
UNIV

DEPARTAMENTO DE H

Arquitectura
Jorge –

 

Cristin

UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

ENTO DE HISTÓRIA, FILOSOFIA E CIÊNCIAS

 

 

 

Arquitectura Civil da Ilha de Sã
– Séculos XVIII a XX

Volume II 

 
Cristina Bettencourt Marques 

 
 

 

Ponta Delgada 

2013 

E CIÊNCIAS SOCIAIS 

 da Ilha de São 
XVIII a XX 



81 

 

ANEXO 

Nota Prévia 

Tendo em conta o extenso anexo que se segue, houve a obrigação de redigir a 

seguinte nota prévia com o intuito de explicar, a quem lê o anexo, perceber o seu 

conteúdo. 

Assim, as 118 fichas de inventário em anexo pretendem, de uma forma não 

exaustiva, a identificação, localização, descrição e avaliação do estado de conservação 

de cada edifício, não entrando em pormenores do interior. Ou seja, a avaliação dos 

elementos é feita a partir do exterior, sendo que quando é possível distinguir os 

compartimentos do edifício (cozinha, pois anexa a esta está geralmente o forno saliente 

com a chaminé) é feito o relance na própria ficha. 

Primeiramente é dada uma listagem dos elementos inventariados e de seguida é 

feito um enquadramento geográfico, através de um mapa geral da ilha, onde estão 

assinaladas numericamente todas as habitações/edifícios que constam no anexo. 

Seguidamente, são apresentadas as diversas fichas de inventário, sendo que 

foram organizadas da seguinte forma: primeiro são vistas as vilas (Velas, Calheta e 

Topo) e seguidamente as freguesias (dando a volta à ilha, indo pelo costa Sul, desde a 

freguesia dos Rosais até à do Topo, e seguidamente pelo lado Norte, desde o Topo até 

Rosais). 

As fichas possuem diversos campos que localizam e caracterizam a habitação ou 

espaço. O primeiro campo é destinado à numeração e denominação, depois a 

localização é feita através do nome de rua e/ou freguesia, e seguidamente o concelho e 

ainda são fornecidas as coordenadas geográficas. É dada, igualmente, uma cronologia 

ao elemento analisado, classificando-o a nível da complexidade e tipologia. Finalmente 

é feita a descrição, com notas complementares, e analisado o estado de conservação, 

bem como a sua função inicial e actual. 
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LISTA DOS EXEMPLARES INVENTARIADOS 

1 Casa na Rua de Santo André - 

Velas 

2 Edifício na Rua de Santo 

André - Velas 

3 Casa na Rua de Santo André - 

Velas 

4 Casa no Largo de Santo Antão 

- Velas 

5 Casa na Rua de São João - 

Velas 

6 Casa na Rua de São João - 

Velas 

7 Casa no Largo de Santo Antão 

- Velas 

8 Casa na Rua Dr. João Teixeira 

- Velas 

9 Casa na Rua Dr. João Teixeira 

- Velas 

10 Casa da Viscondessa de São 

Mateus – Velas 

11 Casa na Rua Dr. João 

Teixeira - Velas 

12 “Solar” Cunha da Silveira – 

Velas 

13 Lusitânia Club Recreio 

Velense – Velas 

14 Casa na Rua Cunha da 

Silveira - Velas 

15 Câmara Municipal de Velas 

16 Casa na Rua de São João - 

Velas 

17 Casa na Praça de República - 

Velas 

18 Casa na Praça de República - 

Velas 

19 Casa na Rua de Santo André 

- Velas 

20 Casa de Repouso João Inácio 

de Sousa – Velas 

21 Santa Casa da Misericórdia 

de Velas 

22 Casa na Rua Dr. Guilherme 

da Silveira - Velas 

23 Casa na Rua Dr. Guilherme 

da Silveira - Velas 

24 Casa na Rua Dr. Guilherme 

da Silveira - Velas 

25 Casa no Largo de Santo 

Antão - Velas 

26 Casa na Avenida 19 de 

Outubro - Velas 

27 Casa na Avenida 19 de 

Outubro - Velas 

28 Casa na Avenida 19 de 

Outubro – Velas 

29 Casa no Largo de Santo 

Antão - Velas 

30 Jardim da República – Velas 

31 Posto de Turismo – Velas 

32 Auditório Municipal e 

Centro Cultural das Velas 

33 Câmara Municipal da 

Calheta 

34 Casa na Rua 25 de Abril - 

Calheta 

35 Casa na Rua 25 de Abril – 

Calheta 

36 Santa Casa da Misericórdia 

da Vila da Calheta 

37 Casa na Rua 25 de Abril – 

Calheta 

38 Casa na Rua 25 de Abril – 

Calheta 

39 Casa no Largo do Cais - 

Calheta 

40 Antiga Alfândega – Calheta 

41 Casa na Rua Manuel António 

Cunha - Calheta 

42 Jardim Maestro Francisco 

Lacerda – Calheta 

43 Sociedade Clube Estímulo – 

Calheta 

44 Grémio Calhetense – Calheta 

45 Casa na Avenida Dr. António 

Martins Ferreira - Calheta 

46 Casa na Rua Faustino de 

Borba – Calheta 

47 Casa na Rua 25 de Abril – 

Calheta 

48 Museu Francisco Lacerda – 

Calheta 

49 Casa na Rua Joaquim 

Homem da Silveira Noronha – 

Topo 

50 Casa do Espírito Santo – 

Topo 
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51 Casa na Rua Joaquim 

Homem da Silveira Noronha - 

Topo 

52 Casa na Praça - Topo 

53 Casa no Caminho do Porto - 

Topo 

54 Casa dos Tiagos – Topo 

55 Casa nos Rosais 

56 Casa nos Rosais 

57 Casa nos Rosais 

58 Casa na Beira 

59 Casa na Beira 

60 Casa na Beira 

61 Casa na Beira 

62 Casa na Beira 

63 Casa na Beira 

64 Quinta de São Pedro – Beira 

65 Casa em Santo Amaro 

66 Casa em Santo Amaro 

67 Casa em Santo Amaro 

68 Quinta do Canário – 

Queimada 

69 Casa na Fajã de Santo Amaro 

70 “Solar” dos Remédios – Fajã 

de Santo Amaro 

71 Casa na Fajã de Santo Amaro 

72 Casa na Fajã de Santo Amaro 

73 Casa na Fajã de Santo Amaro 

74 Quinta da Escola Profissional 

da Ilha de São Jorge – Fajã de 

Santo Amaro 

75 Casa na Ribeira do Nabo 

76 Casa na Ribeira do Nabo 

77 Quinta do Trevo – Ribeira do 

Nabo 

78 Casa na Urzelina 

79 Casa na Urzelina 

80 Casa na Urzelina 

81 Casa na Urzelina 

82 Casa na Urzelina 

83“Chalet” na Urzelina 

84 Casa na Urzelina 

85 Casa na Urzelina 

86 Casa na Urzelina 

87 Antigo armazém da laranja – 

Urzelina 

88 Casa na Urzelina 

89 Casa na Urzelina 

90 Casa na Urzelina 

91 Casa na Urzelina 

92 Casa na Urzelina 

93 Casa na Urzelina 

94 Casa nos Terreiros 

95 Casa nas Manadas 

96 “Solar” da Viscondessa de 

São Mateus – Manadas 

97 Quinta da Boa Vista – 

Manadas 

98 Casa nas Manadas 

99 Casa nos Biscoitos 

100 Casa nos Biscoitos 

101 Casa na Fajã Grande 

102 Casa na Fajã Grande 

103 “Solar” de Santo António – 

Ribeira Seca 

104 “Solar” dos Noronha – 

Ribeira Seca 

105 Casa na Ribeira Seca 

106 Casa na Ribeira Seca 

107 Casa na Ribeira Seca 

108 Casa Gaspar Silva – Ribeira 

Seca 

109 “Chalet” em Santo Antão 

110 Casa em Santo Antão 

111 Casa em Santo Antão 

112 Casa no Norte Pequeno 

113 Casa no Norte Pequeno 

114 Casa no Norte Pequeno 

115 “Chalet” na Ribeira da 

Areia 

116 Casa na Fajã do Ouvidor 

117 Casa no Norte Grande 

118 Casa no Norte Grande
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1 Casa na Rua de Santo André - Velas 

 

Localização: Rua Santo André nº 10, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’53,7’’/ W 028°12’25’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com torre 

Descrição: Esta casa, de dimensões consideráveis, possui uma torre em madeira, 

decorada no exterior com “bargeboard” branco. A porta principal está virada para o 

caminho, bem como três varandas de ferro forjado, duas delas com consola. O acesso 

para a varanda da torre é feito por uma porta de moldura em arco trilobulado. A fachada 

da casa é muito rica, pois, para além das varandas e “bargeboard”, existe uma 

balaustrada sobre a cornija. As janelas são de sacada de cor branca e verde escura, 

enquanto que as portas do piso térreo são verdes escuras. As molduras, tanto das janelas 

como das portas, são rectilíneas em cor de cinzento. O telhado é de duas águas, com 

cobertura em telha Marselha. 

Notas complementares: A estrutura da torre é com tábuas de madeira, e dá acesso ao 

sótão. A casa sofreu uma grande remodelação, não sendo possível verificar do exterior 

com que material foi construída, mas tudo indica que será em alvenaria de pedra 

rebocada e pintada. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 09.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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2 Edifício na Rua de Santo André - Velas 

 

Localização: Rua Santo André nº22, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’53,7’’/ W 28°12’25,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa  

Descrição: Este imponente edifício, no centro da vila, tem uma fachada no mínimo 

incomum. Possui na fachada principal um frontão, ladeado por dois imponentes 

pináculos. Nesta mesma fachada pode-se encontrar a entrada principal, bem como uma 

varanda, agora em alumínio, bastante trabalhada, com formas curvilíneas, com uma 

janela com arco trilobulado. Todas as fachadas são ricas, contendo em todo o perímetro 

uma faixa igualmente trabalhada e saliente. A cobertura é de duas águas agora em telha 

de fibrocimento, sendo rematada por uma balaustrada decorada com caixotões. Os vãos 

são simples, sendo emoldurados em cor cinzenta. 

Notas complementares: Ainda na fachada principal, por cima da varanda e janela de 

arco trilobado, existe uma pequena janela com arco de volta perfeita.  

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional/Comercial 

Função actual: Agência bancária 

Data de levantamento: 05.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 28.12.2011 
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3 Casa na Rua de Santo André - Velas 

 

Localização: Rua Santo André nº 48, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’53,8’’/ W 28°12’26,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com torre 

Descrição: Esta casa possui uma torre, construída principalmente com tábuas de 

madeira. A fachada principal é ricamente ornamentada, com duas varandas de ferro 

forjado suportadas por consola, balaustrada sobre a cornija, com pináculos na 

extremidade, três arcos decorativos de volta perfeita e outro motivo que se parece 

inspirado numa concha. As janelas são de sacada com guarda, brancas e verdes escuras, 

com moldura rectilínea de cor branca, tal como acontece com as portas. A cobertura é 

de duas águas, com telha de aba e canudo. 

Notas complementares: A janela da torre é remata por um arco trilobulado, tendo 

varanda construída em cimento. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 13.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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4 Casa no Largo de Santo Antão - Velas 

 

Localização: Largo de Santo Antão nº 9, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’53,9’’/ W 28°12’30,1’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de influência erudita 

Descrição: Esta habitação de grandes dimensões possui uma fachada invulgar, coberta 

com azulejos de cor azul e branca. De resto, a fachada apresenta outros motivos 

decorativos como as molduras azuis à volta dos vãos, balaustrada sobre cornija, 

pináculos e na torre, um emblema com motivos marítimos (cordas e âncora). Esta casa 

possui também uma torre em madeira, com uma janela com arco trilobulado. A 

cobertura é de duas águas, actualmente com telha de aba e canudo. As janelas são de 

sacada, algumas com guarda em alumínio. Do lado, esta habitação possui um portão de 

grandes dimensões que dá acesso ao jardim. 

Notas complementares: Devido às recentes obras de reconstrução, as varandas são em 

alumínio, com consola e pingentes. As janelas actuais são igualmente de alumínio mas 

recriam as anteriores feitas de madeira. Lateralmente existe mais uma janela com arco 

trilobulado. Na parte posterior da habitação existia uma cisterna. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 13.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data:  

(1) (2) (3) 14.09.2011 

(4) 07.04.2013 
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5 Casa na Rua de São João - Velas 

 

Localização: Rua de São João nº 57, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’54,0’’/ W 28°12’29,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com torre 

Descrição: Esta casa, de fachada relativamente simples, possui uma torre constituída na 

sua maior parte por madeira pintada de verde. Tem um conjunto de portas no piso 

inferior pintadas de verde, e logo acima um conjunto de janelas que, possivelmente, 

seriam de três folhas, como as que se encontram na torre. A moldura à volta dos vãos é 

rectilínea. A única varanda da habitação é neste momento de cimento, mas 

provavelmente seria de ferro forjado, permanecendo a consola. A cobertura da casa é de 

duas águas, excepto a da torre que é de quatro. A telha utilizada é de meia cana 

tradicional, com beiral duplo na casa e simples na torre. 

