Romano UFNSVNSBS 

CA456 30628 Habitat do Cabeço Mouro Habitat  Neolítico UFNSVNSBS 

CA457 30629 Casal dos Alfundões Casal Rústico  Pré-histórico / Romano UFNSVNSBS 

CA458 30627 Casal de Santa Margarida Casal Rústico  Romano UFNSVNSBS 

CA459 30507 Habitat da Courela do Gato 2 Habitat  Neolítico SC 

CA460 30508 Courela do Gato 3 Vestígios Dispersos  Indeterminado / Romano SC 

CA461 - Habitat da Courela do Gato 4 Habitat  Neolítico SC 

CA462 30509 Courela do Gato 5 Vestígios Dispersos  Neolítico SC 

CA463 30630 Patalim 6 Achados Dispersos  Neolítico / Calcolítico UFNSVNSBS 

CA464 - Moinho 1 da Ribeira de SC Moinho  Moderno / Contemporâneo SC 

CA465 - Moinho do Porto da Estaca de Cima Moinho  Moderno / Contemporâneo SC 

CA466 30626 Povoado do Monte do Foro Povoado  Calcolítico UFNSVNSBS 

CA467 - Freixo do Meio 1 Achados Isolados  Indeterminado FVF 

CA468 30634 Freixo do Meio 2 Achados Isolados  Indeterminado FVF 

CA469 30635 Freixo do Meio 3 Habitat  Neolítico FVF 

CA470 - Freixo do Meio 4 Indeterminado  Indeterminado FVF 

CA471 - Freixo do Meio 5 Achados Isolados  Indeterminado FVF 

CA472 30636 Povoado dos Castelos Velhos Povoado Fortificado  Calcolítico / Bronze / Ferro UFNSVNSBS 
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CA473 30637 Freixo do Meio 7 Mancha de Ocupação  Indeterminado FVF 

CA474 - Freixo do Meio 8 Achados Isolados  Indeterminado FVF 

CA475 30638 Freixo do Meio 9 Habitat  Neolítico FVF 

CA476 30639 Freixo do Meio 10 Achados Isolados  Indeterminado FVF 

CA477 - Freixo do Meio 11 Achados Isolados  Indeterminado FVF 

CA478 - Freixo do Meio 12 Achados Isolados  Indeterminado FVF 

CA479 30640 Freixo do Meio 13 Mancha de Ocupação  
Medieval Cristão / 
Moderno 

FVF 

CA480 30641 Freixo do Meio 14 Mancha de Ocupação  
Medieval Cristão / 
Moderno 

FVF 

CA481 30642 Freixo do Meio 15 Mancha de Ocupação  Indeterminado FVF 

CA482 30650 Freixo do Meio 16 Mancha de Ocupação  
Medieval Cristão / 
Moderno 

FVF 

CA483 30651 Freixo do Meio 17 Mancha de Ocupação  Indeterminado FVF 

CA484 - 
Recolhimento do Santíssimo Sacramento de N. S. 
da Luz (Hospital da Misericórdia) 

Igreja  Moderno UFNSVNSBS 

CA485 - Freixo do Meio 18 Habitat  Neolítico FVF 

CA486 - Freixo do Meio 19 Habitat  Neolítico FVF 

CA487 - Freixo do Meio 20 Mancha de Ocupação  Indeterminado / Romano? FVF 

CA488 - Moinho da Rosenta Mancha de Ocupação  Indeterminado / Romano UFNSVNSBS 

CA489 - Igreja de Santa Comba Vestígios Dispersos  
Romano / Medieval / 
Moderno 

UFCLL 

CA490 - Casas de Baixo 1 Casal Rústico  Romano SC 

CA491 28899 Povoado de Santo Aleixo Povoado  Neolítico / Calcolítico UFNSVNSBS 

CA492 28903 Povoado da Videirinha Povoado  Neolítico / Calcolítico UFNSVNSBS 

CA493 - Anta da Casa dos Cantoneiros Anta  Neolítico UFNSVNSBS 

CA494 - Povoado da Casa Branca Povoado  Indeterminado UFNSVNSBS 

CA495 - Povoado do Cabeço das Portas de Cima Povoado  Calcolítico UFNSVNSBS 

CA496 - Freixo do Meio 23 Habitat  Neolítico FVF 

CA497 - Freixo do Meio 24 Casal Rústico  Indeterminado FVF 

CA498 - Freixo do Meio 25 Achado Isolado  Neolítico FVF 

CA499  Lápide do Chafariz de Montemor-o-Novo Lápide MN Moderno UFNSVNSBS 

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo - DAOTU - Divisão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo 

Nota: * - Sítio Arqueológico Terrestre não representado por informação insuficiente; ** - Ficha incompleta ; Freguesias: UFNSVNSBS – União de Freguesias de 

Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras; FVF – Foros de Vale de Figueira; C – Ciborro; SC – São Cristóvão; SE – Santiago do Escoural; UFCLL – União de 
Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre 
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3.3. OUTROS ELEMENTOS 
PATRIMONIAIS 

 

Para além do património anteriormente identificado encontram-se inventariados outros elementos patrimoniais identificados 

no quadro seguinte. 

Quadro 3 - Outros elementos de património arqueológico e arquitetónico inventariados 

ID Designação Freguesia Tipo Período 

500 Fonte Nova de D. Maria II / Chafariz do Besugo UFNSVNSBS Fonte  

501 Chafariz da Rua Nova UFNSVNSBS Chafariz  

502 Fonte dos Cavaleiros UFNSVNSBS Fonte  

503 Passo da procissão do senhor Jesus dos Paços UFNSVNSBS   

504 Potril da Herdade da Adua UFNSVNSBS   

505 Moagem de São Cristóvão SC   

506 Quinta de Nossa Senhora do Rosário SE Arq. Civil / Quinta  

507 Antigos Paços do Concelho e Hospital da Misericórdia UFCLL Arq. Civil  

508 Torre do Relógio UFCLL Arq. Militar  

509 Fonte do Carvalho UFCLL Fonte  

510 Fonte do Carmo UFCLL Fonte  

511 Casa das Mudas Reais UFNSVNSBS Arq. Civil  

512 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

513 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

514 Casa / Torre Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil  

515 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

516 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

517 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

518 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

519 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

520 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

521 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil  

522 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil  

523 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil  

524 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

525 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

526 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil  

527 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

528 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil  

529 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

530 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil  

531 Habitação Quinhentista UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVI 

532 Fragmentos de Pelourinho de Lavre UFCLL   

533 Portal Gótico UFNSVNSBS   

534 Portal Gótico UFNSVNSBS   

535 Portal Gótico UFNSVNSBS   

536 Casa Nobre dos Fidalgos Vilalobos de Vasconcelos UFNSVNSBS Arq. Civil  

537 Casa da Almotaçaria e de Ver-o-Peso UFNSVNSBS Arq. Civil  

538 Porta e Fonte da Horta do Pocinho UFNSVNSBS   

539 Casa apalaçada UFNSVNSBS Arq. Civil  

540 Casa apalaçada UFNSVNSBS Arq. Civil  

541 Solar dos Mouzinho Almadanim UFNSVNSBS Arq. Civil  

542 Casa Setecentista com Painel de Azulejos UFNSVNSBS Arq. Civil Séc. XVIII 

543 Estação Ferroviária de Montemor-o-Novo UFNSVNSBS Arq. Civil  

544 Chafariz de Nossa Senhora da Conceição UFNSVNSBS Chafariz  
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ID Designação Freguesia Tipo Período 

