
-- 2 - A ROTA DO PAD DE MAFiA Ii.





Cap~l~ de ~~d}DomirgQ~~;de Fanga
da Fe, situa-se a SJJlda Ehcarna<;:ao,
~m Sao Domingos da Fanga da Fe

A igreja foi construida no seculo XVII
e muito provavell11ente remodelada
no seculo XVIII, 'tendo ficado arruinada
com?terramoto de,1755, o que ley()\-!
a mudan<;:a dasimagens escultori€as
para a ermidaiJe Nossa Se,nhora da En-
carna<;:ao, actual igr.ej~,durante a sua
reconstru<;:ao.

Entre 1969 ,e 1970, a constru<;:a<;:>?for'recuperada,tendo 0' imov'el recebidp cober-
tura, foi ret;>ocadoe pintado; procetleu-se ao entaipamel),~o do vao respeitant~ ao
arco triunfal e a aposi<;:aoda moldura da port,a (talve~peEtencente a uma porta
lateral dq templo).

Coreto da Encarn~~ao
mapa), Encarna<;:ao ",

Construido em 1938,<apresenta planta
octogonal simples, regular, for.mada por'
podia com rodape,ern'pedra. Todos os'i\' I"
panos, ex,'cep~o 0 da ..JrO"ntaria, apresen- , l!j
tam umresplradou~o emoldurado !=om .
a Cruz'dE:; Cristo em;r'devo e protegido' IIr·
com uma"Cruz de Avis;'em ferro no seu, ;

. perjmetto,'interior:' A2~bert~raplan~ os- ·1 r.1J~JI' . v~ II
tenta na f~chada .urn ~r.c:ntao decorado '.:- ' . J 1
com um,a lIra eas lnSC,Cl<;:oes"C.tf.,M,eJF" ,1

1
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e "1938". Nos restantes panos, a cober- .• ¥'y
tura apres~nta p~queDa~ platibandas .''I' '~le, ~/
sem decora<;:ao. No interior, a cobertura .111 ~
surge decoraaa com televos" Este e um
dos poucos edjficios do Estado Novo que
se encontra na sua integridade, respei-
tando os criterjos d~ aytelltisidade.





Quinta dos Machados ou da Pican-
ceira (ponto 4 do mapa), Picanceira,
Santo Isidoro

No testamento de Aldon<;a Anes, mulher
de Giral Pican<;o, de 1330, ha noticia da
Quinta da Picanceira. No seculo XIX,
constroi-se 0 actual complexo edificado
da quinta, a mando de Domingos Dias
Machado, oriundo dos A<;ores. Na pri-
meira metade do seculo XX, a Quinta
dos Machados e uma das mais importan-
tes explora<;6es agricolas do Concelho
de Mafra, gra<;as it moderniza<;ao da
agricultura nas suas terras, incentivada
pelo proprietario de entao.

o conjunto da quinta inclui diversos edificios como a casa de habita<;ao, pombal,
"casa de brinquedos", edificios utilitarios, nomeadamente para albergar maquina-
ria e produ<;ao agricola, lagar, adegas e outros edificios de caracter utilitario.

Quinta de Santo Antonio (ponto 5 do
mapa), Picanceira, Santo Isidoro

Quinta do seculo XVIII. Na primeira me-
tade do seculo XX, construiu-se outra
casa de habita<;ao, para nascente do
conjunto inicial. Composta por casa de
habita<;ao e edificios utilitarios, alinha-
das ao longo da estrada e inseridas na
continuidade do muro de delimita<;ao
da propriedade.

Ainda inserida no espa<;o da Quinta de
Santo Antonio, surge outra casa de ha-
bita<;ao, mais recente, com alpendre de
duas aguas que protege a porta princi-
pal. Na fachada, por cima do vao que se
rasga no corpo avan<;ado, surge registo
de azulejos com representa<;ao de San-
to Antonio com 0 Menino.