Notas complementares: A habitação fica um pouco elevada em relação ao caminho 

corrente, pelo que se pode ver um pequeno degrau na porta de entrada para a casa. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 15.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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6 Casa na Rua de São João - Velas 

 

Localização: Rua de São João nº 51, Vilas das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’53,8’’/ W 28°12’27,8’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa de expressão urbana, com varanda corrida 

Descrição: Esta casa com três pisos, possui balaustrada e colunas em madeira, no 

último piso. A balaustrada é suportada por consola decorada com caixotões e pingentes. 

Na fachada também se pode observar mais uma pequena varanda e vãos com moldura 

recta, excepto no último piso, em que são curvos. As janelas são de sacada em cor 

branca. A cobertura é de quatro águas, com telha de meia cana tradicional, sendo 

rematada por cornija. 

Notas complementares: O acesso à casa é feito directamente pela via pública.  

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 16.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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7 Casa no Largo de Santo Antão - Velas 

 

Localização: Largo de Santo Antão, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’54,3’’/ W 28°12’29,8’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de “vila” com lojas térreas 

Descrição: Esta casa tem a fachada adornada com cinco (das quais restam apenas três) 

belas varandas de ferro forjado com consola em basalto, sendo deste material também a 

moldura dos vãos e cunhais. O acesso às diversas portas é feito por degraus em pedra, 

dando estes directamente para o caminho corrente. As janelas da fachada principal e 

lateral são de sacada em madeira, pintadas de branco e vermelho. Enquanto que as 

janelas da parte traseira da habitação são de guilhotina de três folhas, também em 

madeira, pintadas de branco e vermelho. A casa é construída em alvenaria de pedra, 

rebocada e caiada. A cobertura é de três águas com telha de meia cana tradicional, tendo 

beiral rematado por cornija em cantaria. 

Notas complementares: A moldura da porta principal é um pouco mais elaborada, 

tendo pequenos pináculos nas extremidades superiores. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional/Comercial 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 17.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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8 Casa na Rua Dr. João Teixeira - Velas 

 

Localização: Rua Dr. João Teixeira nº 43, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’53,8’’/ W 28°12’31,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com torre 

Descrição: Esta casa, com torre de grandes dimensões, possui um frontão a esconder a 

mesma. A fachada da habitação é muito ornamentada, contendo uma varanda com 

consola e pingentes, varandins, molduras trabalhadas à volta dos vãos, cunhais também 

complexos, diversos pináculos e para complementar, uma cor viva. Para além do 

frontão na fachada principal, pode observar-se outro do lado direito, de menores 

dimensões mas com as mesmas características decorativas, contendo pináculos, arcos de 

volta perfeita, e janela também com arco. As janelas, agora de alumínio, são de sacada, 

com guarda as do segundo piso, não existindo nos outros dois pisos. A cobertura actual 

da habitação é em telha de fibrocimento. 

Notas complementares: Devido às remodelações não é possível identificar a madeira 

que constituía a torre. A casa possui um anexo e garagem de construção mais recente. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 20.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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9 Casa na Rua Dr. João Teixeira - Velas 

 

Localização: Rua Dr. João Teixeira nº 39, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’53,3’’/ W 28°12’30,9’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII/XIX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa  

Descrição: Esta habitação possui os vãos verticalmente ligados entre si através do 

prolongamento das ombreiras. Neste prolongamento estão incluídas varandas de ferro 

forjado, com pequenos pináculos nos cantos e consola em basalto caiado. As janelas são 

de sacada, pintadas de branco e vermelho. Esta casa é construída em alvenaria de pedra, 

rebocada e pintada. A cobertura de duas águas, com telha de meia cana tradicional, é 

rematada por cornija. 

Notas complementares: Possui óculo rectangular junto à entrada principal. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 20.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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10 Casa da Viscondessa de São Mateus – Velas 

 

Localização: Rua Dr. João Teixeira nº 33, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’52,6’’/ W 28°12’30,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII/XIX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa de expressão urbana 

Descrição: Esta casa, de grandes dimensões, tem varandas corridas de ferro forjado que 

abrangem dois vãos cada, sendo ornamentadas com pequenos pináculos nas 

extremidades. As molduras dos vãos, bem como a cornija, os cunhais e consolas das 

varandas são em cantaria, sendo a da porta principal ornamentada com um arco de volta 

perfeita saliente. Esta mesma porta de entrada tem uma ligação vertical com finas 

pilastras com uma janela que fica acima. As janelas são de sacada, em madeira, pintadas 

de branco. A porta principal, de dimensões consideráveis, composta por diversas 

almofadas, também é de madeira pintada a vermelho escuro. A cobertura é de duas 

águas, com telha de aba e canudo. As paredes da habitação são de alvenaria de pedra, 

rebocada e pintada. A cozinha situa-se nas traseiras e possui chaminé. 

Notas complementares: A janela central tem moldura em arco de volta perfeita. Possui 

nas traseiras uma entrada secundária, feita por um grande portão em madeira pintado de 

vermelho, tendo muros de protecção, construídos em alvenaria de pedra, encimados por 

gradeamento em ferro. Esta casa era da Viscondessa de São Mateus.  

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 01.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) - 14.09.2011 

  (2) – 31.12.2011 
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11 Casa na Rua Dr. João Teixeira - Velas 

 

Localização: Rua Dr. João Teixeira nº 12, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’51,0’’/ W 28°12’28,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de “vila” com lojas térreas 

Descrição: Esta casa possui, nas fachadas principal e lateral, janelas com avental em 

basalto, bem como cornija, rodapé, cunhais e restantes molduras dos vãos no mesmo 

material. A única varanda da habitação, agora em alumínio, possui consola em cantaria. 

As janelas, hoje igualmente em dia em alumínio, são de guilhotina. A cobertura da casa 

é de quatro águas, com telha de aba e canudo, rematada por beiral duplo e cornija. As 

paredes desta casa são em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. 

Notas complementares: As janelas da lateral possuem avental da lateral e moldura 

recta, tal como os vãos do rés-do-chão. As janelas da fachada principal, mas do primeiro 

piso, têm moldura curva. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 07.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 28.12.2011 
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12 “Solar” Cunha da Silveira – Velas 

 

Localização: Rua Dr. Guilherme da Silveira nº 36 Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’48,7’’/ W 28°12’25,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa de expressão urbana, com varanda corrida 

Descrição: Esta casa, de invulgares dimensões, possui na fachada principal, bem como 

na lateral, inúmeros vãos, ligados entre si verticalmente por faixas. Todos estes vãos 

possuem uma moldura de verga curva, em cor cinza, sendo os superiores ligados 

horizontalmente por uma extensa varanda de ferro forjado, suportada por consola em 

basalto. A porta principal encontra-se ao centro, destacando-se das restantes por ter um 

arco de volta perfeita saliente, e por ser de madeira envernizada. As restantes portas do 

piso inferior são igualmente de madeira, mas mais simples e pintadas de verde-escuro. 

As janelas são de sacada, de madeira, pintadas a branco e verde. A cobertura é de quatro 

águas, com telha de meia cana tradicional, sendo rematada por beiral duplo e cornija. A 

cozinha localiza-se na parte posterior da casa, sendo visível um forno saliente e 

chaminé, os dois de grandes dimensões. Toda a habitação é construída em alvenaria de 

pedra rebocada e caiada de branco. 

Notas complementares: Raro, senão único na ilha de São Jorge, esta casa possui um 

anexo na parte posterior, as cavalariças. Este anexo, considerado pequeno se o 

compararmos com a dimensão da própria habitação, possui alguma complexidade, tendo 

na sua fachada dois óculos, porta principal com verga curva abatida e molduras à volta 

dos diversos vãos. A cobertura deste anexo é de duas águas com telha de meia cana 

tradicional, rematada com beiral duplo. No continuamento da fachada principal, pode-se 

evidenciar mais um anexo, um grande armazém, com varanda por cima e uma pequena 

estufa. Esta habitação está no momento a ser alvo de uma intervenção de reconstrução. 

Estado de conservação: Razoável (habitação); Ruína (Anexos) 

Função inicial: Habitacional 
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Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 03.12.2011 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) – 14.09.2011 

  (2) – 10.06.2011 

  (3) – 10.06.2011 

  (4) – 14.09.2011 
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13 Lusitânia Club Recreio Velense – Velas 

 

Localização: Rua Dr. João Teixeira nº 2, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’49,4’’/ W 28°12’26,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de “vila” com lojas térreas 

Descrição: Nesta habitação, destacam-se os trabalhos em cantaria nas molduras rectas 

dos vãos, na cornija, cunhais e consolas. Tanto a fachada principal como a lateral 

possuem varandas, janelas e portas, todas em alumínio actualmente. As janelas são de 

sacada de cor branca, bem como as portas. A cobertura é de duas águas, com telha de 

meia cana tradicional, rematada por beiral simples. 

Notas complementares: Esta habitação possui uma loja que aproveita a inclinação do 

terreno. Pertenceu à Família Forjaz Lacerda de Carvalho, sendo agora sede da Lusitânia 

Club Recreio Velense. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Sede de Sociedade de Recreio 

Data de levantamento: 03.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) - 14.09.2011 

  (2) – 28.12.2011 
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14 Casa na Rua Cunha da Silveira - Velas 

 

Localização: Rua Cunha da Silveira nº 37, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’51,2’’/ W 28°12’23,9’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII/XIX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa 

Descrição: Esta casa, com paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada, tem na 

fachada principal duas varandas de ferro forjado, que fazem conjunto com duas janelas 

de sacada em madeira. As restantes janelas da casa são igualmente em madeira, mas de 

guilhotina de duas folhas. Todos os vãos possuem moldura recta em cantaria, sendo 

excepção os vãos centrais, que têm dois pináculos nas extremidades e um arco 

trilobulado. Em cantaria é também a cornija, os cunhais e as consolas das janelas. Esta 

casa, além dos dois pisos de altura normal, tem uma “gateira” em madeira. A cobertura 

é de duas águas com telha de meia cana tradicional, rematada com beiral duplo e 

cornija. 

Notas complementares: A “gateira” possui uma janela. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Café e loja de comércio tradicional no piso inferior e na restante 

habitação, um armazém. 

Data de levantamento: 03.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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15 Câmara Municipal de Velas 

 

Localização: Praça de República, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’55,0’/ W 28°12’27,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII 

Classificação: Edifício urbano 

Tipo de casa: Casa de influência erudita com faixas e pilastras salientes 

Descrição: Este edifício alberga os Paços do Concelho, tendo por isso um grande 

portão, enfeitado por duas colunas torcidas de alto-relevo em cantaria de pedra 

basáltica. A encimar este portão encontram-se as armas portuguesas, em basalto fino. 

Para além destes trabalhos em pedra, pode encontrar-se este material também na 

moldura recta dos vãos, cunhais, consolas, cornija, friso, faixas e rodapé saliente. As 

janelas são todas de sacada, em madeira, pintadas de branco e vermelho. O portão é 

igualmente em madeira, com almofadas, pintado de vermelho, bem como as varandas 

presentes no andar superior. A cobertura é de duas águas, originalmente com telha de 

meia cana tradicional e rematada por beiral duplo. As paredes deste edifício são em 

alvenaria de pedra, rebocada e pintada. 

Notas complementares: Pode evidenciar-se que em algumas janelas do piso inferior 

existem grades. Estas são uma reminiscência da antiga cadeia, que existia neste edifício. 

Recentemente, a cobertura dos Paços do Concelho foi remodelada, tendo sido 

substituída a telha original por telha de aba e canudo. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Paços do Concelho 

Função actual: Paços do Concelho 

Data de levantamento: 04.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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16 Casa na Rua de São João - Velas 

 

Localização: Rua de São João nº 4, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’52,4’’/ W 28°12’52,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com torre 

Descrição: Habitação que possui sótão e torre, com fachada modesta. Paredes em 

alvenaria de pedra, rebocada e pintada. A decorar o primeiro piso, podemos observar 

molduras e consolas em basalto, bem como o ferro forjado. Os vãos centrais, desde o 

rés-do-chão até à torre, possuem moldura curva, enquanto os restantes têm moldura 

recta. A varanda do sótão é diferente das outras já mencionadas, pois possui consola em 

cimento, bem como varanda do mesmo material. A cobertura é de duas águas, 

actualmente com telha de fibrocimento. A cozinha é na parte posterior da habitação, 

tendo uma grande chaminé, visível do caminho corrente. 

