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Quem, proveniente da cumeada maior do Caldeirão, atravessar 

o Baixo Guadiana, tomando os trajectos interflúvios entre as 

ribeiras afluentes, acabará por observar que a aproximação 

ao rio – compreendendo aí também as vertentes de Odeleite 

– não introduz uma transformação significativa no povoamento 

serrano. Para nascente da portela que abre, entre São 

Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra, uma 

passagem entre as serras a Ocidente e a Oriente, estende-se 

uma manta apertada de pequenos aglomerados, designados 

por montes, polarizada por um restrito número de aldeias de 

Igreja, sedes de freguesia, que organizam a ocupação deste 

território, entre o baixo Algarve e a peneplanície alentejana.

Na maior parte dos casos, os montes da serra do Caldeirão 

constituem assentamentos onde se poderiam juntar 

algumas dezenas de fogos de pequenos proprietários que 

complementavam os proveitos da cerealicultura e das 

pequenas hortas no fundo dos corgos com a criação de 

animais. 

Alguns montes acabarão, no entanto, por registar o contraste 

que, a nível predial, poderá marcar a prevalência das áreas 

significativamente parceladas entre outras onde predominam 

as parcelas de maior dimensão resultantes do sucessivo 

fraccionamento de antigas herdades, a partir da segunda 

metade do século de Oitocentos. Os aglomerados serranos 

poderiam, deste modo, integrar também os conjuntos 

edificados dos lavradores [maiores proprietários locais], ainda 

O povoamento da serra, os montes do rio 

e a aldeia de odeleite
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que nalguns casos estes acabassem por privilegiar uma 

implantação apartada e mais favorável à organização das 

explorações a que estavam associados. 

É dentro deste quadro genérico que a aproximação à orla do 

Guadiana acabará por introduzir algumas dinâmicas próprias 

que, em qualquer caso, não distinguirão significativamente, 

a nível da organização do assentamento, os montes do rio 

dos restantes montes sertanejos. Não nos referimos apenas 

à importância histórica que a orografia serrana concederá 

ao Guadiana enquanto via1, convertendo, até à gradual 

construção da estrada para Mértola em finais da primeira 

metade do século passado, alguns destes assentamentos 

em pequenos entrepostos que, à sua escala, marcam a 

influência sobre as vertentes próximas. Os montes do rio e 

da raia compreenderão, em diferentes ciclos, um conjunto 

de actividades estranhas aos aglomerados serranos, quase 

sempre constrangidos, como vimos, à complementaridade 

de hortas, pão e pastagens, a que se acrescentavam aqui os 

afazeres de barqueiros e pescadores, os postos da Guarda-

fiscal ou os trajectos do contrabando. Mas, mesmo a nível 

das actividades agrícolas, estes aglomerados acabarão por 

beneficiar de condições muito particulares no contexto das 

explorações da Serra, associadas, por um lado, à maior 

facilidade de exportar os produtos agrícolas2 [que, em parte, 

justifica a presença bem mais significativa das espécies 

do pomar de sequeiro nas vertentes do Baixo Guadiana] 

O autor agradece a António Silvestre 
Branco e Alberto Afonso Cavaco, naturais 
do monte das Pernadas e da aldeia 
de Odeleite, respectivamente, todas as 
informações prestadas sobre, a aldeia 
e a casa de João Xavier de Almeida, em 
passeio do dia 15 de Maio de 2009. 

1 Ver a este propósito, Cláudio Torres 
– O Al Garbe. In “Noventa séculos 
entre a serra e o mar”. Lisboa: 
Instituto Português do Património 
Arquitectónico, 1997, 
p. 440.

2 Cf. Dan Stanislawski - “Portugal’s other 
Kingdom: The Algarve”. Texas: University of 
Texas Press, 1963, p. 73. 
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e, por outro lado, à relevância das culturas das largas 

várzeas que, a partir da orla do rio, se estendem para as 

margens das ribeiras ou dos corgos afluentes, tornando os 

lugares altaneiros próximos dessas desembocaduras os 

sítios privilegiados para a implantação dos montes. É esta 

a circunstância que marca, por exemplo, a proximidade dos 

aglomerados das Laranjeiras e do Montinho das Laranjeiras, 

implantados em margens opostas da confluência dos 

barrancos do Esteiro e das Laranjeiras, correspondendo, o 

primeiro, a um monte de barqueiros, pescadores e pequenos 

proprietários e o segundo a um monte de lavradores3.

