LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL DA “UE II”
ZONA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

ponto curvo
engenharia & saúde

BENFEITORIAS – PARCELA 4:
Parcela de terreno em diversos níveis, mato, silvas altas, com diversas árvores de fruto,
nomeadamente oliveiras, laranjeiras, macieiras, uma figueira de grande porte e outro arvoredo
diverso.
Casa de arrecadação (A) (25,0x6,0m), em alvenaria de granito sem ligante, em que o seu
estado de conservação é medíocre, de um só piso, com alpendre, duas portas de madeira e
três vãos de janela com caixilharia em madeira em mau estado de conservação, cobertura em
telha marselha assente sobre estrutura de madeira. Acesso por caminho de terra batida.
Casa de arrecadação (B) (8,5x9,5m), parte em alvenaria de granito com ligante ligeiro e parte
em tijolo maciço, com portas de madeira e cobertura em telha marselha assente sobre
estrutura de madeira. O estado geral de conservação é considerado mau.
Casa de arrecadação (C) (8,0x9,0m) em alvenaria de granito sem ligante, praticamente em
ruínas.
Casa de arrecadação (D) (5,3x6,6m) em alvenaria de granito sem ligante, com porta de
madeira e cobertura em chapa de lusalite assente sobre estrutura de madeira. O estado geral
de conservação é considerado mau.
Dois tanques em betão com 0,90m de altura e com as seguintes dimensões 1,25 x 1,80m e
4,40 x 4,00m.
Eira, em mau estado de conservação, com uma frente de 11,20m e três troços de muro de
alvenaria de blocos a delimitá-la com as dimensões de 7,00m, 4,70m e 7,60m de comprimento.
Junto à eira existe também uma mina.
Diversos muros de alvenaria de pedra dispersos pela propriedade, com a altura média de
1,00m e com os seguintes comprimentos: 10,70m, 3,57m, 4,30m, 13,00m, 13,40m, 4,90m,
7,94m e 1,26m.
A Sul a propriedade é delimitada por um muro de alvenaria de pedra, com cerca de 1,30m de
altura, sendo que um troço tem 88m de comprimento e outro 32m. O mesmo acontece a
Nascente, sendo que um troço tem 37m de comprimento e outro 9,4m.
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