Notas complementares: É de notar que os vãos centrais possuem pequenos pináculos 

nas molduras em basalto. O sótão parece ser de construção posterior, devido aos 

materiais utilizados. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 07.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 28.12.2011 
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17 Casa na Praça de República - Velas 

 

Localização: Praça da República nº 16, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’53,7’’/ W 28°12’22,1’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de influência erudita, eclética 

Descrição: Esta habitação, de influência ecléctica, destaca-se do conjunto de casas onde 

está abrangida. A fachada principal é encimada por um frontão, decorado com motivos 

vegetalistas, pináculos, balaustradas rendilhadas e cornija saliente. Podem também 

observar-se faixas e pilastras finas, tendo algumas relevo. As janelas são de sacada, duas 

delas com guarda, com almofada decorativa por baixo. As do centro, são ainda mais 

ornamentadas com arcos de volta perfeita e vidros coloridos. Tanto a varanda como os 

varandins são de ferro forjado, com motivos vegetalistas, sendo estas suportadas por 

consolas e pingentes. A cobertura é de duas águas, actualmente de fibrocimento. 

Notas complementares: A habitação possui duas portas de entrada. No rés-do-chão 

funciona uma ourivesaria. Existe na fachada a data de 1934, que indica a construção 

desta casa.  

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional e comercial 

Data de levantamento: 04.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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18 Casa na Praça de República - Velas 

 

Localização: Praça da República nº 20, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’52,9’/ W 28°12’22,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de expressão urbana, com varanda corrida 

Descrição: Habitação de dimensões consideráveis, em alvenaria de pedra rebocada e 

caiada, com varanda corrida de ferro forjado, suportada por consola em basalto. No 

cimo desta casa, pode ver-se uma torre em madeira, com três janelas de guilhotina de 

três folhas. As janelas presentes na restante habitação são de sacada, com verga recta, de 

madeira, pintadas de branco e vermelho. Todos os vãos têm moldura recta em cinzento, 

sendo a cornija da mesma cor. A cobertura da habitação é de duas águas, com telha de 

meia cana tradicional, rematada com beiral duplo. 

Notas complementares: Pode evidenciar-se um ritmo vertical entre os vãos superiores 

e inferiores.  

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional e comercial 

Data de levantamento: 04.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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19 Casa na Rua de Santo André - Velas 

 

Localização: Rua Santo André nº 8, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’53,3’’/ W 28°12’24,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com varanda corrida e sótão 

Descrição: Esta habitação é construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. 

Possui inúmeros pormenores na fachada principal, como: moldura à volta dos vãos em 

forma de panejamento, duas varandas em ferro forjado, pingentes junto à varanda do 

sótão e um frontão que esconde o referido sótão. Este frontão tem uma forma curva, 

fazendo um conjunto vertical com as molduras das janelas centrais. Ainda a decorar este 

podemos observar uma cornija saliente que acompanha as formas curvilíneas, e 

rematando a fachada principal existem dois pináculos nas extremidades. As janelas são 

de sacada em madeira, sendo as portas do mesmo material. A cobertura da habitação é 

de duas águas, actualmente com telha de fribrocimento. 

Notas complementares: A varanda do primeiro piso é corrida. De notar que a moldura 

da janela central do primeiro piso possui uma moldura em pirâmide, ao contrário das 

restantes, que são curvas. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 07.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 28.12.2011 
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20 Casa de Repouso João Inácio de Sousa – Velas 

 

Localização: Rua Teófilo Braga nº 12, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’52,0’/ W 28°12’19,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de expressão urbana, com varanda corrida 

Descrição: Este edifício, de grandes dimensões, é construído parcialmente em alvenaria 

de pedra, rebocada e pintada, sendo que a parte mais recente é já em blocos de cimento. 

Tem uma fachada ritmada verticalmente por diversos vãos, todos eles ligados por faixas 

de basalto, tendo uma moldura curva do mesmo material. Para além destas faixas 

decorativas, existem três varandas, duas no primeiro piso e uma outra corrida, no 

segundo piso. Estas varandas são de ferro forjado, que juntamente com a moldura curva 

saliente à volta da porta principal, consolas e rodapé igualmente em basalto, formam a 

decoração da fachada principal. As janelas são de sacada, de madeira pintada de branco. 

A cobertura é de quatro águas com cobertura de telha de aba e canudo rematada com 

beiral duplo e cornija em basalto. Do lado esquerdo desta habitação ainda se pode 

encontrar um pequeno jardim, enfeitado com plantas exóticas. 

Notas complementares: Esta casa sofreu uma grande ampliação, com vista à sua actual 

funcionalidade, como casa de repouso. A parte mais recente desta habitação possui 

janelas com verga recta. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Casa de Repouso João Inácio de Sousa 

Data de levantamento: 05.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 21.09.2011 
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21 Santa Casa da Misericórdia de Velas 

 

Localização: Rua Dr. Miguel Bombarda, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’48,9’’/ W 28°12’21,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII  

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de expressão urbana 

Descrição: Esta habitação, de grandes dimensões, foi diversas vezes ampliada, sendo 

que a parte mais antiga tem as paredes em alvenaria de pedra, e a parte mais recente já é 

construída em blocos. Possui múltiplos vãos nas fachadas, tendo algumas janelas de 

avental. Há diferenciação entre os vãos centrais e os restantes, pois estes últimos são 

mais simples, com linhas rectas. Para além da decoração dos aventais pode também 

encontrar-se varandas, de ferro forjado, e cornija. Esta casa possuía um jardim que foi 

destruído já no século XX, permanecendo ainda as varandas do mesmo. A cobertura da 

habitação é de duas águas com telha de aba e canudo rematada por beiral simples e 

cornija. As janelas são de sacada, de madeira, pintadas de branco. 

Notas complementares: Pensa-se que a casa tem partes anteriores ao século XVIII, 

tendo sido ampliado neste e no século seguinte. Tem a denominação de Casa da Família 

Teixeira Soares de Sousa ou então Casa do Corpo Santo. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Instituição (Santa Casa da Misericórdia de Velas) 

Data de levantamento: 07.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) - 21.09.2011 

  (2) – 28.12.2011 
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22 Casa na Rua Dr. Guilherme da Silveira - Velas 

 

Localização: Rua Dr. Guilherme da Silveira, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’47,6’’/ W 28°12’23,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de expressão urbana, com varanda corrida 

Descrição: Esta habitação, construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada, 

divide-se em três pisos, cada um com características próprias. No rés-do-chão, podemos 

observar quatro vãos com moldura em cantaria, duas janelas de sacada e duas portas 

com almofadas, todas em madeira. No primeiro piso, podem contar-se mais quatro 

janelas de sacada, com moldura de basalto, todas interligadas por uma varanda de ferro 

forjado. No último andar, existem novamente mais quatro janelas de sacada, com uma 

moldura saliente e mais trabalhada, pintada de branco. Neste andar, também se pode 

observar uma balaustrada em madeira pintada de branco, com pingentes, colunas e 

almofadas a decorar. A fachada principal é rematada por uma saliente cornija pintada de 

branco. A cobertura é de quatro águas, actualmente com telha de fibrocimento. 

Notas complementares: Todos os vãos têm moldura com verga curva. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 08.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 21.09.2011 
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23 Casa na Rua Dr. Guilherme da Silveira - Velas 

 

Localização: Rua Dr. Guilherme da Silveira nº 12, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’47,7’’/ W 28°12’23,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa 

Descrição: Esta habitação é construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Tem 

uma fachada simples, composta por três varandas (hoje de alumínio) com consola, 

moldura à volta dos vãos e cornija saliente (estruturas estas em basalto). A moldura dos 

vãos centrais não é recta como as restantes, mas sim de arco abatido. As janelas são de 

madeira, de sacada, pintadas de branco. A cobertura é de duas águas, com telha de aba e 

canudo rematada com beiral duplo. 

Notas complementares: O piso inferior já serviu para comércio. A entrada principal 

está um pouco sobrelevada.  

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: 

Habitacional/Comercial 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 10.12.2011 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 21.09.2011 
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24 Casa na Rua Dr. Guilherme da Silveira - Velas 

 

Localização: Rua Dr. Guilherme da Silveira nº 20, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’48,1’’/ W 28°12’23,9’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de expressão urbana 

Descrição: Habitação construída em alvenaria de pedra basáltica, rebocada e pintada. A 

fachada, repleta de vãos, é simples, tendo apenas na moldura superior dos mesmos uma 

saliência, bem como uma cornija. As molduras são rectas, de cor cinza, contendo as 

janelas de guilhotina, em alumínio. A cobertura da casa é de duas águas, com telha de 

aba e canudo, rematada por beiral duplo. 

Notas complementares: É marcado um ritmo vertical pelos vãos do rés-do-chão e 

primeiro piso. As entradas da habitação estão acima do nível do caminho corrente, 

sendo a porta de entrada principal diferenciada das outras pela cor. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 10.12.2011 

Fotografia:  

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 21.09.2011 
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25 Casa no Largo de Santo Antão - Velas 

 

Localização: Largo de Santo Antão, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’54,4’’/ W 28°12’32,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com torre 

Descrição: Habitação com paredes de alvenaria de pedra, rebocadas e caiadas. Possui 

uma torre decorada com emblema a datar a casa (1934) e frontão triangular saliente. 

Para além desta decoração superior, podem observar-se duas varandas, uma corrida no 

último andar, e outra não corrida no primeiro, e ainda molduras em branco à volta dos 

vãos. Esta última possui como decoração extra dois pingentes. As janelas, todas elas de 

sacada e em madeira, são diferentes entre o primeiro e segundo pisos, sendo as do 

primeiro mais elaboradas. A cobertura é de duas águas com telha de aba e canudo. 

Notas complementares: Por baixo da varanda corrida, existe mais uma decoração, uma 

cornija saliente. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 10.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 21.09.2011 
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26 Casa na Avenida 19 de Outubro - Velas 

 

Localização: Avenida 19 de Outubro nº 18, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’57,1’’/ W 28°12’33,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com torre 

Descrição: Habitação com paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Fachada 

principal simples, mas com torre, que dá acesso ao sótão. Apresenta janelas de sacada, 

unidas por uma varanda corrida, com consola em basalto. A cobertura é de duas águas, 

actualmente com telha de fibrocimento rematada por cornija pouco saliente de cor 

cinza. Do lado direito, possui uma varanda de ferro forjado trabalhado. 

Notas complementares: A torre é toda construída em madeira, tendo uma pequena 

cornija a decorá-la e janela de sacada. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 10.12.2011 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 21.09.2011 
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27 Casa na Avenida 19 de Outubro - Velas 

 

Localização: Avenida 19 de Outubro nº 34, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’57,1’’/ W 28°12’34,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com sótão 

Descrição: Habitação construída em alvenaria de pedra rebocada. É de dimensões 

consideráveis, possuindo no seu cimo um sótão, todo ele em madeira, com uma janela 

de sacada de verga curva e encimada por um florão. Para além do sótão podem ainda 

observar-se na fachada principal janelas de sacada em madeira com os vidros decorados 

com formas rectilíneas, molduras nos vãos, cornija saliente e duas varandas com 

consola e pingentes. Existe ainda outra varanda por cima do balcão. A casa possui, de 

um lado, um grande portão de ferro e, de outro, um anexo. A cobertura é de duas águas, 

com telha de meia cana tradicional. 

Notas complementares: A casa aproveita a inclinação do terreno. Muito recentemente 

o portão de ferro foi substituído por um em alumínio, estando a ser alvo de obras de 

recuperação. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 10.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) (2) (3) 21.09.2011 

  (4) 07.04.2013 
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28 Casa na Avenida 19 de Outubro - Velas 

 

Localização: Avenida 19 de Outubro nº26, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’57,4’’/ W 28°12’34,7’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com torre 

Descrição: Esta habitação, de grandes dimensões, feita em alvenaria de pedra, rebocada 

e pintada, possui uma fachada muito elaborada. Nesta existem diversos vãos, cada qual 

com a sua moldura complexa, bem como duas varandas decoradas na sua base com 

pingentes, e, para finalizar a decoração da fachada principal, um frontão que esconde a 

torre de madeira. Os vãos do primeiro piso são alternados na sua forma, ou seja, existem 

vãos com moldura de verga curva abatida e outras com verga recta. E para além de 

todas estas decorações pode ainda observar-se um alpendre do lado direito da casa, 

decorado com colunas e cornija saliente. A torre, escondida pelo frontão, dá também 

acesso ao sótão da casa que é apenas visto lateralmente. Do mesmo lado, ainda se pode 

observar um portão (agora de alumínio) com escadaria e uma porta, hoje em dia de 

garagem. As janelas de madeira foram substituídas por umas de alumínio, sendo 

recriado o padrão das anteriores. A cobertura é de duas águas, com telha de aba e 

canudo, rematada por uma balaustrada. 