A aldeia de Odeleite, ainda que recolhida alguns quilómetros 

para o interior, compreende um conjunto de temas idênticos 

aos considerados na caracterização dos montes do rio, 

beneficiando, como aqueles, das largas e produtivas várzeas 

depositadas na base das vertentes e constituindo também 

um aglomerado junto ao qual as embarcações do Guadiana 

poderiam atracar, localizada que estava na proximidade do 

limite de navegabilidade da ribeira. Subindo o rio, tomando a 

ribeira de Odeleite com a vista do monte da Foz, atravessando 

a comporta no açude do moinho de maré, junto ao monte de 

barqueiros das Pernadas sobranceiro à desembocadura da 

ribeira da Foupana, as embarcações sustinham-se, depois, no 

sítio das Piteiras ou, um pouco mais adiante, no Porto da Ilha, 

já próximo das primeiras casas da aldeia. Odeleite associava 

a esta posição favorável a condição de sede de freguesia, 

3 Ver a este propósito Miguel Reimão 
Costa [coord. técnica] – “Património rural 
construído do Baixo Guadiana”. 
Vila Real de Santo António: 
Odiana, 2004, p. 190-207.

4 Cf. Miguel Reimão Costa – “Casas e 
montes da Serra entre as estremas do 
Alentejo e do Algarve. Forma, processo 
e escala no estudo da arquitectura 
vernacular”. Dissertação de Doutoramento 
em Arquitectura pela Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto. 
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servindo, ainda que a um nível elementar de funções centrais, 

os montes localizados na sua área de influência. A igreja de 

Nossa Senhora da Visitação, com o adro voltado ao núcleo 

antigo e a cabeceira sobranceira à ribeira e às várzeas amplas 

das suas margens, marca este lugar privilegiado, há muito 

habituado à presença, em diferentes sítios, de sucessivos 

núcleos de ocupação. 

Uma [segunda] aproximação a partir da arquitectura 

da serra

Os montes da serra do Caldeirão constituíam, como vimos, 

aglomerados de algumas dezenas de moradores, quase 

sempre, associados a uma estrutura predial retalhada e 

à prevalência de explorações de pequena dimensão. A 

organização destes aglomerados compreendia, em muitos 

casos, a proximidade de diferentes conjuntos edificados 

formados por aglutinação gradual de construções que 

adquiriam, em função desse processo, um perímetro irregular. 

Ainda que, a nível do seu processo formativo, se possam 

identificar diferentes morfologias e sistemas de organização 

reportáveis a etapas distintas de construção do monte e a 

uma dimensão diacrónica que não cabe aqui aprofundar4, 

poderemos hoje reconhecer a prevalência da célula de uma 

água como unidade fundamental de construção dos conjuntos 

edificados serranos. 

A importância que o princípio aditivo adquire na conformação 

destes assentamentos está associada, no plano social e 

cultural, a uma concepção muito particular de parcelamento 

da própria habitação que, muito frequentemente, era 

dividida por diferentes herdeiros, a quem cabia um ou mais 

compartimentos do conjunto edificado original5. Cada um 

desses espaços poderia, por sua vez, constituir a célula matriz 

de uma nova habitação, construída depois por adjunção de 

novas células contíguas ou apartadas, numa cadência, muitas 

vezes, lenta e sustentada pelos escassos rendimentos das 

explorações serranas. 