545 Ponte de Alcácer UFNSVNSBS Arq. Civil / Ponte  

546 Ponte Ferroviária UFNSVNSBS Arq. Civil / Ponte  

547 Hospital do Espirito Santo e de Santo André UFNSVNSBS Arq. Civil  

548 Igreja do Hospital de São João de Deus UFNSVNSBS Arq. Religiosa Séc. XX 

549 Quinta da Ferraz UFNSVNSBS Arq. Civil / Quinta  

550 Fonte Santa UFNSVNSBS Fonte  

551 Fonte de Santa Margarida UFNSVNSBS Fonte  

552 Moinho Novo UFNSVNSBS Moinho  

553 Moinho do Ananil UFNSVNSBS Moinho  

554 Moinho do Zangalho UFNSVNSBS Moinho  

555 Moinho do Porto das Lãs UFNSVNSBS Moinho  

556 Moinho do Cá Vai UFNSVNSBS Moinho  

557 Moinho da Ponte de Évora UFNSVNSBS Moinho  

558 Moinho da Pintada UFNSVNSBS Moinho  

559 Monte do Castelo UFNSVNSBS   

560 Paço da Quinta de D. Francisco UFNSVNSBS   

561 Ermida do Senhor Jesus das Necessidades UFNSVNSBS Ermida  

562 Moinho da Barrozeira UFNSVNSBS Moinho  

563 Moinho dos Minutos UFNSVNSBS Moinho  

564 Moinho da Quinta do Canal UFNSVNSBS Moinho  

565 Moinho da Azenha UFNSVNSBS Moinho  

566 Moinho de Cima da Ponte de Lisboa UFNSVNSBS Moinho  

567 Moinho de Baixo da Ponte de Lisboa UFNSVNSBS Moinho  

568 Moinho do Galucho UFNSVNSBS Moinho  

569 Moinho do Cosme UFNSVNSBS Moinho  

570 Moinho do Raimundo UFNSVNSBS Moinho  

571 Moinho do Almo UFNSVNSBS Moinho  

572 Moinho da Pedra Alta FVF Moinho  

573 Moinho dos Sapateiros FVF Moinho  

574 Moinho da Caldeira FVF Moinho  

575 Moinho Novo FVF Moinho  

576 Moinho de Cima de Castelos Velhos FVF Moinho  

577 Moinho de Baixo de Castelos Velhos FVF Moinho  

578 Moinho dos Mochos FVF Moinho  

579 Coreto de Lavre UFCLL   

580 Convento de Nossa Senhora da Conceição UFNSVNSBS Arq. Religiosa  

581 Mercado Municipal UFNSVNSBS Arq. Civil  

582 Edifício da Câmara Municipal UFNSVNSBS Arq. Civil  

583 Sociedade Antiga Filarmónica Montemorense "Carlista" UFNSVNSBS Arq. Civil  

584 Sociedade Circulo Montemorense Pedrista UFNSVNSBS Arq. Civil  

585 Cineteatro Curvo Semedo UFNSVNSBS Arq. Civil  

586 Coreto do Jardim Público UFNSVNSBS Arq. Civil  

587 Monumento aos Combatentes UFNSVNSBS   

588 Chafariz das Bolas UFNSVNSBS Chafariz  

589 Chafariz do Monte Branco UFNSVNSBS Chafariz  

590 Fonte dos Cabrelões Cabrela Fonte  

591 Chafariz do Largo UFNSVNSBS Chafariz  

592 Fonte da Matalicana Cabrela Fonte  

593 Fonte da Quinta de D. Margarida UFNSVNSBS Fonte  

594 Fonte do Conde C Fonte  

595 Chafariz do Escoural SE Chafariz  

596 Chafariz das Quatro Bicas SE Chafariz  

597 Fonte da Quinta do Gato SC Fonte  

598 Chafariz de São Cristóvão SC  Chafariz  

599 Fonte de São Cristóvão SC  Fonte  
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ID Designação Freguesia Tipo Período 

600 Muro e Horta da Janelinha UFNSVNSBS   

601 Chafariz da Horta de D.Afonso UFNSVNSBS Chafariz  

602 Passos da Via Sacra UFNSVNSBS   

603 Fonte de São Gonçalo UFNSVNSBS Fonte  

604 Fonte das Bicas C Fonte  

605 Moinhos de Vento UFCLL Moinho  

606 Moinhos de Vento UFCLL Moinho  

607 Monte do Freixo do Meio FVF   

608 Fontes da Quinta do Gião ou da Asneira UFNSVNSBS Fonte  

609 Capela de São Torcato UFNSVNSBS Arq. Religiosa  

610 Fonte da Quinta do Vidigal UFNSVNSBS Fonte  

611 Fonte das Fontainhas UFNSVNSBS Fonte  

612 Fonte d'el rei UFNSVNSBS Fonte  

613 Lagar do Escoural SE   

614 Estação Ferroviária das Minas da Nogueirinha SE   

615 Fonte Ferrenha UFNSVNSBS Fonte  

616 Escola Primária Freixeirinha FVF Escola Primária  

617 Escola Primária da Represa UFNSVNSBS Escola Primária  

618 Escola Primária Rio Mourinho UFNSVNSBS Escola Primária  

619 Escola Primária Santa Sofia UFNSVNSBS Escola Primária  

620 Escola Primária São Gens  UFNSVNSBS Escola Primária  

621 Escola Primária São Geraldo UFNSVNSBS Escola Primária  

622 Escola Primária de Vale de Ancho Cab Escola Primária  

623 Escola Primária do Carrascal FVF Escola Primária  

624 Escola Primária de Colënias UFNSVNSBS Escola Primária  

625 Escola Primária de Safira UFNSVNSBS Escola Primária  

626 Escola Primária do Cupido UFNSVNSBS Escola Primária  

627 Escola Primária dos Arneiros UFCLL Escola Primária  

628 Escola Primária de Monte dos Frades UFCLL Escola Primária  

629 Escola Primária Gradil de Barros Cab Escola Primária  

630 Escola Primária S. Romão SC Escola Primária  

631 Escola Primária do Barrocal das Freiras C Escola Primária  

632 Escola Primária de São Brissos SE Escola Primária  

633 Escola Primária do Freixo do Meio FVF Escola Primária  

634 Escola Primária de Foros de Vale Figueira FVF Escola Primária  

635 Escola Primária da Quinta dos Pretos UFNSVNSBS Escola Primária  

636 Escola Primária de Laranjas UFNSVNSBS Escola Primária  

637 Escola Primária de Foros da Adua UFNSVNSBS Escola Primária  

638 Escola Primária dos Baldios SC Escola Primária  

639 Escola Básica de Cabrela Cab Escola Primária  

640 Moinho da Hortinha UFNSVNSBS Moinho  

641 Moinho de vento do Ananil UFNSVNSBS Moinho  

642 Moinho do Italiano Cab Moinho  

643 Quinta da Porrincha UFNSVNSBS Quinta  

644 Quinta da Torrinha UFNSVNSBS Quinta  

645 Quinta da Videira UFNSVNSBS Quinta  

646 Quinta dos Cavaleiros UFNSVNSBS Quinta  

Fonte: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo  

Freguesias: UFNSVNSBS – União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras; FVF – Foros de Vale de Figueira; C – Ciborro; Cab – 

Cabrela; SC – São Cristóvão; SE – Santiago do Escoural; UFCLL – União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre 
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Não obstante a presença de valores patrimoniais em toda a área do concelho, observa-se uma concentração na área da 

União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Bispo e Silveiras associado claramente ao facto de aqui se localizar a sede 

do concelho. 

Assume particular interesse um conjunto de habitações quinhentistas ao longo da antiga Rua direita que datam de um período 

em que o aglomerado de Montemor-o-Novo terá registado uma forte dinâmica de crescimento, sendo à data do primeiro 

recenseamento à população feito em Portugal (1527), um dos maiores aglomerados do Alentejo, com 899 fogos. Esta 

dinâmica de crescimento esteve na origem da elevação de Montemor-o-Novo a Vila Notável em 1563. 

