
A. Enquadramento

1 - Área de Estudo     4. Mapa
 Concelho de Vila do Bispo

3 - Data de Observação

B. Descrição

5. Acessos: 6. Grau de dificuldade
6.1. A pé

7. Síntese descritiva 8. Estado de conservação

Baixo

6.2. De carro
Baixo

NOME

Destruído

Mau

Antigo forno de cozer cale recuperado. É um bom exemplo 
do aproveitamento, por parte da população do recurso 
geológico que é da formação e Grés de Silves, que consiste 
na escavação de um poço, com o objectivo de aumentar e 
preservar o calor do forno durante a cozedura da pedra 
calcária, com um diâmetro aproximado de 5m. Possui uma 

Ficha de Levantamento

2 - Local    Alma Verde (Quinta da Furnas)

2.1 - Coordenadas       141366 ; 14329

26-10-2011

E.N. 125 sentido Lagos - Vila do Bispo, 1km 
após o cruzamento de Burgau virar à direita 
e estacionar o carro e seguir a pé pelo 
caminho que se apresenta à direita.

X

C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:

Local X Geomorfológico
Regional Geológico
Nacional Paisagistíco
Internacional Arqueológico X

Outro X

11. Tipo de Interesse

Científico Económico
Cultural X Cénico X
Didático X

calcária, com um diâmetro aproximado de 5m. Possui uma 
cupola acima do solo, denominada de "sapata". Moderado

Bom



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Visitas guiadas de forma a mostrar como se produzia o material que caracterizava as casas do sul 
do país, as casas caiadas.

Detrioração por falta de manutenção, aumento do lixo no seu interior e excesso de mato em redor 
que pode provocar a fracturação das paredes com as raizes.

Desmatação e limpeza do interior do forno. Preenchimento de fissuras que possam ir abrindo.
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