Deste processo resulta uma significativa diversidade de 

soluções combinatórias, em que a habitação tanto poderá 

corresponder a uma disposição encadeada dos diferentes 

espaços, como dispersar-se em células integrados em vários 

conjuntos edificados disseminados pelo monte. Esta última 

solução poderá converter o espaço exterior à sobreposição 

de trajectos de ligação entre os diferentes compartimentos 

apartados de várias habitações, enfatizando a sua dimensão 

doméstica, na medida em que, como é frequente em 

diferentes geografias do Mediterrâneo, acabará, quase 

sempre, por servir como espaço de projecção da habitação, 

especialmente defronte das portas de entrada ou em redor 

dos fornos de pão, muitas vezes, pertencentes a diferentes 

proprietários. Deste modo, os aglomerados do Caldeirão 

resultam, frequentemente, numa intrincada estrutura, onde as 
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habitações dos diferentes núcleos familiares se interpenetram 

em conjuntos edificados de perímetro recortado construídos 

por sucessiva ocupação do espaço livre intersticial. 

É uma organização idêntica a que poderemos encontrar no 

núcleo antigo de Odeleite que se estende, para sudoeste 

da Igreja, desde as margens da ribeira ao terço intermédio 

da encosta de pendentes mais pronunciadas. A aldeia 

compreende, deste modo, uma implantação em anfiteatro, 

estranha à generalidade dos assentamentos serranos que 

quase sempre privilegiam, num primeiro tempo, a ocupação 

de uma linha de festo, renunciando, depois, à expansão para 

o troço intermédio das vertentes. É, portanto, também em 

função das próprias circunstâncias que alguns dos conjuntos 

edificados de Odeleite acabarão por enfatizar uma das mais 

expressivas características da arquitectura serrana que 

resulta num marcado carácter adaptativo evidente, a nível 

da organização interna, pela frequente presença de lances 

de escada na ligação entre os diversos compartimentos da 

habitação, implantados a diferentes cotas de pavimento. Com 

alguma frequência, as vertentes da cobertura registam este 

carácter adaptativo, estendendo-se em planos de extensão 

significativa que, muitas vezes, encobrem no seu interior uma 

complexa topologia de relações.

5 Nalguns casos, um mesmo 
compartimento [servindo como 
dependência não habitacional] pertencia 
a vários proprietários, como refere 
Estanco Louro: “Para os prédios urbanos 
sucede outro tanto, pois acontece que 
o mesmo compartimento de uma casa 
tem 3 e 4 donos, fazendo-se a divisão 
de harmonia com o número de paus do 
tecto da casa.” Estanco Louro – “O livro 
de Alportel. Monografia de uma freguesia 
rural – concelho”. 3ª edição. São Brás de 
Alportel: Câmara Municipal de São Brás 
de Alportel, 1996, p. 134.
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A casa de joão xavier de almeida no contexto da 

arquitectura da serra

A organização da casa que é objecto da presente publicação 

constitui, justamente, um dos exemplos que melhor evidencia 

as diversas soluções que poderiam marcar a relação de vários 

espaços [interiores e exteriores] associados a diferentes cotas 

de pavimento. Situado já em área de declive pronunciado, 

distribui-se em diferentes patamares na resolução dos quase 

dez metros de desnível que marcam os seus limites poente e 

nascente. Nesta circunstância, o conjunto edificado encerra-se 

sobre si mesmo, delimitado por uma fachada quase sempre 

cega que, a partir dos diferentes quadrantes, parece convergir 

na vistosa frontaria, a sudeste, a importância da relação com 

a aldeia. A poente é uma banda contínua que, construída em 

função de um muro de suporte, estabelece a transição entre 

o arruamento e o espaço interior mais baixo. A sua cobertura 

de uma água estende-se, depois, a sudoeste, num segundo 

alinhamento edificado ortogonal ao primeiro, que desce em 

diferentes planos de pavimento até se suster no muro de 

suporte, limite do conjunto a sudeste e a nascente. 

O espaço exterior e altaneiro, que abre os diferentes 

compartimentos da habitação à vista sobre a aldeia, é dividido 

em dois pátios distintos intermediados pelo edifício principal. 