Integra igualmente estes elementos patrimoniais um significativo conjunto de moinhos maiorioritariamente presentes nas 

margens do Rio Almansor, sobretudo ao longo da sua margem Norte, em locais onde o caudal do rio era mais apropriado ao 

represamento de água, sendo a sua presença mais comum a jusante (Poente) da cidade de Montemor-o-Novo, devido ao 

facto do declive do rio ser mais acentuado, possibilitando um melhor funcionamento dos engenhos hidráulicos de moagem. 

De referir que existem registos da existência deste 

património que remontam ao séc. XVIII, associado  à 

produção e transformação cerealífera que 

caracterizaram a agricultura da região.  

A requalificação deste património molinológico 

poderá constituir um importante contributo para a sua 

valorização enquanto elementos evocativos da 

história do concelho, sendo merecedora da atenção da 

própria Câmara Municipal, não só numa perspetiva de 

valorização patrimonial, mas também numa perspetiva 

da sua eventual integração futura em percursos 

pedonais e cicláveis que potenciem e reforcem a atratividade do concelho de Montemor-o-Novo enquanto destino turístico 

cultural. 

Importará por último referir a presença no território concelhio de um significativo conjunto de escolas que não se encontram 

presentemente em funcionamento e que faz parte integrante do Plano dos Centenários, lançado no início da década de 

quarenta do século passado. 

No âmbito deste plano foram construídos mais de 7000  estabelecimentos escolares em todo o país, resultando numa maior 

proximidade da escola à população tendo em vista a diminuição das taxas de analfabetismo. 

A grande maioria destas escolas, eminentemente rurais, já não se encontram em funcionamento, em resultado das politicas 

educacionais e da concentração da população nas sedes de freguesia e do concelho. 

Estas escolas constituem um importante património que urge preservar e reabilitar. Na sua maioria em estado devoluto, estas 

escolas devem ser encaradas enquanto elementos arquitetónicos com elevado potencial de requalificação funcional, podendo 

ser utilizados para fins distintos dos inicialmente previstos e afetos a usos de natureza diversa entre os quais o uso 

habitacional, turístico, comércio e serviço e equipamentos de utilização coletiva, entre outros. 

 
Fotografia 12 - Moinho Novo 

Fonte: CMMN 
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4. PATRIMÓNIO IMATERIAL 
 

O conceito de “património cultural imaterial” foi definido na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), realizada em Paris em 17 de outubro de 2003. No âmbito desta conferência viria 

a UNESCO a assumir o entendimento deste conceito como sendo “as práticas, representações, expressões, conhecimentos 

e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, 

os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu património cultural. Este património 

cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em 

função do seu ambiente, da sua interação com a natureza e da sua história, gerando um sentimento de identidade e 

continuidade e contribuindo assim para promover o respeito pela diversidade cultural e à criatividade humana”. 

Igualmente nos termos do definido nesta Conferência Geral da UNESCO, o património cultural imaterial, nos termos supra 

definidos, manifesta-se em particular nos seguintes campos: 

 1. Tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do património cultural imaterial; 

 2. Expressões artísticas; 

 3. Práticas sociais, rituais e atos festivos; 

 4. Conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza e o universo; 

 5. Técnicas artesanais e tradicionais; 

Foi precisamente com base nestes princípios, e em desenvolvimento do disposto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que 

se estabeleceram as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, que viria a ser 

estabelecido o regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial, sendo o mesmo concretizado com a publicação 

do Decreto-Lei 139/2009, de 15 de junho. 

Este diploma veio assim formalizar a definição das medidas de salvaguarda do património cultural imaterial, nele se 

compreendendo as medidas de salvaguarda, o procedimento de inventariação, bem como a criação da Comissão para o 

Património Cultural Imaterial. 

Estabelece este mesmo diploma legal, nomeadamente no seu artigo 6º, que a salvaguarda do património cultural imaterial é 

fundamentalmente realizada com base na inventariação, consistindo a mesma num levantamento participado, sistemático, 

atualizado e exaustivo das manifestações do património cultural imaterial, por forma a permitir a elaboração do respetivo 

inventário. Determina igualmente este artigo 6º que a inventariação é realizada através de uma base de dados online de 

acesso público. 

Foi com base nestas premissas, e procurando efectivar a salvaguarda do património cultural imaterial que viria a ser criado, 

sob alçada da Direção Geral do Património Cultural, o Matriz PCI, que se assume como um sistema de informação de suporte 

ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. 
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A utilização deste sistema assume um papel importante na formalização do registo das manifestações imateriais no inventário 

nacional suprarreferido, sendo este registo entendido como uma medida determinante para a salvaguarda e valorização 

destas mesmas manifestações a uma escala nacional. 

A adequada utilização deste sistema de inventariação possibilitará um envolvimento direto das comunidades na salvaguarda 

do seu próprio património imaterial, possibilitando a sua participação direta nas diversas fases de consulta pública que se 

encontram associadas aos procedimentos de inventariação dos elementos de património cultural imaterial. 

Integram o Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial 5 grandes domínios ou áreas temáticas, designadamente: 

expressões orais, artes e performances, rituais e festas, saberes naturalistas e técnicas tradicionais, que assumem 

de resto correspondência com os domínios estabelecidos no âmbito do regime jurídico de salvaguarda do património cultural 

imaterial. 

 
Figura 3 - Domínios patrimoniais integrados no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial 

Fonte: www.matrizpci.dgpc.pt 

A Câmara Municipal encontra-se a desenvolver um trabalho de recolha e inventariação do património cultural imaterial do 

concelho, nomeadamente sobre gastronomia e produtos locais que se encontra disponível na plataforma Morbase. 

(http://montemorbase.com/montemor-a-mesa/).  

A sistematização das manifestações culturais identificadas no concelho apresenta-se identificada ao longo das secções 

seguintes, estando as mesmas associadas a alguns dos domínios patrimoniais que integram o Inventário Nacional do 

Património Cultural Imaterial. 

4.1. ARTES E PERFORMANCES 
 

O campo das artes e performances assume particular expressão em Montemor-o-Novo através do Folclore, sendo notória a 

presença de alguns ranchos folclóricos no concelho, designadamente os Ranchos Folclóricos de Ciborro, de Cortiçadas de 

Lavre e ainda o Rancho Folclórico dos Fazendeiros de Montemor, o Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense e o 

Rancho Folclórico de Foros de Vale de Figueira. 

O folclore é assumido como uma forma de expressão do conjunto de tradições e dos usos e manifestações populares, 

danças e costumes que são transmitidos de geração em geração, constituindo-se assim como um veículo privilegiado e 

importante para expressar a cultura popular e representar a identidade social de uma comunidade através das suas 

criações culturais. 



 

 
 

 

  
HISTÓRIA E PATRIMÓNIO - 53 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

O folclore assume-se de facto como um forma cultural de raízes populares que importa promover e divulgar. A 

importância deste género cultural no concelho tem vindo a assumir expressão através da realização de alguns festivais de 

folclore, sobretudo nos meses de verão, assumindo particular importância o Festival Nacional de Folclore, que se realiza 

em Montemor-o-Novo, e a Mostra Internacional de Folclore, um evento bienal que se realiza igualmente na sede de 

concelho. 

Importa neste contexto assumir uma referência ao Centro de Etnologia - Museu Local de Montemor-o-Novo, cuja criação 

surgiu da vontade dos grupos de folclore locais em reunir, num mesmo espaço, parte do seu património material e imaterial 

(recolha de trajes, modas, usos e costumes de profissões já extintas ou em vias de extinção), num acervo museológico que 

pode ser disponibilizado à comunidade e reforça a valorização da entidade local, e que contribui para um reforço efetivo da 

imagem cultural do concelho. 