Notas complementares: A decorar a parte superior da casa podem também ver-se 

diversos pináculos arredondados. A habitação foi construída de modo a aproveitar a 

inclinação do próprio terreno. Tanto as janelas do sótão como as da torre são de verga 

curva. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 11.12.2011 



142 

 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 21.09.2011 
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29 Casa no Largo de Santo Antão - Velas 

 

Localização: Largo de Santo Antão nº 2, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’54,9’’/ W 28°12’31,1’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com empena/fachada 

Descrição: Esta casa é construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Tem 

aproveitamento de sótão, balcão do lado esquerdo, duas varandas de ferro forjado 

(muito trabalhadas e decoradas nas extremidades com pequenos pináculos coloridos), 

com consola em cantaria, moldura em basalto à volta dos vãos e uma cornija saliente, 

também em basalto. As janelas são todas de sacada em madeira, pintadas de branco. A 

cobertura desta habitação é de duas águas com telha Marselha. 

Notas complementares: A casa foi construída de forma a acompanhar a inclinação do 

terreno. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 11.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) - 21.09.2011 

  (2) – 07.04.2013 
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30 Jardim da República – Velas 

 

Localização: Praça de República, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’52,7’’/ W 28°12’22,1’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX 

Classificação: Unidade paisagística construída 

Descrição: O Jardim da República da Vila das Velas tem uma forma quadrangular, com 

os percursos pavimentados a macadame, com canteiros de flores, pequenos relvados e 

diversas árvores. No centro, possui um coreto hexagonal, com lago em redor. O coreto, 

inicialmente todo de madeira, possui diversos rendilhados, colunas e um coruchéu em 

forma de sino. Este coreto tem as cores de vermelho e branco e é rodeado por um lago. 

No jardim podem encontrar-se diversos bancos em madeira pintados de vermelho, bem 

como candeeiros. As vedações do jardim são em ferro forjado, e o acesso a este é feito 

por quatro portões, também de ferro forjado, ladeados por colunas em basalto 

encimadas por pináculos de porcelana.  

Notas complementares: Existe um recinto com aves para observação pública. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Jardim 

Função actual: Jardim 

Data de levantamento: 11.12.2011 
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Fotografia:  

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data:  

(1) – 21.09.2011 

(2) - 10.06.2011 

(3) - 10.06.2011 
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31 Posto de Turismo – Velas 

 

Localização: Rua Cônsul Dr. José Pereira nº 1, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’52,5’’/ W 28°12’22,7’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com sótão 

Descrição: Esta habitação, de médias dimensões, tem as paredes construídas em 

alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Possui uma fachada principal ornamentada com 

uma varanda corrida, com consola em basalto, sendo do mesmo material as molduras 

dos vãos e cornija. A varanda é em madeira tal como a balaustrada no aproveitamento 

de sótão. Este mesmo sótão é feito em madeira, sendo decorado com “bargeboard” e 

florão. As janelas, agora em alumínio branco, são de sacada, com moldura recta. As 

portas do mesmo material são protegidas por ferro forjado. A cobertura é de duas águas 

com telha de aba e canudo, rematada por cornija e balaustrada. 

Notas complementares: A janela do sótão possui, no seu cimo, meio círculo formado 

por azulejos brancos. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Serviços 

Data de levantamento: 08.05.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.04.2012 
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32 Auditório Municipal e Centro Cultural das Velas 

 

Localização: Avenida da Conceição, Vila das Velas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’45,6’’/ W 28°12’31,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX (finais) 

Classificação: Edifício Público 

Descrição: Este edifício, de traçado moderno e de grandes dimensões foi construído 

recentemente tendo como inspiração os barcos. Assim, uma das fachadas assemelha-se 

a uma vela/proa de um barco, sendo as janelas circulares (não fugindo ao tema). As suas 

cores são fortes, destacam-no de todos os outros. 

Notas complementares: Foi construído nas imediações da antiga Fortaleza de Nossa 

Senhora da Conceição. A sua inauguração deu-se no dia 23 de Abril de 1998. O 

Auditório apresenta uma arquitectura exuberante e figurativa, inclinando-se para o 

kitsch. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Edifício Público 

Função actual: Edifício Público 

Data de levantamento: 08.05.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.04.2012 
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33 Câmara Municipal da Calheta 

 

Localização: Rua 25 de Abril, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’02,7’’/ W 28°00’43,8’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de “vila” 

Descrição: Este edifício tem paredes em alvenaria de pedra, rebocada e caiada. A 

fachada é simples, com molduras rectas à volta dos vãos em basalto, bem como cornija 

e cunhais do mesmo material. A entrada principal é feita por um grande portal, que tem 

moldura em verga curva abatida e dois degraus em cantaria. Ainda neste podemos 

encontrar uma decoração em madeira, formando um pequeno rendilhado. Na fachada 

lateral existe igualmente uma grande porta em madeira, com almofadas. As janelas são 

de sacada, em madeira. A cobertura é de duas águas, com telha de aba e canudo, 

rematada por beiral duplo. 

Notas complementares: Formando um conjunto vertical com o portal principal e porta 

lateral, podem observar-se duas janelas de sacada com guarda em ferro forjado, bastante 

trabalhado. De notar também que em ambas as fachadas existe um ritmo horizontal, 

originado pelas diversas janelas, tanto do rés-do-chão, como primeiro piso. O cunhal 

que separa a fachada principal da lateral tem uma forma arredondada.  

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Paços do Concelho 

Função actual: Paços do Concelho 

Data de levantamento: 06.02.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) e (2) – 14.09.2011 

  (3) – 27.12.2011 
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34 Casa na Rua 25 de Abril - Calheta 

 

Localização: Rua 25 de Abril, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’02,9’’/ W 28°00’43,1’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com torre 

Descrição: Casa com paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Tem uma 

fachada relativamente simples, possui torre com varanda de alumínio. A janela desta 

torre tem uma moldura diferente de todas as restantes, pois é em arco quebrado e de 

sacada. A fazer conjunto com esta moldura diferente está a da porta central do primeiro 

piso que é curva. Todas as restantes molduras, tanto de janelas como de portas são 

rectas. As janelas são de guilhotina de duas folhas, agora em alumínio. Toda a cobertura 

é em telha de aba e canudo, sendo rematada por beiral e cornija simples.  

Notas complementares: A entrada principal encontra-se junto ao caminho corrente. A 

torre é de construção mais recente. O rés-do-chão é destinado ao comércio e a restante 

habitação serve de moradia. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional e Comercial 

Data de levantamento: 14.02.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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35 Casa na Rua 25 de Abril – Calheta 

 

Localização: Rua 25 de Abril, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’03,2’’/ W 28°00’42,7’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com torre 

Descrição: Esta habitação, de dimensões consideráveis, possui paredes em alvenaria de 

pedra, rebocada e pintada. A fachada é relativamente simples, com molduras em basalto 

à volta dos diversos vãos, bem como cunhais, rodapé e cornija do mesmo material. Na 

torre, a janela é mais elaborada sendo emoldurada com um arco trilobulado. As janelas 

são todas elas de guilhotina de duas folhas, excepto a do sótão que é de sacada, sendo 

todas em madeira pintada de branco. A cobertura da habitação de duas águas com telha 

de aba e canudo remata por beiral duplo. 

Notas complementares: A torre parece ser de construção mais recente pois não está 

rematada por estruturas em basalto. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Agência Bancária 

Data de levantamento: 20.02.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data:  

(1) 27.12.2011 

(2) 16.03.2013 

 

 



158 

 

36 Santa Casa da Misericórdia da Vila da Calheta 

 

Localização: Rua 25 de Abril, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’03,6’’/ W 28°00’42,1’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com torre 

Descrição: Esta habitação, de grande dimensão, possui paredes de pedra, rebocadas e 

pintadas. A fachada é relativamente simples, com molduras à volta dos vãos, cornija e 

cunhais em basalto. O que sobressai nesta fachada principal é a torre em madeira, 

bastante ornamentada, com “bargeboard”, varanda de ferro forjado muito trabalhado, 

janelas de arco quebrado e óculo circular com iniciais no seu centro. O rendilhado que 

enfeita a torre é muito trabalhado, sendo rematado por diversos florões, nas 

extremidades e topo. A cobertura da habitação é de duas águas com telha de aba e 

canudo, rematada por beiral duplo. A entrada principal é feita por uma porta em madeira 

ornamentada com almofadas. As janelas são todas elas de guilhotina de duas folhas em 

madeira, excepto as da torre que são de sacada. A cozinha situa-se na parte posterior da 

habitação, como é normal, formando um “L”, com grande forno saliente. As janelas 

traseiras e torre são pintadas de vermelho vivo. 

Notas complementares: As iniciais do óculo presente no topo da habitação devem-se a 

José de Azevedo da Cunha (JAC), que doou o edifício onde hoje se encontra a Santa 

Casa da Misericórdia da Calheta1. A torre dá acesso ao sótão que possui uma janela, 

com varanda de ferro forjado e consola em basalto. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Santa Casa da Misericórdia da Vila da Calheta 

                                                           
1 Cf. Cunha, 2012: 263/264. 
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Data de levantamento: 24.02.2012 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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37 Casa na Rua 25 de Abril – Calheta 

 

Localização: Rua 25 de Abril, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’04,3’’/ W 28°00’40,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, em “L”  

Descrição: Esta habitação, de dimensões consideráveis, possui paredes em alvenaria de 

pedra, rebocada e pintada, e uma fachada principal simples. É ornamentada com 

estruturas em basalto, como é o caso da cornija saliente, cunhais, molduras dos vãos, 

consolas de varandas e por fim, rodapé. Todas as suas janelas são de sacada, em 

madeira pintada de branco. As duas varandas possuem consola em basalto, mas o 

gradeamento é actualmente em alumínio. A esconder a cobertura pode também 

observar-se uma balaustrada remata a basalto. A cobertura desta habitação é de duas 

águas com telha de aba e canudo. 

Notas complementares: De notar que existe uma ligação vertical entre a porta de 

entrada principal e a janela que a encima, pois ambas têm uma moldura um pouco mais 

elaborada, sendo esta de verga curva abatida. A casa foi construída de forma a 

aproveitar a inclinação do terreno. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional/ Comercial 

Função actual: Habitacional/ Comercial 

Data de levantamento: 29.02.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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38 Casa na Rua 25 de Abril – Calheta 

 

Localização: Rua 25 de Abril, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’04,3’’/ W 28°00’39,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com sótão 

Descrição: Esta habitação, de dimensões consideráveis, é construída em pedra 

basáltica, rebocada e pintada. Possui uma fachada simples, apenas com alguns 

pormenores subtis, como por exemplo a moldura em cantaria à volta dos vãos, bem 

como cunhais, cornija e consolas das varandas do mesmo material. As varandas desta 

habitação são em cimento, formando um rendilhado. As janelas, hoje em alumínio, que 

acompanham as varandas são de sacada, enquanto que as restantes são de guilhotina de 

duas folhas. O sótão da casa também possui varanda e janelas. A cobertura da habitação 

é de duas águas com telha de fibrocimento, sendo rematada por beiral simples e cornija. 

Notas complementares: A habitação foi construída aproveitando a inclinação do 

terreno. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Estabelecimento Público 

Data de levantamento: 04.03.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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39 Casa no Largo do Cais - Calheta 

 

Localização: Largo do Cais, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’04,6’’/ W 28°00’38,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com torre 

Descrição: Esta casa, de modestas dimensões, possui paredes em alvenaria de pedra, 

rebocada e pintada. Tem uma fachada muito simples, sendo apenas a torre em madeira 

que a faz destacar de todas as outras. Esta torre possui “bargeboad” pouco trabalhado 

mas que remata a cobertura. As janelas da habitação são de sacada e possuem portadas. 

Os vãos têm moldura, neste caso, pintada a verde. A cobertura é de duas águas com 

telha de fibrocimento. 

Notas complementares: O rés-do-chão é destinado ao comércio, enquanto que o 

superior à habitação. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional/ Comercial 

Data de levantamento: 04.03.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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40 Antiga Alfândega – Calheta 

 

Localização: Largo do Cais, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’04,9’’/ W 28°00’37,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de influência erudita 

Descrição: Este edifício tem paredes em alvenaria de pedra, rebocada e caiada. É de 

modestas dimensões, tendo uma fachada ornamentada com imensos pormenores. A 

começar pela varanda em cimento rendilhada, com os pingentes a decorá-la em baixo. 