Este corresponde a uma construção de duas águas que 

acolhe, na sua parede cumeeira, o muro de suporte a sudeste 

a que antes fizemos referência, distinguindo, deste modo, uma 

ala anterior de dois pisos de uma ala posterior com apenas 

um piso. A prevalência quase absoluta das construções de 

um piso na arquitectura da Serra, confere a estas edificações 

de fachada alta uma relevância significativa nos aglomerados 

sertanejos, tanto mais que as casas de sobrado eram, quase 

sempre, propriedade de lavradores, como ocorria, de resto, 

com alguns outros exemplos localizados em Odeleite. 

No presente caso, a relevância da casa de dois pisos era 

acentuada pelo recurso a elementos raros ou ausentes 

das restantes edificações da aldeia e da generalidade 

dos conjuntos edificados serranos, como a platibanda 

em balaustrada sobre cornija ou o recurso aos fingidos 

no revestimento da fachada e na marcação do soco, dos 

cunhais e das molduras dos vãos. A este nível, este é, de 

resto, um edifício particular no contexto da arquitectura da 

Serra, mesmo considerando a expressiva influência que os 

diferentes modelos oriundos do exterior acabarão por exercer, 

sobre a mesma, na primeira metade do século passado. 

Este período será marcado por intervenções profundas em 

diversos conjuntos edificados de lavrador dispersos pela 

Serra que retomarão alguns dos temas característicos da 

casa de fachada do Baixo Algarve. Mas só muito raramente, 

o conjunto edificado do lavrador serrano compreenderá a 

expressão faustosa desta edificação, apenas compreensível 

pela importância dos rendimentos da casa comercial a que 
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estava associada, num quadro bastante distinto daquele que 

caracterizava a generalidade das explorações exclusivamente 

afectas aos magros proveitos agrícolas e às terras arrendadas 

à ração. 

E é, talvez, o próprio ambiente interno que mais distinguirá 

este edifício da generalidade das casas de lavrador residentes 

na Serra, retomando no revestimento das paredes as técnicas 

de escaiola que, em alguns compartimentos, alternam com a 

pintura despretensiosa de motivos geométricos e fitomórficos, 

em planos enquadrados pelos tectos de forro de madeira em 

saia e camisa, pelos vão interiores com bandeira e portas 

almofadadas de duas folhas e pela diversidade de pavimentos 

que compreendia o mosaico hidráulico [no vestíbulo e na 

escada estreita de acesso ao piso superior], o soalho [na 

ala anterior do piso superior] e o ladrilho [nos restantes 

compartimentos]. 

Este edifício encenaria, deste modo, sob o fundo mais ou 

menos indistinto das construções que completam o conjunto, 

um lugar de figuração associado, não apenas ao propósito 

de enfatizar a influência que o seu proprietário exercia na 

comunidade local, mas também a relevância concedida à 

condição de anfitrião e ao hábito de receber. A este propósito, 

acabará por comprovar, ainda que de forma muito particular, a 

importância que este hábito adquirirá, então, na organização 

da habitação serrana e, muito especialmente, da casa de 

lavrador onde frequentemente se revela pela presença de dois 

espaços mais ou menos autónomos como a casa de jantar 

[enquanto espaço complementar à casa de fora ou de entrada 

e à casa de fogo ou cozinha] e o quarto para hóspedes. No 

presente caso, é essa unidade que conformará a ala posterior 

do edifício principal, deixando à ala anterior o vestíbulo das 

escadas e o quarto do patrão e, ao piso inferior, o acesso 

principal e o espaço dos escritórios [ausente da generalidade 

dos conjuntos edificados dos lavradores]. 

Fora deste edifício, acedendo aos restantes espaços a partir 

de uma engenhosa composição de planos, patamares e 

escadas, encontraremos, grosso modo, os ambientes mais 

comuns nos conjuntos edificados serranos, marcados, como 

vimos, pela composição de diferentes construções de uma 

água, de esteiras de caniço aparentes sobre os barrotes 

apoiados directamente sobre as alvenarias, paredes maciças 

ou divisórias cafeladas e pintadas a cal e pavimento de 

ladrilho. 