Para além do folclore, que assume particular destaque no concelho, importa igualmente assumir uma referência ao Cante 

Alentejano. O Cante Alentejano, enquanto forma de expressão popular, consiste num canto coletivo sem recurso a 

instrumentos, tendo sido recentemente classificado pela UNESCO (27 de Novembro de 2014) como Património Cultural 

Imaterial da Humanidade, na sequência de uma candidatura apresentada pela Câmara Municipal de Serpa e pela Entidade 

Regional de Turismo do Alentejo. 

O Cante Alentejano assume-se como um género musical tradicional da região alentejana, estando esta forma de 

expressão mais associada ao Baixo Alentejo. Profundamente ligado à lavoura, o Cante constitui um importante 

testemunho da memória coletiva de toda uma região. 

No passado, e na sequência da mecanização da agricultura e do êxodo rural, o Cante Alentejano entrou em declínio, 

sobrevivendo presentemente através de grupos oficializados que cultivam esta forma de expressão popular, cuja atuação 

assenta sobretudo num reportório conhecido das memórias de outrora. 

A recente distinção do Cante Alentejano veio trazer um reconhecimento a uma escala global, aumentando assim a 

responsabilidade da sua salvaguarda e divulgação enquanto bem patrimonial, abrindo igualmente uma nova perspetiva do 

cante enquanto fator económico, uma vez que esta forma de expressão tem vindo num passado recente a transformar-se 

numa mais-valia e num produto turístico que pode assumir um importante contributo para o desenvolvimento da região 

alentejana. Importa assim promover a divulgação do Cante, por forma a expressar as novas dinâmicas de mudança e atrair 

novos interlocutores que contribuam para a dinamização desta forma de arte e assegurem a sua continuidade e futuro 

enquanto elemento patrimonial evocativo da memória coletiva e das raízes do Alentejo. 

A decisão de classificação do Cante como Património Cultural Imaterial da Humanidade viria a ser saudada pela Assembleia 

Municipal de Montemor-o-Novo, expressando este órgão a convicção que a decisão assumida pela UNESCO irá contribuir de 

forma indelével para a salvaguarda e promoção do Cante Alentejano, assim como para o surgimento de novos projetos 

musicais e turísticos, contribuindo para um maior desenvolvimento da região do Alentejo. 

A importância desta forma de expressão popular e o contributo que ela pode assumir no enriquecimento do património cultural 

do concelho não foi esquecida pelas gentes montemorenses, sendo disso um exemplo a recente criação (2011) do grupo 

coral Fora d’oras. Este grupo tem vindo a marcar presença em vários eventos e certames de âmbito regional e nacional, 
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podendo a par de outros grupos igualmente existentes em Montemor-o-Novo vir a assumir-se como um dos embaixadores do 

concelho no exterior e representar um importante papel na salvaguarda e divulgação do seu património cultural. 

A expressão das artes e performances em Montemor-o-Novo é igualmente partilhada por um vasto conjunto de associações 

culturais e recreativas, presentes um pouco por todo o concelho, sendo um exemplo o Espaço do Tempo, a Sociedade 

Antiga Filarmónica Montemorense "Carlista", Sociedade Círculo Montemorense "Pedrista", o Coral de São Domingos, o Grupo 

Coral "As Escouralenses" e a Banda Filarmónica Simão da Veiga da Casa do Povo de Lavre. 

A Sociedade Antiga Filarmónica Montemorense "Carlista" teve a sua origem num grupo de filarmónicos que teria sido 

organizado na primeira metade do séc. XIX (1830). A Sociedade Carlista é um dos principais locais de cultura da cidade 

de Montemor-o-Novo, tendo efetuado ao longo do seu percurso um significativo número de concertos em Portugal e em 

Espanha. Conta presentemente com uma escola de música e um Ensemble de Clarinetes, que promove a realização de 

concertos junto da população mais jovem, nas escolas e em concertos de animação cultural, contribuindo para a divulgação 

e importância da música enquanto forma de arte e de expressão cultural. 

A Sociedade Círculo Montemorense "Pedrista", teve a sua fundação na segunda metade do século XIX (1862), resultando 

de desavenças políticas entre os membros da “Sociedade Carlista”. As desavenças entre as duas bandas continuaram 

praticamente até à extinção da Banda Pedrista, o que veio a acontecer no final da década de 40 do século passado. 

O Coral de São Domingos teve a sua génese em 1987, vindo desde a sua fundação a realizar inúmeras atuações, quer em 

Portugal, quer no estrangeiro, contribuindo de forma marcante para a promoção da divulgação da imagem de Montemor-o-

Novo e do seu património cultural. 

Igualmente de génese recente, será de assumir uma referência ao Grupo Coral "As Escouralenses", o grupo coral feminino 

de Santiago do Escoural, fundado em 2010. A criação deste grupo coral reflete a significativa importância e dinâmica cultural 

das gentes de Montemor-o-Novo, dinâmica que importa evocar e salvaguardar, por forma a transmitir às gerações mais jovens 

e às gerações vindouras o sentimento da memória e das fortes raízes e tradições culturais presentes no concelho. 

Com uma génese mais antiga, que remonta a 1889, a Banda Filarmónica Simão da Veiga da Casa do Povo de Lavre 

encontra-se fortemente associada à tradição musical da histórica vila alentejana de Lavre e tem vindo a assumir-se como um 

verdadeiro polo de dinamização cultural e de formação didático-pedagógica, sendo considerada uma das mais antigas e 

prestigiadas instituições de todo o concelho. 

Falar das artes e performances em Montemor-o-Novo implica forçosamente falar do Espaço do Tempo, que se encontra 

instalado no Convento da Nossa Senhora da Saudação, no interior das muralhas do Castelo. O Centro Coreográfico, mais do 

que um espaço físico, assume-se como um espaço de criação cultural onde se promove a realização de exposições 

temporárias, assim como espetáculos de teatro, música e dança.  

Inaugurado em 2000, O Espaço do Tempo, constituiu-se desde então como um centro multidisciplinar de residência e de 

experimentação artística que presta apoio a inúmeros criadores nacionais e internacionais, e estando presente e 

diretamente associado ao surgimento e desenvolvimento do percurso artístico de inúmeros criadores portugueses. 
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A atividade principal desenvolvida no Espaço do Tempo 

assenta num programa de residências artísticas em 

áreas diversas como o teatro e a dança, as artes 

performativas, a música e as artes visuais, assumindo 

sobretudo um importante papel e contributo na criação 

artística contemporânea emergente. 

O Espaço do Tempo tem vindo igualmente a desenvolver 

a sua atividade no apoio à internacionalização dos 

criadores nacionais, promovendo para o efeito, e com 

uma periodicidade bienal, a Plataforma Portuguesa de 

Artes Performativas, considerada como sendo uma das 

mais importantes ações de divulgação dos criadores contemporâneos nacionais e que tem vindo a assumir-se como um ponto 

de encontro e de troca de experiências para um vasto conjunto de programadores nacionais e internacionais. 

As atividades desenvolvidas pelo Espaço do Tempo têm vindo a considerar igualmente a vertente sociocultural, assumindo 

uma colaboração ativa com as forças vivas locais, envolvendo escolas, associações e instituições do concelho e 

promovendo a realização de um vasto calendário de atividades, que inclui espetáculos, seminários, workshops e ações de 

formação nos diversos espaços do Convento da Nossa Senhora da Saudação. A componente das artes e performances no 

concelho de Montemor-o-Novo, nas suas diversas formas de expressão, assume igualmente uma forte expressão e está 

associada ao vasto conjunto de associações culturais e recreativas que se encontra presente no concelho, pelo que o 

apoio ao associativismo e às iniciativas culturais que decorre da sua atividade deve ser encarado como uma prioridade 

pelo Município, resultando num importante contributo para a salvaguarda e divulgação do património cultural do concelho. 

Inclui-se neste conjunto de associações a associação cultural Theatron, a associação cultural de arte e comunicação Oficinas 

do Convento, a associação cultural Alma de Arame e a associação cultural Emsemble Montemor. 