Em cima pode observar-se também um friso em madeira, decoração pouco comum. As 

janelas da varanda são de sacada de madeira, sendo protegidas por portadas, igualmente 

em madeira. As restantes janelas da fachada são de guilhotina de duas folhas, 

igualmente em madeira com portadas do mesmo material. A cobertura é de duas águas 

com telha de fibrocimento rematada por beiral simples com cornija saliente. Do lado 

direito existe um balcão com varanda trabalhada, que faz continuação para as escadas. 

Ainda deste lado, pode observar-se uma porta com verga curva abatida e janelas de 

guilhotina de duas folhas, em madeira. 

Notas complementares: Pode ver-se uma diferenciação entre as janelas presentes na 

varanda. Uma é mais elaborada, possuindo os vidros divididos em losangos. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Alfândega 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 04.03.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) (2) 27.12.2011 

  (3) 07.04.2013 
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41 Casa na Rua Manuel António Cunha - Calheta 

 

Localização: Rua Manuel António Cunha nº14, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’06,2’’/ W 28°00’43,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com sótão 

Descrição: Esta habitação possui paredes em pedra, rebocada e pintada. Tem uma 

fachada decorada com elementos simples, tal como os trabalhados varandins em ferro 

forjado, molduras e cunhais em cantaria e por fim losangos verdes e vermelhos nas 

janelas. As janelas da fachada principal são de sacada com guarda, enquanto que as 

laterais são sem guarda. A entrada principal é feita por uma porta em madeira decorada 

com almofadas. A cobertura é de duas águas com telha Marselha. Esta habitação 

também possui um sótão que tem janela de sacada.  

Notas complementares: Há um ritmo vertical composto pelas portas e janelas. 

Antigamente esta habitação possuía “bargeboard”. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional/Comercial 

Função actual: Habitacional/Comercial 

Data de levantamento: 04.03.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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42 Jardim Maestro Francisco Lacerda – Calheta 

 

Localização: Rua dos Teatros, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’04,6’’/ W 28°00’46,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Unidade Paisagística Construída 

Descrição: Este modesto jardim fica situado no centro da vila da Calheta. Ele é 

construído em vários níveis, havendo em cada um, canteiros com flores, relvado e 

bancos de jardim. No nível mais baixo existe um coreto hexagonal que serve de abrigo a 

algumas aves exóticas. Num dos níveis também existe um pequeno parque infantil onde 

as crianças podem brincar, bem como casas de banho. Para completar o jardim pode 

observar-se várias palmeiras de grandes dimensões e algumas árvores de pequeno porte. 

O jardim possui duas entradas, uma no nível superior e outra no nível inferior, sendo 

esta última a principal. 

Notas complementares: Em homenagem ao ilustre maestro Francisco Lacerda, foi 

atribuído a este jardim o seu nome, bem como, construída uma escultura, de autoria de 

Didier Couto. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Jardim 

Função actual: Jardim 

Data de levantamento: 24.03.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) (2)14.09.2011 

  (3) 07.04.2013 
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43 Sociedade Clube Estímulo – Calheta 

 

Localização: Rua José Faustino da Silveira e Sousa (Antiga Rua dos Teatros) nº6, Vila 

da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’04,6’’/ W 28°00’45,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com sótão 

Descrição: Este edifício público é sede da Sociedade Clube Estímulo, com paredes em 

alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Tem uma arquitectura particular, sendo inserida 

num meio urbano. Este edifício possui uma fachada principal ornamentada com 

diversos pináculos, sendo rematada com frontão curvo e pequena cornija saliente. 

Possui apenas uma varanda que dá acesso ao sótão. As cores são vivas, sendo utilizado 

o vermelho para os diversos vãos e cunhais. As portas e janelas foram recentemente 

substituídas por outras mais modernas em alumínio, sendo rematadas por uma moldura 

vermelha. Do lado direito possui igualmente uma balaustrada. A cobertura é de duas 

águas com telha de aba e canudo. 

Notas complementares: O frontão foi construído de forma a esconder o sótão. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Associação Recreativa 

Função actual: Associação Recreativa 

Data de levantamento: 16.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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44 Grémio Calhetense – Calheta 

 

Localização: Avenida Dr. António Martins Ferreira nº2, Vila da Calheta, Concelho da 

Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’17,0’’/ W 28°00’48,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com loja 

Descrição: Este edifício público, que foi a sede do Grémio Calhetense, possui paredes 

em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Tem uma arquitectura fora do vulgar, com as 

molduras das janelas do primeiro piso em forma de arco quebrado, retratando o estilo 

neo-gótico. As portas são de verga recta. Todos os vãos são em madeira e possuem 

moldura em cor cinza. A cobertura é de duas águas, actualmente em telha de 

fibrocimento, rematada por cornija pouco saliente. 

Notas complementares: O edifício foi construído de forma acompanhar a inclinação da 

rua. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Comércio/Associação Recreativa 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 24.04.2013 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 07.04.2013 
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45 Casa na Avenida Dr. António Martins Ferreira - Calheta 

 

Localização: Avenida Dr. António Martins Ferreira nº 13, Vila da Calheta, Concelho 

da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’06,0’’/ W 28°00’47,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de expressão urbana, com varanda corrida 

Descrição: Esta habitação, de dimensões consideráveis, tem as paredes em alvenaria de 

pedra, rebocada e pintada. Possui uma varanda corrida de ferro forjado na fachada 

principal, sendo esta suportada por uma consola em basalto. Igualmente deste material 

temos as molduras à volta dos vãos, bem como os cunhais, cornija e degraus. As 

molduras diferem, sendo algumas curvas e outras rectas. As janelas são de sacada na 

fachada principal, e na lateral de guilhotina de duas folhas, mas todas elas em madeira 

pintada de branco. A porta principal é de cor verde, com almofadas, sendo encimada por 

um vidro com formas geométricas. A cobertura é de quatro águas, com telha de 

fibrocimento, rematada por beiral simples e cornija saliente. 

Notas complementares: A habitação foi construída de forma a aproveitar a inclinação 

do terreno. Existe um ritmo vertical entre o rés-do-chão e primeiro andar. A cozinha, 

como é habitual situa-se na parte posterior da habitação, possuindo uma grande 

chaminé. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 17.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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46 Casa na Rua Faustino de Borba – Calheta 

 

Localização: Rua Faustino de Borba nº3, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’06,0’’/ W 28°00’47,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com sótão 

Descrição: Esta habitação tem paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. 

Possui traços simples, com uma moldura de basalto à volta dos vãos, bem como cornija 

e cunhais do mesmo material. As janelas são de sacada, em madeira pintada de branco. 

A cobertura é de duas águas com telha Marselha, rematada por cornija e pináculos 

pontiagudos. A ornamentar as escadas e varandas laterais podemos ver um rendilhado 

(“bargeboard”). 

Notas complementares: A habitação foi construída de acordo com a inclinação do 

terreno. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional/Comercial 

Data de levantamento: 18.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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47 Casa na Rua 25 de Abril – Calheta 

 

Localização: Rua 25 de Abril, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’02,4’’/ W 28°00’45,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com empena/fachada 

Descrição: Esta habitação de dimensões modestas possui paredes em alvenaria de 

pedra, rebocada e pintada. Tem uma fachada igualmente simples, com molduras à volta 

dos vãos em cor cinza com um friso superior saliente, bem como rodapé da mesma cor. 

Todas os vãos são de verga recta, sendo excepção a janela do sótão que é em verga 

curva. Na fachada principal podemos também encontrar uma cornija saliente, remada 

lateralmente por cunhais. A cobertura é de duas águas, actualmente com telha de 

fibrocimento. A porta principal pode ser distinguida pelas suas grades de ferro forjado 

que protegem o vidro. As janelas são de sacada, em madeira pintada de branco. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional/Comercial 

Data de levantamento: 18.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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48 Museu Francisco Lacerda – Calheta 

 

Localização: Rua José Azevedo da Cunha, Vila da Calheta, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’02,2’’/ W 28°00’56,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX (1811)2 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de “vila” com lojas térreas 

Descrição: Esta habitação, que neste momento alberga o Museu Francisco Lacerda, tem 

paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. A fachada principal é ornamentada 

com basalto nos aventais das janelas, nos largos cunhais, no rodapé, na moldura dos 

vãos e finalmente na cornija. As janelas são de guilhotina de três folhas, em madeira 

pintada de branco. A cobertura é de quatro águas, agora com telha de aba e canudo, 

rematada por beiral duplo.  

Notas complementares: Inicialmente possuía loja no rés-do-chão. Na chaminé possui a 

inscrição da data de construção. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Instituição Pública 

Data de levantamento: 19.04.2012 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/pgra-drcultura-msj/ (consultado a 19.04.2012) 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 07.04.2013 
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49 Casa na Rua Joaquim Homem da Silveira Noronha – Topo 

 

Localização: Rua Joaquim Homem da Silveira Noronha, Topo, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°32’49,8’’/ W 27°45’57,8’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com sótão 

Descrição: Esta casa tem paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. É de 

dimensões médias, possui uma fachada simples, com duas varandas de ferro forjado 

com consola em basalto, e também à volta dos vãos possui moldura de verga curva. Em 

basalto, igualmente pintado, pode observar-se o largo cunhal e cornija. As janelas são 

alternadas entre de sacada e de guilhotina de duas folhas, sendo hoje de alumínio. A 

habitação possui sótão, com janela, bem como loja, com porta alargada. A cobertura é 

de duas águas, com telha de meia cana tradicional, rematada por beiral simples. 

Notas complementares: Existe um ritmo vertical marcado pelas portas e janelas. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 30.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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50 Casa do Espírito Santo – Topo 

 

Localização: Rua Joaquim Homem da Silveira Noronha, Topo, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°32’49,7’’/ W 27°45’57,8’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de “vila” com lojas térreas 

Descrição: Esta casa, de dimensões consideráveis, possui paredes em pedra, rebocada e 

pintada. Tem a fachada ornamentada com molduras nos vãos, consolas nas varandas, 

cornija, rodapé e cunhais, todos em basalto. Para além destas decorações em pedra pode 

observar-se as bastante trabalhadas varandas em ferro forjado, bem como varandins do 

mesmo material. As janelas são de sacada (algumas com guarda), sendo igualmente 

decoradas no seu cimo com formas geométricas nos vidros, sendo estes coloridos em 

vermelho e azul. As portas no andar inferior são em madeira envernizada, sendo 

decoradas com almofadas. A porta principal possui vidro também com formas 

geométricas, diferenciando-se de todas a as outras. A cobertura é de duas águas, com 

telha de meia cana, rematada por beiral duplo e cornija saliente. 

Notas complementares: Existe um ritmo vertical marcado pelas portas e janelas. A 

casa foi construída conforme a inclinação do terreno. A porta e janela centrais possuem 

uma moldura diferente, sendo recta e saliente. Os motivos presentes no vidro da janela 

central também são diferentes das restantes janelas. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Casa do Espírito Santo 

Data de levantamento: 27.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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51 Casa na Rua Joaquim Homem da Silveira Noronha - Topo 

 

Localização: Rua Joaquim Homem da Silveira Noronha, Topo, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°32’48,8’’/ W 27°45’56,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de expressão urbana 

Descrição: Esta habitação possui dimensões médias e uma fachada simples, decorada 

com molduras de verga curva abatida em basalto à volta dos vãos. As paredes são em 

alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Também são em pedras o rodapé, a cornija e os 

cunhais. As janelas superiores são de guilhotina, de três folhas, em madeira pintada de 

branco. As portas são do mesmo material mas pintadas de verde e branco. A cobertura é 

de duas águas, com telha de meia cana tradicional, rematada por beiral simples e cornija 

saliente. 

Notas complementares: A habitação foi construída de forma a aproveitar a inclinação 

do terreno. Existe um ritmo marcado pelas portas e janelas. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional/Comercial 

Data de levantamento: 30.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 17.09.2011 
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52 Casa na Praça - Topo 

 

Localização: Praça, Topo, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°32’44,0’’/ W 27°45’53,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX  

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de “vila” com lojas térreas 

Descrição: A casa em questão possui uma fachada modesta, com molduras pintadas à 

volta dos vãos de verga curva, e cunhais e faixa igualmente pintados. As paredes são 

construídas em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. As janelas são de guilhotina de 

três folhas em madeira pintada de branco. As portas da loja e entrada principal são 

igualmente em madeira, mas sem serem pintadas. A habitação possui uma entrada 

secundária, do lado esquerdo, feita através de um balcão com varanda. A cobertura é de 

duas águas com telha de meia cana tradicional, rematada por beiral duplo. 