O alinhamento edificado que conforma o limite poente do 

conjunto reflectia, na sua organização, dois núcleos com 

diferentes cotas de pavimento, distinguindo os cómodos a 

sul, correspondentes a um segundo núcleo da habitação, 

dos cómodos a norte [cerca de um metro e meio abaixo] que 

serviam às mais diversas dependências [de norte para sul, 

casa das salgadeiras, casa de despejo, adega, armazém das 

amêndoas e das alfarrobas e nova casa de despejo convertida 

posteriormente em casa de costura]. Esta disposição é 
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sublinhada, não apenas pelas duas únicas portas abertas na 

fachada poente, mas também pela delimitação, no logradouro 

norte, de dois espaços autónomos demarcados por um muro 

com portal associado a alegrete: a norte, uma pequena horta 

e, a sul, o espaço da cisterna [só muito raramente presente 

noutros aglomerados da Serra] onde se recolhia a água de 

uma parte significativa das coberturas.

O logradouro sul correspondia ao espaço do manturo, onde se 

arrecadava a lenha, organizando em seu redor um outro núcleo 

de actividades associado aos espaços do fogo. Mais próximos 

daquele que designámos por segundo núcleo da habitação, 

encontravam-se a cozinha e a casa de fogo [associada ao 

fumeiro] e a casa de peneirar, intermediadas pelo vestíbulo 

do acesso poente à habitação, onde se localizava o poial dos 

cântaros. Hoje acessível através de lance de escadas, a partir 

do patamar a cota superior dos outros compartimentos da 

habitação, a cozinha funda, como era designada, constituíra 

anteriormente um espaço adstrito, provavelmente, a outros 

usos, com ligação directa ao espaço do manturo, justificando 

a escada de lances simétricos que desenham o seu limite 

poente. Era também a partir deste que se poderia aceder à 

casa do forno de pão [proeminente sobre a fachada cega que 

conforma este conjunto a sul] e à casa da caldeira convertida, 

também, em casa do azeite. Se a produção de aguardente 

constituía uma actividade decisiva na serra de Monchique, 

mantendo a sua relevância na zona ocidental da serra do 

Caldeirão [abundante em medronho num perímetro associado 

à área de predomínio natural do sobreiro], perdia expressão 

para oriente, com a aproximação ao Baixo Guadiana, onde só 

poucas destilarias se poderiam encontrar. No presente caso, 

era o bagaço, e não o medronho, que era destilado, como 

ainda hoje dão conta os habitantes da aldeia. 

À parte as diferentes dependências não habitacionais e a 

posição deslocada da casa de fogo, poderemos concluir que 

este conjunto se organizava em dois núcleos, correspondendo 

o primeiro à casa de fachada alta a nascente e o segundo ao 

alinhamento poente. Num período mais recente a ocupação do 

edifício principal terá sido mesmo restringida a um uso mais 

circunstancial e de cerimónia, convertendo o segundo núcleo 

na habitação do dia-a-dia, onde se concentravam os espaços 

fundamentais. A partir da casa de fora ou de entrada acedia-

se, à direita, à casa das criadas [muito comum na habitação 

dos lavradores] e, à esquerda, a dois compartimentos que, 

entre outros usos, repetiam o bloco casa de jantar/quarto de 

hóspedes, relegando o quarto do proprietário para o extremo 

norte. Neste período, este segundo núcleo, marcado também 

pela presença da platibanda e sujeito a diferentes campanhas 

de obras, parece retomar, de certo modo, a organização do 

primeiro, cada vez mais restringido à sua dimensão cénica. 