A associação cultural Theatron foi constituída em 1998. Resultado do sonho de um conjunto de jovens participantes numa 

formação de iniciação às técnicas teatrais, a associação está diretamente envolvida num projeto teatral, mantendo no entanto 

uma abertura à transversalidade de outras artes. 

A associação cultural de arte e comunicação Oficinas do Convento encontra-se instalada no Convento da Saudação e presta 

apoio a artista que pretendem desenvolver projetos, disponibilizando para o efeito espaços adequados para o efeito, 

assumindo um importante papel na realização de residências artísticas nas áreas do teatro, dança, performance, música, 

artes visuais bem como as artes em geral 

A Alma de Arame teve a sua génese em 2006, contribuindo desde então para a divulgação das artes cénicas, com particular 

destaque para o teatro de marionetas. O percurso desta associação cultural tem vindo a ser pautado pela criação, 

programação, formação e colaboração com entidades locais, assumindo desde 2008 a realização do Encontro de Marionetas 

de Montemor-o-Novo. 

A associação cultural Ensemble Montemor foi igualmente fundada em 2006, tendo a sua criação surgido de um grupo de 

música de Câmara (quarteto de trompetes). A Ensemble Montemor assume como principal missão o ensino da música, 

 

Fotografia 13 - Centro Coreográfico de Montemor-o-Novo 

Fonte: www.oespacodotempo.pt 
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desenvolvendo um projeto ("À descoberta da Música") que consiste no ensino de instrumentos musicais, aulas de Canto e de 

expressão musical, formação musical e classe de conjunto, desenvolvendo igualmente o projeto "Musica para as Crianças" 

em vários jardins-de- infância e ATL’s do concelho. 

4.2. RITUAIS E FESTAS 
 

A realização de eventos sociais associados a festas populares assume no concelho de Montemor-o-Novo uma 

significativa expressão, constatando-se que os mesmos se realizam um pouco por todo o concelho. Estes eventos, ainda 

que associados a temáticas diversificadas, constituem-se invariavelmente como um local de encontro de reunião dos 

montemorenses, sendo motivo de celebração e convívio social. 

Muitas vezes conotadas com um cariz popular e religioso, estes eventos refletem a dinâmica social e cultural do 

concelho, atraindo inúmeros visitantes, pelo que o apoio à sua promoção, divulgação e dinamização deve ser encarado 

como uma aposta prioritária a assumir pelo Município, não apenas numa vertente social e cultural, mas também numa 

vertente económica, ainda que de pequena escala. 

Por questões de ordem metodológica, optou-se por incluir neste conjunto os eventos que se encontram igualmente associados 

a realizações que encerram um cariz mais cultural, entre eles se incluindo alguns festivais de folclore, teatro e música, 

que são realizados anualmente um pouco por todo o concelho. A lista dos principais eventos sociais e que se encontram 

associados a rituais e festas realizados no concelho resulta em conformidade com o constante do quadro que se apresenta. 

Quadro 4 - Principais eventos ligados a práticas sociais, rituais e festas no concelho de Montemor-o-Novo 

Freguesia  Eventos  

Cabrela 

Mercado mensal (1.º domingo do mês) 

Feira anual (2.º domingo de junho) 

Festas populares de Cabrela (3º fim de semana de agosto) 

Mostra de São Martinho (13 de novembro)  

Ciborro  

Nossa Senhora de Fátima (julho / agosto - data móvel) 

Festas populares de Ciborro (1º fim de semana de julho) 

Festas de verão do Valenças Sport Club  

Encontro de folclore e tasquinhas de verão 

Festival de Folclore de Ciborro (2º fim de semana de agosto) 

UFCLL 

Festa da Queima da Boneca (Carnaval) 

Queima da Comadre (sábado anterior ao Carnaval) - Cortiçadas de Lavre 

Queima do Compadre (dia de Carnaval) - Cortiçadas de Lavre 

Nossa Senhora da Ajuda (julho)  

Festival de verão de Lavre (4º fim de semana de julho) - Lavre; 

Nossa Senhora da Assunção (1.º domingo de agosto)  

Festas populares de Cortiçadas de Lavre (2º fim de semana de agosto) - Cortiçadas de Lavre 

Foros de Vale de Figueira 

Festa da Primavera  

Festival de Folclore (2º fim de semana de junho) 

Festas populares de Foros de Vale de Figueira (1º fim de semana de agosto) 

Encontro de Outono 

Baile da Pinha 

UFNSVNSBS  

Mercado mensal 

Queima do Boneco (Dia de carnaval) - São Geraldo 

São João de Deus (8 de março). 
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Freguesia  Eventos  

Festival Nacional de Folclore (2º sábado de março) - Montemor-o-Novo  

Feira de maio (1.º fim de semana de maio) 

Feira do Pão e da Doçaria (1º fim de semana de maio) - Pavilhão de Exposições de Montemor-o-Novo 

Festival Internacional de Marionetas (início no 1º fim de semana de junho) – vários espaços na cidade  

Cidade PreOcupada (início no 2º fim de semana de junho) - vários espaços na cidade 

Encerramento do Ciclo da primavera (4º sábado de junho) - Cineteatro Curvo Semedo 12 

Noites de verão (início na 2º semana de julho) - Parque Urbano de Montemor-o-Novo 

Festas populares das Fazendas do Cortiço (último fim de semana de julho) 

São Geraldo (1.º fim de semana de agosto) 

MIF - Mostra Internacional de Folclore (Bienal) (2º fim de semana de agosto) - Praça de Touros 

Festas populares do Reguengo / S. Mateus (2º fim de semana de agosto) – Reguengo / S. Mateus 

Festas populares de S. Margarida (3º fim de semana de agosto) – Pintada 

Feira da Luz (1º fim de semana de setembro) - Parque de Exposições de Montemor-o-Novo 

Festival de Teatro de Montemor (início no último fim de semana de setembro) 

Festa Mundial da Animação (última semana de outubro) - Centro Juvenil de Montemor-o-Novo 

Ciclo do outono (música clássica) (início no final de outubro) – vários espaços da cidade 

Festival de Sopas (2º fim de semana de novembro) - Pavilhão de Exposições de Montemor-o-Novo 

Magusto / Baile popular (2ª sexta-feira de novembro) - Montemor-o-Novo 

Serão de outono (folclore) (3º sábado de novembro) - Pavilhão de Exposições de Montemor-o-Novo 

Cantares ao Menino (3º sábado de dezembro) - Ruas da zona histórica da cidade de Montemor-o-Novo 

Festa de Nossa Senhora da Visitação 

Procissão dos Passos 

Carnaval 

São Cristóvão 

Festas populares de S. Sebastião e S. Cristóvão (3º fim de semana de julho) - S. Cristóvão,  

Festa da Alegria (3º fim de semana de agosto) - Paião 

Bênção do Gado 

Santiago do Escoural  

Festas populares em Casa Branca (1º fim de semana de julho) - Casa Branca 

Festas populares de S. Brissos (2º fim de semana de julho) - S. Brissos 

Feira Franca em honra de Santiago (4º domingo de julho) - Santiago do Escoural 

Festa de S. Luís da Mougueira (4º fim de semana de agosto) – Caeiras 

Baile da Pinha 

Procissão de S. Brissos  

Marcam igualmente presença em todas as freguesias do concelho as comemorações e as tradições associadas à Páscoa. 

Os eventos e certames identificados, embora se realizem ao longo de todo o ano, observam uma maior frequência nos 

meses de Verão, num período em que o concelho apresenta um registo de visitantes mais expressivo e numa altura em que 

as festas populares nas diversas freguesias do concelho são realizadas. Na sua generalidade estes eventos são ainda 

considerados eventos de pequena escala, embora se verifique que algumas das festividades atraem um significativo número 

de visitantes e observam uma abrangência territorial que extravasa as freguesias e o próprio concelho de Montemor-o-Novo. 