Notas complementares: Do lado direito, a habitação possui um terreno murado. A casa 

foi ampliada recentemente, não havendo cuidado em manter os traços originais da 

habitação mais antiga associada. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 30.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 

(1) 02.03.2013 

(2) 17.09.2011 
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53 Casa no Caminho do Porto - Topo 

 

Localização: Caminho do Porto, Topo, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°32’44,2’’/ W 27°45’56,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX (1896) 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com empena/fachada 

Descrição: Esta habitação tem paredes em pedra, rebocada e pintada. Possui três 

varandas em ferro forjado, muito trabalhadas. As consolas destas varandas, bem como o 

rodapé, cunhais e molduras dos vãos são em basalto. As janelas são de sacada e de 

guilhotina de duas folhas, agora em alumínio, tal como as portas. Possui um sótão, o 

qual tem uma janela de sacada com varanda. Na fachada principal evidenciam-se as 

iniciais do nome do primeiro proprietário (F.J.L.) e a data da sua construção (1896). A 

cobertura é de duas águas, hoje com telha de fibrocimento, sendo o beiral de telha de 

aba e canudo. Esta mesma cobertura é rematada por beiral duplo e por “pombinhas” 

(estrutura em barro que ornamenta os cantos do telhado). 

Notas complementares: A habitação aproveita a inclinação do terreno. Também possui 

do lado direito um jardim com muros em cantaria. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 30.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 17.09.2011 
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54 Casa dos Tiagos – Topo 

 

Localização: Rua do Porto, Topo, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°32’39,7’’/ W 27°45’45,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII/XIX 

Classificação: Casa urbana 

Tipo de casa: Casa de planta complexa 

Descrição: Habitação a ser alvo de obras de reconstrução. É construída em alvenaria de 

pedra, rebocada e pintada. Possui uma série de vãos com moldura de verga curva e 

avental em basalto. Também pode ver-se os cunhais, cornija e rodapé salientes, 

igualmente em basalto. A casa possuía uma quinta e ainda hoje se consegue perceber 

onde se situa a capela3. Tem dimensões consideráveis sendo ladeada por muros em 

cantaria. Possui de ambos lados escadas em pedra, que fornecem acesso à habitação. 

Actualmente possui telhados múltiplos de quatro águas, com telha de aba e canudo. 

Notas complementares: Antes da intervenção era possível perceber que a habitação 

seria em forma de “L” com a cozinha na perpendicular. Os aventais são mais 

trabalhados. Esta casa continua em obras de recuperação. 

Estado de conservação: Em reconstrução 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 01.05.2012 

 

 

 

                                                           
3 S. Jorge -Guia do Património Cultural. 2003. dir. por Luís Daniel e Natacha Soares, s/l, Atlantic View. 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data:  

(1) (2) 27.12.2011 

(3) (4) 02.03.2013 
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55 Casa nos Rosais 

 

Localização: Rosais, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°42’51,9’’/ W 28°14’22,9’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa elementar com cozinha na perpendicular formando um “L” 

Descrição: Esta casa, construída em alvenaria de pedra rebocada, tem a cozinha na 

perpendicular, formando um “L”. O forno é saliente com chaminé. Possui meia loja. A 

parte habitacional da casa encontra-se ao nível da estrada enquanto que a loja se 

encontra abaixo deste mesmo nível. O forno quadrangular é perfeitamente visível do 

exterior pois é saliente. O corpo principal da habitação possui cobertura de quatro 

águas, enquanto que o da cozinha é de apenas duas, sendo ambas as partes com telha de 

meia-cana tradicional com beiral simples. As janelas, recriadas agora em alumínio, são 

de guilhotina de duas folhas, com parapeito em pedra. 

Notas complementares: Nas imediações da habitação pode-se observar um tanque de 

água. A porta de entrada está virada para o caminho corrente. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 02.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 12.09.2011 
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56 Casa nos Rosais 

 

Localização: Rosais, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°42’14,2’’/ W 28°13’35,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa linear com planta em “L”, com cozinha alteada. 

Descrição: As paredes de toda a casa são em alvenaria de pedra. A cozinha, alteada 

com chaminé, forma um “L”. A casa está toda ao mesmo nível, sendo perpendicular ao 

caminho corrente. O telhado é de duas águas, com telha de meia cana tradicional.  

Notas complementares: A casa possui duas portas de entrada podendo-se assim supor 

que não existe qualquer ligação entre a cozinha e a restante habitação. Devido a 

prováveis remodelações, é pouco percetível a tipologia das janelas, mas observando a 

segunda janela presente no corpo da casa pode deduzir-se que esta é original, sendo de 

guilhotina de três folhas. Esta habitação está a ser alvo de diversas intervenções de 

reconstrução. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 03.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) (2) 12.09.2011 

  (3) (4) 07.04.2013 
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57 Casa nos Rosais 

 

Localização: Rosais, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°42’11,9’’/ W 28°13’33,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa linear com planta em “L”, com loja. 

Descrição: Esta casa, feita em alvenaria de pedra caiada, possui a cozinha num dos 

extremos, contendo chaminé e forno saliente. A casa tem igualmente uma loja, para 

arrumos. A cobertura é de duas águas, com telha de meia cana tradicional rematada por 

um beiral simples. Os vãos são rectilíneos contendo uma moldura em cor de azul. As 

janelas são de sacada em madeira com parapeito do mesmo material.  

Notas complementares: Existe uma escada do lado da habitação que faz ligação com a 

loja da mesma. Ao lado do forno pode evidenciar-se um tanque para água. A única 

entrada para o piso habitacional fica virada para o caminho corrente.  

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 03.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 12.09.2011 
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58 Casa na Beira 

 

Localização: Beira, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°41’59,2’’/ W 28°12’26,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa linear, com loja por baixo dos quartos. 

Descrição: Esta habitação possui paredes em alvenaria de pedra rebocada, formando 

uma planta rectangular, com loja por baixo. Existem duas portas no piso habitacional 

pelo que se pode concluir que não existe ligação entre a parte habitacional e a loja no 

rés-do-chão. Ao lado da casa foi construído um tanque de água e pia de lavar roupa, 

sendo esta última de construção mais recente, pois é feita de cimento. O acesso à casa é 

feito por meio de um balcão, que sofreu obras de reconstrução, pelo que se vê cimento. 

A cobertura é de quatro águas com telha tradicional de meia cana, rematada com beiral 

simples. As janelas são de guilhotina de duas folhas, em madeira.  

Notas complementares: Habitação construída de forma a aproveitar a inclinação do 

terreno. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 05.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 12.09.2011 
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59 Casa na Beira 

 

Localização: Beira, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°41’52,9’’/ W 28°12’08,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com balcão. 

Descrição: Esta casa, com loja, piso habitacional e sótão, é construída em alvenaria de 

pedra, rebocada e pintada. O acesso à habitação é feito por um grande balcão. As 

janelas, de sacada, são em madeira. A cobertura é de duas águas, com telha Marselha e 

beiral rematado a cimento. A cozinha desta habitação está situada na parte posterior, 

contendo forno e chaminé. Ainda nas traseiras pode observar-se uma pia de lavar roupa 

toda feita em pedra e uma pequena cisterna que aproveita a água da chuva, havendo um 

sistema que a liga ao beiral. 

Notas complementares: Algumas portas e janelas sofreram remodelação, pelo que 

passaram a ser feitas de alumínio, recriando as cores mas não o formato por completo 

das anteriores.  

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 05.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) (2) 12.09.2011 

  (3) (4) (5) 07.04.2013 
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60 Casa na Beira 

 

Localização: Beira, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°41’50,9’’/ W 28°12’09,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com balcão 

Descrição: Esta casa pode ser divida em duas partes, pois possui uma loja e uma parte 

habitacional, adicionando ainda um sótão. A habitação, em alvenaria de pedra rebocada 

e pintada de branco, possui um balcão que dá acesso ao piso habitacional. A loja tem 

duas portas, direcionadas para a via pública. A cozinha situa-se na parte de trás da casa, 

tendo forno e chaminé. A cobertura da casa é feita em telha Marselha, com beiral 

rematado a cimento. As janelas originais da casa (apenas duas restantes) são de 

guilhotina de três folhas.  

Notas complementares: A fachada virada para a via tem cunhais simples nas 

extremidades da cobertura.  

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 06.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) (2) 12.09.2011 
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61 Casa na Beira 

 

Localização: Beira, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°41’50,8’’/ W 28°12’09,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa complexa, com cozinha alteada formando um “TT”, loja e balcão. 

Descrição: Esta casa, de dimensões consideráveis, tem a cozinha alteada formando um 

“TT”, tendo igualmente uma loja e balcão que dá acesso à habitação. A casa tem uma 

cobertura complexa: o corpo habitacional tem três coberturas de duas águas, duas 

destinadas à parte habitacional e outra referente à cozinha. A telha em toda a cobertura é 

de meia cana tradicional, com beiral, na parte dos quartos, rematado. A estrutura da casa 

é feita em alvenaria de pedra rebocada e pintada e branco com os vãos das janelas e 

portas rematados a azul. As janelas são de guilhotina de duas folhas, contendo as cores 

de branco e vermelho. A habitação possui forno com chaminé mais elaborada que o 

normal. 

Notas complementares: Os cunhais da habitação são rematados a azul. Ao lado, tem 

uma grande cisterna. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 06.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) 12.09.2011 

  (2) 07.04.2013 
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62 Casa na Beira 

 

Localização: Beira, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°41’49,1’’/ W 28°12’12,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa linear, com cozinha alteada, balcão e meia loja. 

Descrição: Toda a habitação é feita em alvenaria de pedra rebocada e pintada. O acesso 

à parte habitacional é dado por um balcão feito em alvenaria de pedra e tufo. A cozinha 

tem a sua própria porta, sendo alteada, com forno saliente, chaminé de dimensões 

razoáveis e um grande tanque. A cobertura da casa é de duas águas, com telha de meia 

cana tradicional, rematada com beiral simples. As janelas são de guilhotina de duas 

folhas, pintadas a branco, enquanto as portas são pintadas a vermelho escuro.  

Notas complementares: Existem pequenos vestígios de azul anil à volta de uma das 

janelas, o que indica que muito provavelmente os restantes vãos teriam esta cor na 

moldura. O acesso à meia loja é feito por duas portas. 

Estado de conservação: Mau 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 06.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 12.09.2011 
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63 Casa na Beira 

 

Localização: Beira, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°41’51,2’’/ W 28°12’11,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa 

Descrição: Esta casa possui um grande balcão, o qual dá acesso à habitação. Tem 

também aproveitamento de sótão com uma varanda na fachada principal. A cozinha 

localiza-se na parte posterior da casa, possuindo uma grande chaminé. Junto a esta 

cozinha existe um anexo, que está em estado menos avançado de remodelação, 

revelando paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. As janelas desta casa são 

de guilhotina de três folhas, pintadas a branco e castanho, com verga recta. A cobertura, 

tanto da habitação como do anexo, é de duas águas, com telha de aba e canudo. A 

fachada principal é decorada com uma cornija saliente, que é encimada por um florão e 

ladeada por dois pináculos.  

Notas complementares: A casa está um pouco descaracterizada pois já sofreu algumas 

remodelações, tendo sido construída uma garagem. A consola da varanda é saliente. A 

janela do sótão é de verga curva abatida. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 08.11.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 12.09.2011 
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64 Quinta de São Pedro – Beira 

 

Localização: São Pedro, Freguesia da Beira, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°41’26,6’’/ W 28°12’44,8’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural/ unidade paisagística construída 

Tipo de casa: Casa de planta complexa 

Descrição: Esta habitação, construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada, está 

contida no perímetro de uma quinta, que, para além desta casa, possui anexos, como 

uma cozinha exterior com chaminé e forno, estábulo e garagem. A casa, de dimensões 

consideráveis, possui uma fachada simples, com molduras rectas pintadas de amarelo à 

volta dos vãos, excepto as do primeiro piso que são em basalto. As janelas são de 

guilhotina de três folhas. A cobertura desta casa é de quatro águas, com telha de aba e 

canudo, rematada com beiral simples. A entrada para o recinto da quinta é feita por 

diversos acessos, sendo o mais aparatoso o que possui um portão em ferro forjado 

ladeado por colunas trabalhadas em basalto. 

Notas complementares: Existem apenas duas varandas, com consola em basalto e 

gradeamento em ferro forjado. Os anexos, garagem e estábulo são construídos em 

alvenaria de pedra. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional/Turística 

Data de levantamento: 04.01.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 31.12.2011 
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65 Casa em Santo Amaro 

 

Localização: Santo Amaro, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’54,8’’/ W 28°11’20,9’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de influência erudita com pilastras finas 

Descrição: Esta habitação, com paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada, é 

encimada por um frontão triangular com a data de construção da mesma (1929), e por 

uma balaustrada que se estende por todo o perímetro da casa. Para além do frontão 

decorativo, podem observar-se três varandas, duas em ferro forjado e a central em 

cimento, pingentes, pilastras finas, cornija saliente, molduras nos vãos e pináculos. Os 

vãos centrais têm molduras mais elaboradas que os restantes. Quanto às janelas, as que 

se encontram na fachada principal são de sacada em alumínio, enquanto que, as 

restantes são de guilhotina em madeira. A cobertura é de quatro águas com telha 

Marselha. 