Numa fase anterior, os diversos núcleos do conjunto 

estabeleciam, em contraposição, uma relação de 

complementaridade, confirmando, também aqui, uma 
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concepção particular da arquitectura da Serra, que antes 

descrevemos, em que a habitação se dispersava em diversos 

núcleos ligados através de trajectos exteriores. Mas ao 

contrário do que ocorre na grande maioria dos montes 

serranos, onde esses trajectos se cruzam com os das 

habitações vizinhas num espaço intersticial comum, aqui têm 

lugar no seio de um ambiente privado e circunscrito dentro do 

espaço da aldeia que, na Serra, só muito raramente poderá 

ser encontrado, nalguns casos, em conjuntos edificados 

pertencentes a proprietários mais abastados6. Fora desse 

núcleo fundamental, encerrado à relação com a aldeia, esta 

casa dispunha, ainda, das mais diversas dependências não 

habitacionais, como, numa outra unidade autónoma localizada 

a nascente, o conjunto dos palheiros e das ramadas [como 

se designam na Serra as dependências para o gado] com 

curral, atestando, apesar de tudo, a relativa importância que 

a exploração agrícola adquiria. Entre as demais dependências 

disseminadas pela aldeia [como algumas casas de despejo 

ou o casão para o carro de besta], distinguia-se ainda a loja 

que se localizava numa outra unidade a norte, próxima da área 

onde, no núcleo fundamental, se concentravam os espaços de 

arrecadação acessíveis pela porta grande do armazém aberta 

na fachada poente. Já fora da aldeia, usufruindo do pequeno 

embarcadouro do monte das Pernadas [onde, como vimos, 

confluem as ribeiras de Odeleite e da Foupana a jusante 

da foz no Guadiana], esta casa dispunha ainda [antes da 

6 Considere-se, como exemplo, um 
dos conjuntos edificados do monte 
de Estraga Mantens [Tavira] onde o 
encerramento do pátio acabou por 
não ser consumado ou o monte da 
Cumeada [Loulé] levantado aquando da 
realização do Inquérito à Arquitectura 
Regional Portuguesa: Francisco Keil do 
Amaral [et al.] – “Arquitectura popular em 
Portugal”. Lisboa: Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, 1961, p. 318-319.
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construção da estrada nova] de um outro armazém associado 

a uma embarcação própria que confirmava, uma vez mais, a 

importância da sua vertente comercial.

Distinguindo-se de forma expressiva da panorâmica sobre a 

aldeia de Odeleite, a casa de João Xavier de Almeida acaba 

por constituir, a um segundo olhar, um conjunto edificado 

só compreensível no contexto da arquitectura da Serra. 

A composição de diferentes construções de uma água, a 

implantação em diferentes níveis ou a importância dos 

trajectos exteriores na ligação entre diferentes cómodos 

contam-se entre os aspectos mais generalizados destes 

aglomerados. A sua caracterização compreende, a nível da 

organização dos diferentes espaços da habitação, alguns 

outros temas comuns a muitos dos conjuntos edificados 

dos lavradores da Serra, como, por exemplo, a importância 

concedida ao sobrado, a duplicação e diferenciação entre 

casa de fogo e a cozinha, a integração do conjunto casa 

de jantar/quarto de hóspedes, a presença do quarto das 

criadas [associada à ausência de um espaço idêntico para os 

criados], ou, por fim, a dimensão e nível de especialização das 

dependências não habitacionais. 

E, na realidade, mesmo os aspectos que consideramos como 

mais particulares deste conjunto são igualmente relevantes 

noutras edificações coevas de proprietários abastados 

dispersos em diferentes assentamentos desta subunidade 

regional. Poderiam aqui ser dados como exemplo alguns 

conjuntos edificados situados em aglomerados como Giões ou 

Corte Nova [volumetria de dois pisos altos], Vale Luís Neto ou 

Pé de Boi [relevância concedida aos elementos de fachada], 

Vaqueiros [valorização do ambiente interno com recurso a 

materiais e técnicas pouco frequentes como as escaiolas] ou 

Cumeada [organização em redor de um pátio encerrado]. Esta 

casa integra, assim, o grupo de conjuntos edificados mais 

proeminentes da Serra que tanto poderão aparecer associados 

a explorações de maior dimensão como à importância que 

determinados aglomerados acabarão por adquirir na carta dos 

principais trajectos de atravessamento destas serranias, o 

que, no presente caso, é indissociável do lugar que Odeleite 

ocupa no contexto do Baixo Guadiana e do quadro de relações 

que estabelecia com os espaços exteriores à Serra.
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