Embora se realizem eventos em todas as freguesias do concelho, assumem particular notoriedade os eventos realizados na 

área da União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, e em particular na cidade de 

Montemor-o-Novo, não apenas pelo significativo número de eventos realizados, mas também pela escala que a alguns deles 

se encontra associada, de entre eles assumindo particular destaque a Feira da Luz, que se realiza no Parque de Exposições 

de Montemor-o-Novo nos primeiros dias de setembro. 

                                                           
12 Este evento corresponde ao encerramento do Ciclo da primavera, que tem início no final de março e se realiza nas freguesias rurais do concelho. 
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Acredita-se que a origem deste evento esteja relacionada com a festa regional de Nossa Senhora da Luz, evocada em 

diversos locais do País a 8 de setembro, um culto que em terras de Montemor-o-Novo remontará ao século XVI. 

A comercialização de produtos agrícolas e pecuários assumiu desde sempre um importante papel neste certame, 

refletindo a forte relação de Montemor-o-Novo com a terra e com estas atividades. Esta tradição tem vindo a manter-se, 

embora a vertente lúdica do certame tenha vindo a observar uma crescente expressão. 

A Feira da Luz teve lugar durante um longo período de tempo no Rossio e tornou-se com o tempo num importante ponto de 

encontro para os montemorenses que viviam fora do concelho. Num passado relativamente recente, após o 25 de abril de 

1974, num momento em que surgiu a Festa das Colheitas, o local da feira viria a ser alterando, passando a mesma a realizar-

se no local onde existem presentemente o Parque Urbano e as Piscinas Recreativas Municipais. 

Alguns anos mais tarde, já no início da década de 90, teve início a realização da EXPOMOR - exposição pecuária e agrícola 

de Montemor-o-Novo, evento que viria a ser unificado com a Feira da Luz em 1997. Presentemente a Feira da Luz é realizada 

no Parque de Exposições, Mercados e Feiras, um espaço da cidade construído para o efeito. 

A Feira da Luz é atualmente considerada uma das feiras regionais mais importante do Alentejo, continuando a apostar 

na divulgação e promoção da atividade económica, cultural e recreativa do concelho. Oferece complementarmente um 

vasto e diversificado programa, que inclui espetáculos, exposições, bem como outras iniciativas de caráter desportivo, 

recreativo e cultural, que têm vindo a assumir um importante contributo para o desenvolvimento e crescimento deste evento 

e para um aumento da visibilidade do concelho no exterior. 

4.3. TÉCNICAS TRADICIONAIS 
 

As competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais, enquanto domínio estabelecido no âmbito do regime jurídico 

de salvaguarda do património cultural imaterial, assumem correspondência com as atividades que se encontram diretamente 

associadas à produção de artesanato. 

O artesanato assume geralmente uma expressão familiar e recorre geralmente a matérias primas disponíveis nas regiões 

em que é produzido, refletindo invariavelmente a tradição e a história dos lugares pelo que se encontra normalmente 

associado às dinâmicas económicas que se encontram presentes nos territórios, sendo disso exemplo, no concelho de 

Montemor-o-Novo, as atividades rurais. 

As formas de artesanato podem assumir expressões distintas, acompanhando a evolução dos tempos, dos materiais e 

técnicas que servem a sua produção, estando sempre associadas a um saber fazer, muitas vezes transmitido de geração em 

geração, sem perder no entanto o seu importante papel enquanto elemento fortemente representativo do património cultural 

de um concelho ou de uma região. 

O artesanato popular existente no concelho não assume particular expressão em nenhum elemento tradicional particular, 

integrando, ao invés, diversos tipos e formas de artesanato, entre elas se incluindo peças executadas em madeira e palha, 

cestaria em verga, trabalhos em cortiça, bordados, colheres e garfos de pau, tarros em cortiça, tapetes de Arraiolos, 
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construção de mobílias alentejanas em miniatura, miniaturas em madeira e cortiça, pintura alentejana em madeira, 

vitrais e olaria, entre outras.   

Falar de artesanato popular no concelho de Montemor-o-Novo implica 

necessariamente falar na Associação dos Artesãos e Artistas 

Plásticos da Região de Montemor-o-Novo (A Ciranda). Esta 

associação, como o próprio nome indica, assume-se como uma 

associação de artesãos e artistas plásticos, tendo sido constituída há 

cerca de duas décadas.  

Com sede em Montemor-o-Novo, a associação assume por objetivo o 

desenvolvimento de atividades associadas à promoção, divulgação e 

valorização do artesanato do concelho e da região, assegurando a sua 

participação em feiras, exposições e colóquios. 

Falar desta associação é falar do artesanato montemorense, dos 

artesãos montemorenses e também dos artesãos dos concelhos 

limítrofes. A associação conta com algumas dezenas de associados, 

todos artesãos, alguns dos quais profissionais, e ainda que a média de 

idades destes artesãos se situe acima dos quarenta anos, a Ciranda conta entre os seus associados alguns jovens. 

Os artesãos que integram a associação desenvolvem a sua atividade artesanal em áreas distintas, como a cestaria, a pintura 

alentejana, a pintura em madeira, a olaria, a decoração de cerâmica, artes decorativas, trabalhos em pele, pintura em tecido, 

entre outras, sendo a camisa de milho, a casca de cebola e a cortiça algumas das matérias-primas utilizadas.  

 As atividades da associação incidem fundamentalmente sobre três vertentes principais: a componente formativa, a 

participação em feiras e a loja que possui em Montemor-o-Novo. Será no entanto de assumir o seu papel enquanto entidade 

de formação, concretizada através da realização de diversos cursos de formação profissional, contribuindo assim para o 

percurso formativo de futuros novos artesãos e para a preservação do património cultural na sua componente de artesanato. 

O concelho de Montemor-o-Novo denota uma forte relação com a terra, assumindo as atividades agrícolas, florestais e 

pecuárias uma significativa importância na base económica local e uma forte expressão na tradição e na cultura do concelho 

e da região.   

Esta relação assume particular expressão na significativa presença de áreas de Montado, onde a atividade corticeira assume 

uma forte representatividade. 

A indústria corticeira assume de facto uma significativa expressão económica na base da economia do concelho, a ela estando 

diretamente associada uma das técnicas tradicionais que se encontra diretamente associada ao descortiçamento. 

 

 Fotografia 14 - Tarro 

Fonte: CMMN 
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 O descortiçamento é um processo ancestral de extração da casca do sobreiro, 

sendo realizado por profissionais especializados e com uma precisão absoluta, 

recorrendo apenas a uma única ferramenta (machado). Esta atividade é sazonal e 

decorre geralmente entre os meses de maio e agosto, num período em que as árvores 

se encontram numa fase mais ativa do seu crescimento e a cortiça é mais facilmente 

retirada do tronco.  

Assume igualmente expressão enquanto técnica tradicional a atividade que se 

encontra diretamente associada à correaria, observando esta uma estreita relação 

com a criação de gado.  

A criação de gado assume de facto uma forte expressão no concelho de Montemor-

o-Novo, estando sobretudo associada a uma criação em regime extensivo, marcando 

essencialmente presença nas extensas áreas de montado que caracterizam a 

paisagem concelhia. 

Estas técnicas tradicionais constituem um exemplo real da interligação e dependência das atividades que ocorrem no 

concelho. De facto, o descortiçamento existe porque existe no concelho a atividade de exploração de cortiça, assim como a 

correaria existe porque no concelho também existe criação de gado, sendo importante preservar as suas raízes enquanto 

valores evocativos da memória cultural e do seu simbolismo enquanto elementos do património imaterial do concelho, 

bem como as atividades que se encontram associadas a estes valores. 