Notas complementares: Junto aos pináculos, podem observar-se pequenos motivos 

vegetalistas decorativos. A cozinha e o forno encontram-se na parte posterior da casa, 

vendo-se a chaminé do caminho corrente. A habitação em questão possui do lado direito 

um balcão com garagem. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 11.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 12.09.2011 
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66 Casa em Santo Amaro 

 

Localização: Santo Amaro, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’53,3’’/ W 28°11’20,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de influência erudita 

Descrição: Esta casa, em alvenaria de pedra rebocada e pintada, possui como acesso 

principal uma escadaria lateral. As fachadas observáveis do caminho corrente são 

bastante ornamentadas, com pequenos frontões, rendilhados, pináculos, cunhais, 

molduras rectilíneas nos vãos e motivos vegetalistas (florões). A única varanda da 

habitação é agora de alumínio, mas ainda possui como decoração alguns pingentes. As 

janelas desta casa são de guilhotina, mas já em alumínio. A cobertura da casa é de 

quatro águas, sendo de duas na torre, com telha Marselha e rematada por uma extensa 

balaustrada que percorre todo o perímetro da habitação. A cozinha situa-se nas traseiras 

e possui forno saliente e chaminé. 

Notas complementares: Os dois frontões possuem as mesmas características tendo um 

arco de volta perfeita, e o que está sobre as escadas possui uma data inscrita (1940). 

Existe uma ermida anexa, com invocação de Nossa Senhora de Fátima, com data de 

construção de 1930. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 11.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 12.09.2011 
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67 Casa em Santo Amaro 

 

Localização: Santo Amaro, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’59,2’’/ W 28°11’16,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcão 

Descrição: Esta casa, de dimensões razoáveis, aproveita a inclinação do terreno, 

contendo uma loja no piso inferior. É construída em alvenaria de pedra, rebocada e 

caiada. O acesso ao piso habitacional é feito por um balcão. A habitação em questão 

tem uma fachada com elementos simples, como por exemplo, molduras nos vãos e 

pequena balaustrada sobre cornija saliente. O balcão possui uma pequena varanda. As 

janelas são de sacada, com alguma complexidade geométrica. A cozinha e forno saliente 

com chaminé encontram-se na parte posterior da habitação. A cobertura da casa é de 

quatro águas, com telha Marselha e é de se notar que, nas duas extremidades do telhado, 

podem observar-se dois pequenos pináculos de barro. 

Notas complementares: As molduras dos vãos seriam em azul anil, pois ainda há 

vestígios da tinta. As janelas da parte posterior da casa são de guilhotina de três folhas, 

em madeira. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 11.12.2011 

 

 

 



231 

 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 12.09.2011 
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68 Quinta do Canário – Queimada 

 

Localização: Queimada, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’15,8’’ / W 28°11’28,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcão 

Descrição: Habitação com paredes de pedra, rebocada e pintada. Tem dimensões 

consideráveis e faz parte da chamada Quinta do Canário, que se estende por alguns 

hectares nesta zona da ilha. A casa tem balcão lateral, e uma fachada simples, com vãos 

emoldurados em basalto. As janelas são de guilhotina de duas folhas, actualmente em 

alumínio. A cobertura é de quatro águas, com telha de aba e canudo, rematada por beiral 

duplo. Do lado direito pode verificar-se a existência de um grande portão e muros altos 

que ladeiam o perímetro da quinta. A cozinha fica na parte posterior tendo chaminé de 

dimensões consideráveis. 

Notas complementares: De notar que uma faixa fina de basalto percorre o perímetro 

superior da habitação. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 14.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 12.09.2011 
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69 Casa na Fajã de Santo Amaro 

 

Localização: Fajã de Santo Amaro, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’07,2’’/ W 28°10’34,9’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural/ unidade paisagística construída 

Tipo de casa: Casa de planta complexa 

Descrição: Esta habitação de apenas um piso, sobrelevada em relação ao caminho, está 

anexa a uma quinta, tendo paredes em alvenaria de pedra, rebocada e caiada. A casa tem 

uma fachada extremamente simples, tendo moldura à volta dos vãos pintada de branco e 

uma extensa varanda em madeira. As janelas são de sacada em madeira, pintadas de 

branco. A cobertura é de quatro águas, hoje com telha de fibrocimento, sendo rematada 

por beiral simples com cornija. Do lado direito pode observar-se um grande muro, com 

formas curvilíneas, com um portão em madeira que é a entrada principal para a quinta 

bem como para a própria habitação. 

Notas complementares: A habitação possui um pequeno jardim a distanciá-la do 

caminho corrente. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 17.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 18.09.2011 
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70 “Solar” dos Remédios – Fajã de Santo Amaro 

 

Localização: Fajã de Santo Amaro, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’00,6’’ / W 28°10’16,9’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII/XIX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de “vila”, com lojas térreas 

Descrição: Este Solar foi construído em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. É de 

grandes dimensões e apresenta uma fachada simples, com uma série de vãos. A cozinha 

encontra-se na parte posterior da habitação possuindo uma grande chaminé, que por sua 

vez pressupõe a existência de um forno. A parte principal da casa é mais alta que a 

restante, encontrando-se no centro de todo o conjunto. A reforçar a importância desta 

parte podemos encontrar a porta principal da casa, com verga curva e de maiores 

dimensões, bem como uma cornija e consolas das varandas em cantaria. Os restantes 

vãos são de verga recta, mas todos eles têm moldura em basalto. As janelas da fachada 

principal são de guilhotina de três folhas, enquanto que as laterais são de sacada, sendo 

todas em madeira pintada de branco. Do lado direito da habitação podem ver-se grades 

nas janelas e era nesta parte da habitação que se guardavam os cereais. A cobertura é de 

quatro águas, agora com telha de aba e canudo rematada por beiral simples. Do lado 

esquerdo pode observar-se do caminho corrente um pequeno jardim. 

Notas complementares: Tem a denominação de “Solar” dos Remédios. No piso 

inferior existiam lojas. Antes a cobertura era de telha de meia cana tradicional. Muito 

recentemente foram colocadas varandas em alumínio. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 14.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 

 

 



238 

 

71 Casa na Fajã de Santo Amaro 

 

Localização: Fajã de Santo Amaro, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°39’50,8’’/ W 28°09’48,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcão 

Descrição: Esta habitação, de paredes de pedra, rebocada e pintada, tem uma fachada 

embelezada pelas janelas, que têm uma decoração mais elaborada. Estas são de sacada, 

em madeira, pintadas de branco. Duas delas possuem varanda em ferro forjado com 

consola em basalto. A ornamentar a fachada principal pode observar-se também 

molduras nos vãos, cornija e cunhais0020em cantaria. Do lado direito existe um grande 

portão de madeira, emoldurado em basalto. A cobertura é de duas águas, com telha de 

aba e canudo. 

Notas complementares: Por baixo existem lojas. A habitação encontra-se actualmente 

abaixo do nível do caminho corrente. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 15.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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72 Casa na Fajã de Santo Amaro 

 

Localização: Fajã de Santo Amaro, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°39’52,0’’ / W 28°09’54,7’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcão 

Descrição: Casa com paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Possui 

dimensões consideráveis e está incluída numa quinta que se prolonga por alguns 

hectares em direcção à encosta. A casa possui um balcão com alpendre. Esta tem 

colunas trabalhadas em basalto, e o acesso é feito por uma escadaria. A fachada 

principal, virada para o caminho, possui apenas uma janela com varanda em madeira e 

consola em basalto. Todos os vãos têm moldura em cantaria, bem como a cornija e 

cunhais, e as janelas são de sacada em madeira. Ao lado, esta casa possui duas 

construções (garagens), que serviam para guardar diversos materiais relacionados com a 

actividade da quinta. A entrada principal para todo o recinto é feita por um portão de 

madeira, emoldurado a basalto. A cobertura é de quatro águas com telha de 

fibrocimento. 

Notas complementares: A habitação possui uma garagem por baixo. 

Estado de conservação: Bom (edifício principal); Ruína (anexos) 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 17.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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73 Casa na Fajã de Santo Amaro 

 

Localização: Fajã de Santo Amaro, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°39’52,0’’ / W 28°09’54,7’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcão 

Descrição: Esta habitação, construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Tem 

fachada simples, é de dimensões razoáveis, e ladeada por um balcão com alpendre. Este 

mesmo possui diversas colunas estreitas e simples em basalto. Os vãos possuem 

moldura em cantaria, observando-se também a cornija e cunhais do mesmo material. As 

janelas são de sacada, em madeira, pintadas de branco. A ornamentar a fachada 

principal vêm-se duas varandas de ferro forjado, com consola também em basalto. A 

cobertura é de quatro águas com telha de meia cana tradicional rematada com beiral 

duplo. 

Notas complementares: A habitação possui garagem para arrumos. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 17.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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74 Quinta da Escola Profissional da Ilha de São Jorge – Fajã de Santo 

Amaro 

 

Localização: Fajã de Santo Amaro, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’00,7’’/ W 28°10’17,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII/XIX 

Classificação: Casa rural/ unidade paisagística construída 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com lojas térreas 

Descrição: Esta casa de grandes dimensões, construída em alvenaria de pedra, está 

anexada a uma vasta quinta. A habitação possui uma fachada simples, com janelas de 

guilhotina em madeira e cornija em basalto. De ambos os lados existem balcões, um 

com varanda e outro com escadaria em basalto. A entrada para esta quinta e habitação é 

feita por um grande portão lateral. Anexo à habitação existe ainda um grande palheiro, 

que servia para a arrumação de materiais utilizados na quinta. A habitação possui 

cobertura de duas águas com telha de meia cana tradicional. A cozinha e forno são 

situados, como habitual, na parte posterior da casa. 

Notas complementares: Em redor de todo o perímetro da quinta encontramos um muro 

em cantaria de pedra. A habitação é construída em “L”. É neste momento propriedade 

Escola Profissional da Ilha de São Jorge. A parte habitacional serve de hospedaria e 

restaurante, o restante espaço é destinado ao cultivo.  

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Hotelaria/Restauração 

Data de levantamento: 17.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 22.12.2011 
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75 Casa na Ribeira do Nabo 

 

Localização: Ribeira do Nabo, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°39’15,7’’/ W 28°08’26,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural/ unidade paisagística construída 

Tipo de casa: Casa de planta complexa 

Descrição: A casa em questão tem paredes em alvenaria de pedra rebocada e pintada. 

Possui cozinha da parte posterior, tendo esta uma grande chaminé que assim pressupõe 

um forno de lenha. O acesso à habitação é feito lateralmente por um grande portão em 

madeira emoldurado por basalto. Ainda na entrada pode ver-se um pequeno alpendre 

suportado por uma coluna. Esta habitação possui como anexo um palheiro de dimensões 

consideráveis. Este é construído em alvenaria de pedra, tendo diversos vãos na sua 

fachada principal. A entrada é feita pela lateral através de um grande balcão ou então 

por uma porta que está ligada directamente ao caminho corrente. Os vãos desta 

habitação são emoldurados por basalto, bem como os cunhais e os muros. As janelas 

são de guilhotina de três folhas, em madeira. A cobertura é de quarto águas na parte 

mais alta da casa, e de três na parte mais baixa, tendo em toda ela telha de aba e canudo 

rematada por beiral simples. Esta habitação está incluída numa quinta, como se pode ver 

pelo muro alto e pelo portão de grandes dimensões situado no lado direito. 

Notas complementares: A quinta estende-se por diversos hectares em direcção ao mar. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 18.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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76 Casa na Ribeira do Nabo 

 

Localização: Ribeira do Nabo, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°39’56,0’’/ W 28°09’39,8’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural/ unidade paisagística construída 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcão 

Descrição: Habitação de grandes dimensões com balcão na entrada principal, 

construída em alvenaria de pedra basáltica, rebocada e pintada. O balcão do lado direito 

possui colunas trabalhadas. A fachada principal é decorada com duas varandas, agora de 

alumínio, com consola em basalto. As molduras em verga curva à volta dos vãos são em 

cantaria. As janelas, hoje em dia de alumínio, são de sacada, e as portas e portões são do 

mesmo material. A cozinha da habitação situa-se, como é comum, na parte posterior, 

podendo observar-se do caminho corrente uma grande chaminé, o que faz pensar que 

exista muito provavelmente um forno a lenha. A cobertura é de quatro águas com telha 

de aba e canudo, rematada por beiral simples e cornija saliente em basalto. 