A promoção destes valores culturais, em complementaridade com a realização de atividades formativas e de transmissão 

de conhecimentos assume assim um caráter determinante na valorização e divulgação do artesanato popular do concelho e 

das técnicas tradicionais que se encontram ligadas à terra e às raízes agrícolas de Montemor-o-Novo, merecendo, por esta 

razão, ser apoiada e incentivada pela própria Câmara Municipal, por forma a contribuir para a salvaguarda e divulgação de 

valores que se assumem enquanto fatores de identidade do concelho. 

4.4. GASTRONOMIA 
 

Embora o património gastronómico não seja considerado enquanto elemento de património imaterial, na verdadeira aceção 

do termo, entende-se que o património gastronómico do concelho se encontra profundamente enraizado na 

gastronomia da região do Alentejo e na forte relação com a terra e não pode por esta razão ser esquecido. 

De facto, a cultura de um povo reside naquilo que tem à sua mesa, no melhor que sabe fazer, no que resulta do seu labor e 

nos ditames dos sabores. Estamos na presença de uma região cuja cultura remonta já a períodos ancestrais, uma terra antiga 

e regida pela natureza, com tradição na agricultura e na pecuária, onde o culto da mesa, fortemente enraizado nas tradições 

e nas produções da região, tem vindo a assumir-se de forma crescente como um elemento diferenciador e enquanto recurso 

com potencialidade para gerar atratividade e dinamismo, não apenas em termos económicos, mas também em termos sociais. 

 

Fotografia 15 - Descortiçamento de 
sobreiros 

Fonte: CMMN 
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O Alentejo tem vindo a tornar-se conhecido como região marcadamente associada à produção de vinho e de carne de 

qualidade, assumindo a carne de porco preto um papel fulcral no receituário gastronómico de toda a região. Estes dois 

produtos de referência, a par de alguns queijos de reconhecida qualidade assumem-se de facto como sendo os principais ex 

libris da região, do seu povo e dos seus costumes alimentares.  

O concelho oferece uma gastronomia de raiz fortemente alentejana, a ele se encontrando associados alguns produtos 

locais de qualidade reconhecida, de entre os quais se destacam as carnes (borrego, porco e vitela), o azeite, as ervas 

aromáticas, o mel, o pão e o vinho.  

Entre os pratos mais representativos da gastronomia típica do concelho incluem-se a açorda alentejana, o alimado de cação, 

o ensopado e o assado de borrego, as migas com carne de alguidar, as migas de espargos, tubaras com ovos, a carne de 

porco à alentejana, o cozido, o coelho à São Cristóvão, os pratos de caça, os miolos de porco, a caldeirada de peixe do rio, 

a sopa de beldroegas, a sopa de tomate e o gaspacho. As empadas, os enchidos de porco, as queijadas ou cernelhas, os 

cacetes da torre (conventuais), a enxovalhada, o bolo branco, o bolo de mel, o mel e os licores de poejo e granito são outras 

das iguarias presentes nas mesas montemorenses. 

Torna-se de imediato percetível que a gastronomia de Montemor-o-Novo reflete em grande medida as raízes da 

gastronomia alentejana e se encontra fortemente ligada ao que a terra produz, com as migas, açordas e a carne de 

porco a assumir uma posição de destaque. Marcam igualmente presença na gastronomia local os pratos de caça e de borrego. 

O borrego pode vir a assumir um importante papel na gastronomia local e na economia do próprio concelho, uma vez que o 

Borrego de Montemor-o-Novo foi num passado recente um produto com origem portuguesa certificado com indicação 

geográfica produzida (IGP), certificação esta que importa ver recuperada e que poderá contribuir para a sua valorização 

comercial e, simultaneamente, para a criação de um produto gastronómico de referência do concelho e para o seu 

posicionamento enquanto destino gastronómico. 

Será importante no presente contexto assumir uma referência expressa ao facto que o Município apadrinhou recentemente 

um projeto que visa a promoção dos produtos alimentares produzidos ao nível local. Este projeto assume a designação de 

Menu Km0 montemorense, estando sustentado numa política que visa a promoção do consumo de alimentos de origem 

local. 

Na sua essência, este projeto assume como principais objetivos contribuir para uma diminuição da pegada ecológica 

alimentar, para o estímulo da produção e da economia local, para a preservação da biodiversidade agropecuária e para as 

variedades locais e técnicas de produção tradicionais, e, em última instância, assumir um forte contributo para a valorização 

e promoção da gastronomia do concelho, pelo que importará assegurar a sua prossecução e o envolvimento de um maior 

número de entidades, quer ao nível da produção, quer ao nível da restauração. 

Para além do projeto supramencionado, podem ainda ser identificadas no concelho outras ações ou atividades que visam a 

promoção e a divulgação da gastronomia no concelho, de entre elas se destacando o Festival de Sopas, a Feira do Pão e da 

Doçaria e também os programas Montemor à Mesa e Ao Sabor das Estações. 

Este último programa (Ao Sabor das Estações) assume por objetivo a promoção e o consumo dos produtos alimentares 

produzidos no concelho e a sensibilização para a necessidade de uma alimentação mais saudável. Este programa conta com 

a participação direta da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, que elaborou para o efeito um programa de atividades que 
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inclui, entre outras, atividades de culinária, passeios, workshops, formação, showcooking e feiras, integrando ainda outras 

ações que já se realizam no concelho e que vão de encontro aos objetivos do programa. 

 

 



 

 
 

 

  
HISTÓRIA E PATRIMÓNIO - 63 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

5. PATRIMÓNIO NATURAL 
 

De acordo com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), são considerados 

como património natural: 

 1. Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais formações 

com valor universal excecional do ponto de vista estético ou científico; 

 2. As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituem habitat de 

espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal excecional do ponto de vista da ciência ou da 

conservação; 

 3. Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor universal excecional 

do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural. 

Aplicando esta definição a nível local, considera-se que o património natural de um Município, inclui o conjunto de elementos 

da paisagem, naturais ou seminaturais (incluindo a biodiversidade e a geodiversidade), cuja conservação é de grande 

relevância para a identidade do território e da população, quer pelo seu valor científico, de conservação da natureza, estético, 

histórico, cultural ou económico. Este património deverá ser identificado de forma a permitir a sua salvaguarda e valorização 

de uma forma sustentável. Será de igual importância a identificação de possíveis locais de observação excecional dos valores 

naturais existente.  

Quadro 5 - Património Natural 

Biodiversidade Geodiversidade Água Floresta e Paisagem 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rede Natura 2000: 

 SIC de Cabrela  

 SIC de Monfurado  
IBA de Cabrela (zona 
importante para a conservação 
de aves) 
Fauna 
Flora 

Zonas de interesse geológico 
Recursos Geológicos 

Linhas de água, galerias ripícolas, 
açudes e barragens  

Zonas de Montado 
Árvores e arvoredo de interesse 
público 
Paisagem 

Fonte: CMMN 

Neste contexto identificaram-se quatro categorias para o património natural, que se sintetizam no quadro seguinte, e que 

serão desenvolvidas num outro volume dos estudos de caraterização e diagnóstico, designadamente no volume referente ao 

sistema biofísico.  
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6. ASPETOS A RETER PARA O 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
E DESENVOLVIMENTO  

 

A análise desenvolvida no âmbito do presente documento estabeleceu a situação de referência do concelho de Montemor-o-

Novo numa perspetiva patrimonial, nas suas diversas vertentes, revelando a significativa riqueza da história e do 

património concelhio, importando realçar a importância que os elementos patrimoniais identificados podem encerrar no 

processo de desenvolvimento territorial, uma vez que refletem de forma inequívoca um fator diferenciador e potenciador 

da promoção da identidade territorial do concelho. 

Montemor-o-Novo caracteriza-se pela sua diversidade cultural e patrimonial, encerrando uma vasta e variada riqueza que 

urge preservar e divulgar, assumindo o seu papel enquanto elemento promotor da coesão social e territorial e de 

desenvolvimento sustentado e sustentável que contribua para orientar o percurso do concelho em direção ao futuro sem 

esquecer as suas raízes e a sua história. 

Nesta medida, e tendo em consideração a análise da contextualização histórica e do património que caracteriza o concelho 

de Montemor-o-Novo, torna-se importante sistematizar alguns dos aspetos que são entendidos como sendo de maior 

significado, enfatizando-se assim aqueles que poderão orientar a definição futura de políticas que visem sobretudo a 

salvaguarda, valorização e divulgação dos valores históricos e patrimoniais, enquanto elementos chave da estratégia 

de desenvolvimento do concelho. 

Tendo por base este enquadramento, importa reter como principais considerações a observar para o ordenamento e 

desenvolvimento do território concelhio os aspetos seguidamente elencados na vertente do património material: 

1. Promover a revitalização dos núcleos de interesse cultural de génese mais antiga, e em particular as zonas 

de maior relevância histórica da Cidade, no sentido de assegurar a dinamização urbana destas áreas e evitar 

a degradação do parque edificado que tem vindo a verificar-se. As políticas a assumir devem privilegiar medidas 

que promovam a ocupação multifuncional destes espaços urbanos, sustentada através da conciliação entre a 

função habitacional e funções complementares de comércio e serviços, assim como da requalificação / 

reabilitação de espaços públicos capazes de reforçar a sua vivência urbana; 

2. Promover a divulgação do vasto património arqueológico, assumindo a relevância da riqueza dos 

monumentos megalíticos como um fator diferenciador e uma aposta na divulgação do Roteiro do Megalitismo 

e da sua inclusão em rotas de divulgação cultural da região, a estabelecer em rede e em parceria com outros 

municípios; 

3. Promover a conservação e requalificação do conjunto de edifícios datados do século XVI situados na sede de 

concelho, designadamente o conjunto de habitações quinhentistas da zona mais antiga da cidade. Estes 

elementos patrimoniais constituem um testemunho vivo de um período de forte desenvolvimento da então designada 

vila de Montemor-o-Novo, pelo que a sua salvaguarda e divulgação podem assumir um importante contributo para 

o reforço da atratividade da cidade, enquanto destino turístico, e para a sua integração nos circuitos de turismo 

cultural; 
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4. Potenciar a integração dos imóveis classificados detentores de uma elevada e inegável riqueza patrimonial 

nos roteiros e circuitos turísticos de vertente cultural. Estes imóveis poderão igualmente servir de suporte à 

realização de eventos de natureza diversa, nomeadamente festividades ou atividades artísticas, promovendo 

assim a sua vivência e salvaguarda sustentada numa utilização ativa; 

5. Promover a divulgação de alguns elementos de arquitetura religiosa, sobretudo os imóveis classificados, e a 

sua inclusão no desenvolvimento de uma estratégia integrada de promoção turística, ponderando mesmo a sua 

inclusão em circuitos de turismo religioso de âmbito regional a criar em conjunto com outros municípios da 

região; 

6. Assumir a importância do Castelo de Montemor-o-Novo e a sua relevância enquanto exemplar único de 

arquitetura militar do concelho. O Castelo foi sempre considerado um ex libris pelos montemorenses, pelo que a 

sua requalificação e reabilitação, bem como do Convento da Saudação, devem ser assumidas como ações 

determinantes da estratégia de promoção da cidade e do concelho, enquanto espaços privilegiados de 

cultura, importando igualmente promover a sua integração em roteiros e circuitos turísticos. 

7. Promover a divulgação da Gruta do Escoural, que revela uma significativa importância no estudo da pré-

história de toda a Península Ibérica. Reconhecida como uma galeria viva da história, a divulgação deste 

elemento patrimonial a uma escala nacional e mesmo internacional assumirá um importante contributo para o reforço 

da atratividade do concelho enquanto destino turístico; 

8. Promover a divulgação e reforçar a acessibilidade aos elementos que integram o vasto património 

arqueológico do concelho, que correspondem a um importante testemunho da história do seu povoamento, sendo 

igualmente determinante o reforço da sinalética de orientação. 

9. Apostar na promoção do património molinológico das margens do Rio Almansor, cuja requalificação e 

divulgação é de particular relevância, enquanto elemento diferenciador da identidade urbana, podendo assim 

contribuir para o reforço da competitividade do concelho enquanto destino turístico. A presença de um conjunto de 

moinhos de génese bastante antiga, localizados sobretudo na envolvente próxima da cidade, constitui uma memória 

evocativa das raízes agrícolas do concelho, assim como marca de forma muito significativa a paisagem, podendo 

potenciar o usufruto das margens do rio, enquanto percurso pedonal associado à vertente de turismo cultural 

e de natureza; 

10. Promover a reabilitação e requalificação funcional das escolas do Plano dos Centenários. Estas escolas 

integram uma rede de edifícios com elevado potencial arquitetónico e patrimonial que importa salvaguardar. Os 

processos de reabilitação e requalificação poderão contemplar alterações da utilização inicial, desde que esses 

novos usos, ainda que associados a funções de natureza diversa, contribuam para o reforço da estratégia de 

desenvolvimento concelhio, em simultâneo com a conservação ativa deste património edificado.  

11. Promover junto da entidade da tutela a classificação como Imóveis de Interesse Público de alguns 

elementos patrimoniais que integram o vasto inventário arqueológico do concelho, designadamente o Cromeleque 

dos Cuncos, a Anta da Moita do Gato, a Anta da Comenda da Igreja 2 e a Anta da Chaminé; 
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Para além das considerações supra formuladas, importará ainda considerar algumas questões que constituem um 

testemunho da identidade concelhia e que se encontram diretamente relacionadas com a riqueza do seu património 

imaterial, designadamente: 

 1. Aposta na continuidade e dinamização do associativismo que marca forte presença no concelho, 

sobretudo o que desenvolve a sua ação nas áreas cultural e recreativa. O apoio municipal a estas associações 

e coletividades é tido como fundamental, uma vez que permite potenciar a divulgação dos usos e costumes 

tradicionais e da expressão das artes e performances da cultura montemorense; 

 2. Manter o apoio ao Centro Coreográfico “O Espaço do Tempo – Associação Cultural”, que tem vindo a 

assumir um importante papel na divulgação cultural e no campo das artes e performances.  

 3. Promover a divulgação a uma escala nacional dos eventos que maior expressão assumem na 

agenda cultural concelhia, sobretudo aqueles que mais podem contribuir para a promoção das atividades 

económicas, culturais e recreativas, e dos quais se destaca a Feira da Luz e o Festival de Lavre; 

 4. Apoiar a divulgação das festas populares e de cariz religioso, que refletem a dinâmica social e 

cultural do concelho e atraem novos visitantes, reforçando a sua notoriedade e visibilidade através da sua 

integração em roteiros turísticos de âmbito cultural.  

 5. Realizar um registo do inventário do artesanato com raízes concelhias e promover a sua divulgação 

e, paralelamente, promover ações de formação que permitam transmitir este conhecimento às gerações 

mais jovens e contribuir para a salvaguarda destes valores do património imaterial do concelho; 

 6. Assumir a continuidade da aposta na promoção do consumo dos produtos alimentares produzidos no 

concelho. O sucesso de programas implementados no passado, e que envolvem a população e a participação 

e colaboração dos agentes económicos, instituições e entidades locais, regionais e nacionais, poderá resultar 

num importante contributo para a divulgação da gastronomia regional e servir como modelo a seguir noutros 

municípios; 

 7. Aposta na certificação de produtos locais, sendo esta determinante para a sua divulgação junto dos 

mercados consumidores, e para a constituição de uma imagem de marca do próprio concelho. 
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