Notas complementares: Do lado direito da habitação existe um portão de grandes 

proporções. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 18.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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77 Quinta do Trevo – Ribeira do Nabo 

 

Localização: Ribeira do Nabo, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°39’51,2’’/ W 28°09’27,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural/ unidade paisagística construída 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com sótão 

Descrição: Esta habitação, construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada, possui 

a fachada principal virada para o caminho corrente. Faz parte de uma quinta de 

dimensões extensas. Possui duas varandas de ferro forjado com consola em cantaria, 

molduras em basalto à volta dos vãos e grande balcão que dá acesso ao piso principal da 

casa. A porta que dá para este balcão tem a moldura curva, ao contrário dos restantes 

vãos da habitação. As janelas são alternadas entre guilhotina e sacada, sendo as 

primeiras de duas folhas, mas todas elas são feitas de madeira. O sótão da habitação 

possui igualmente uma varanda de ferro forjado com consola em basalto. A cobertura é 

de quatro águas, com telha de aba e canudo, sendo rematada por beiral simples, com 

cornija em basalto. A entrada principal para a habitação, bem como para a quinta, é feita 

por um grande portão de ferro forjado, e todo o perímetro é resguardado por um alto 

muro em cantaria de pedra rebocada e pintada. 

Notas complementares: A quinta e habitação ficam junto ao caminho corrente. Esta 

tem a denominação de Quinta do Trevo. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 18.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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78 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’04,7’’/ W 28°08’17,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural/ unidade paisagística construída 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcão 

Descrição: Esta habitação teve duas fases de construção, ambas construídas em 

alvenaria de pedra, rebocada e pintada. A parte correspondente à primeira fase possui 

aventais de basalto nas janelas, faixas que ligam os vãos do rés-do-chão e primeiro piso, 

cornija, rodapé e cunhais, sendo todos em cantaria de pedra. As janelas são de 

guilhotina de três folhas, em madeira. A parte mais recente não possui elementos 

decorativos em cantaria e as janelas são de sacada, decoradas com vidro verde. Do lado 

esquerdo existe um balcão, que, depois, ao que parece foi tapado com janelas e uma 

porta que dá acesso à habitação. Do lado oposto a este balcão pode-se observar um 

portão em madeira que conduz a uma quinta. Este tem um elemento pouco comum na 

ilha, um cão de louça. Junto a este portão pode encontrar-se um anexo em madeira. A 

cobertura é de três águas com telha de meia cana tradicional, rematada por beiral duplo. 

Notas complementares: O rés-do-chão desta habitação era uma loja, sendo agora 

ocupado por uma pequena mercearia. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional e comercial 

Data de levantamento: 09.02.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) – 21.09.2011 

  (2) – 26.12.2011  (3) – 26.12.2011 
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79 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’59,2’’/ W 28°08’05,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVII/XVIII 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcões 

Descrição: Esta casa, uma das mais antigas da ilha, é construída em alvenaria de pedra, 

rebocada e pintada. Possui uma fachada simples, cujos vãos contêm moldura em 

basalto, existindo uma faixa ao redor da habitação do mesmo material. As janelas, agora 

de alumínio, são de guilhotina de duas folhas. O acesso é feito por dois balcões, um em 

cada extremidade. Tanto um como outro, possuem colunas trabalhadas em basalto. Por 

baixo, é possível detectar a existência de uma extensa loja, cuja entrada é feita por um 

grande portão de madeira pintado de vermelho. A cobertura é agora em telha de aba e 

canudo, de três águas, com remate simples e cornija. 

Notas complementares: A casa na fachada principal possui um símbolo (com a cruz de 

cristo, folhas de oliveira e um leão), onde está inscrita a data de 1725. É necessário dar 

realce à existência dos dois balcões, característica rara na ilha. No piso inferior, possui 

uma janela com grades de ferro. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 18.12.2011 

 

 

 



256 

 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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80 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’57,8’’/ W 28°08’02,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa 

Descrição: Casa de dimensões consideráveis, decorada com estruturas pontiagudas em 

algumas partes da fachada. As paredes são em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. 

Apresenta um alpendre com colunas virado para o caminho corrente. A enfeitar a 

fachada pode também observar-se uma saliente cornija em basalto e um portão de ferro 

forjado que dá acesso ao recinto da habitação. As janelas são de guilhotina de três 

folhas, em madeira pintada de branco. A cobertura é de quatro águas com telha de aba e 

canudo rematada com beiral simples. 

Notas complementares: As molduras são todas em branco excepto a da porta do 

alpendre que é em basalto. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 18.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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81 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’58,7’’/ W 28°08’05,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcão em forma de “L”, com lojas térreas 

Descrição: Casa com paredes em alvenaria de pedra basáltica, rebocada e pintada. Os 

numerosos vãos, presentes em todas as fachadas, têm moldura em cantaria, de verga 

curva, no rés-do-chão, sendo os do primeiro piso sem moldura. As janelas são de 

guilhotina de duas e três folhas em madeira pintada de branco. Ainda a enfeitar as 

fachadas podemos ver varandas e portões de ferro forjado. A cobertura é de quatro 

águas, com telha de aba e canudo, rematada por beiral duplo. 

Notas complementares: É marcado um ritmo vertical pelos diversos vãos. A habitação 

possui lojas por baixo. Muito recentemente esta casa está a ser alvo de uma intervenção 

para retirar o reboco das paredes. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 18.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) (2) 15.09.2011 

   (3) 07.04.2013 
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82 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’56,8’’/ W 28°07’56,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com cozinha alteada, formando um “L” e com 

balcão 

Descrição: Esta casa de planta complexa, situada à beira do caminho, é construída em 

forma de “L” e possui cozinha alteada na parte posterior. A habitação é composta por 

paredes em alvenaria de pedra, rebocada e caiada. A sua fachada é simples, com 

molduras pintadas à volta dos vãos e um balcão do lado direito que dá acesso principal à 

parte habitacional da casa. Também do lado direito é possível ver um portão em ferro 

forjado, que é a entrada para o recinto de toda a habitação. Por baixo da mesma existem 

lojas com portas em madeira. As janelas são de guilhotina de três folhas, em madeira. A 

cobertura é de duas águas, incluindo a cozinha, com telha de meia cana tradicional. 

Notas complementares: Apesar da casa se encontrar em mau estado é possível 

verificar todas as suas características principais. Foi residência do pároco da freguesia, 

José António da Silveira Barcelos, que teve uma intervenção heroica aquando da 

erupção vulcânica da Urzelina em 1808. 

Estado de conservação: Mau 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 08.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 26.12.2011 
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83“Chalet” na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’44,8’’/ W 28°07’39,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de influência erudita, modelo “chalet” com beirais em madeira 

Descrição: Esta casa em modelo “chalet” é um dos poucos exemplos desta influência 

presentes na ilha. A habitação em questão é ornamentada com elementos em madeira, 

como por exemplo os beirais. A inclinação da cobertura é acentuada mas ao mesmo 

tempo suavizada por uma forma curva, tendo telha Marselha a cobri-la. Na fachada 

principal, podemos observar uma torre, ressaltada, com três janelas de sacada em 

madeira, com arco trilobulado e no cimo, um óculo. Por baixo da torre ainda se podem 

ver diversos pingentes, elementos decorativos que complementam as molduras 

trabalhadas presentes nos vãos das fachadas. Esta habitação possui igualmente um sótão 

que tem janela de sacada com guarda. A cozinha, destacada no lado esquerdo da casa, 

possui uma enorme chaminé piramidal. Pressupõe-se assim que a casa possui forno de 

lenha. 

Notas complementares: A porta da entrada principal é destacada pela cor e 

ornamentação, tendo várias almofadas. Do lado direito da casa pode observar-se uma 

garagem. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 18.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 

 

 



266 

 

84 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’42,2’’/ W 28°07’36,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa em forma de “L” 

Descrição: Casa construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. A fachada 

principal desta habitação rural é um pouco ornamentada, tendo consolas em basalto com 

uma forma curvilínea, varandas de ferro forjado a acompanhar esta forma, faixa em 

pedra a separar os dois andares, molduras com forma triangular, cunhais e rodapé, 

também em cantaria. A entrada principal tem acesso directo para o caminho corrente, 

sendo esta decorada com uma moldura em arco perfeito saliente e um pouco trabalhado. 

As portas e janelas de sacada são em madeira. A cobertura é de duas águas com telha de 

meia cana tradicional, rematada com beiral duplo. 

Notas complementares: Existe um ritmo entre as portas e janelas, nos dois pisos. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional e comercial 

Data de levantamento: 08.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) 26.12.2011 

   (2) 07.04.2013 

 

 



268 

 

85 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’44,8’’/ W 28°07’39,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com empena/ fachada 

Descrição: Habitação de paredes de pedra basáltica, rebocada e pintada. Tem fachada 

principal pouco decorada, com elementos em basalto, como faixas a separar os andares, 

cornija, rodapé, molduras à volta dos vãos e cunhais. As molduras diferem de andar 

para andar, sendo todas de forma triangular. As janelas são de sacada, sendo estas e as 

portas feitas em madeira. A cobertura é de duas águas, com telha de aba e canudo, 

rematada por beiral duplo. 

Notas complementares: Esta casa possui sótão. As janelas do primeiro andar e sótão 

possuem guarda em alumínio. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional e comercial 

Data de levantamento: 08.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 26.12.2011 
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86 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’42,2’’/ W 28°07’36,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de influência erudita 

Descrição: Esta casa de fachada simples possui uma característica única, a moldura dos 

vãos em arco quebrado. De resto tem as características comuns em toda a ilha, como 

janelas de sacada, molduras em basalto, varandas que eram de ferro forjado e agora 

foram recriadas em alumínio e cornija e cunhais em basalto. Como acesso principal, a 

casa possui um portão ladeado por pequenas colunas trabalhadas em basalto. A 

cobertura é de quatro águas com telha de aba e canudo rematada por beiral simples. 

Notas complementares: A habitação está distanciada do caminho corrente por um 

pequeno jardim. No entanto, a própria casa está mais elevada que o próprio jardim 

referido. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Industrial 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 19.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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87 Antigo armazém da laranja – Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’40,1’’/ W 28°07’38,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII/XIX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa 

Descrição: Esta casa serviu em tempos para armazenar a laranja que era exportada da 

ilha. Sendo assim, tem uma planta e fachada simples. A casa possui várias janelas, 

agora de alumínio, de guilhotina com duas folhas. É construída em alvenaria de pedra 

rebocada e pintada. Hoje em dia possui um painel de azulejos que fazem alusão à altura 

em que esta casa servia de armazém. Esta possui uma entrada no lado direito, decorada 

com um arco de volta perfeita, construído em cantaria. A sua cobertura é de quatro 

águas, com telha de aba e canudo, rematada com beiral simples. 

Notas complementares: Esta casa foi transformada numa hospedaria. Junto ao portão 

do lado direito existe um painel em azulejos alusivo à época da exportação da laranja. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Armazém 

Função actual: Hospedaria 

Data de levantamento: 10.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 31.12.2011 
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88 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’40,9’’/ W 28°07’29,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa formando um “L” 

Descrição: Casa rural com paredes de pedra, rebocada e pintada. As fachadas são 

ornamentadas com janelas, onde as do primeiro piso possuem avental em basalto. Para 

além deste ornamento pode também encontrar-se em todos os vãos da habitação 

molduras em basalto de verga curva, varandas de ferro forjado com consola também em 

basalto e cornija do mesmo material. Como entrada principal podemos observar um 

grande portão em madeira com moldura igualmente em basalto mas já com verga recta, 

ladeado por muros altos. As janelas são de sacada, em madeira, pintadas de branco. A 

cobertura da habitação é de quatro águas com telha de aba e canudo rematada com 

beiral duplo. 

Notas complementares: Apesar de todas as molduras serem de verga curva as da 

fachada principal são um pouco diferentes das restantes. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 19.12.2011 

 

 

 

 



275 

 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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89 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’40,6’’/ W 28°07’30,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcão 

Descrição: Habitação com paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Fachada 

principal simples, apenas decorada com molduras parciais, cornija em basalto e 

balaustrada lateral sobre portão. A única decoração mais trabalhada são as janelas, que 

possuem vidros de cor verde. No lado esquerdo da casa é possível observar um alpendre 

suportado por colunas, cujo acesso é feito por um portão de madeira, que dá 

directamente para o caminho corrente. As janelas são de sacada, em madeira pintada de 

branco. A cobertura da habitação é de quatro águas com telha de meia cana tradicional 

rematada por beiral duplo.  

Notas complementares: No rés-do-chão a habitação possui uma loja, com acesso feito 

por um portão de madeira. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 20.12.2011 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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90 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’40,7’’/ W 28°07’31,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural/ unidade paisagística construída 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com loja 

Descrição: Habitação com paredes de pedra basáltica, rebocada e pintada. A fachada 

principal é simples mas com imponente portão de entrada. Esta casa possui avental em 

basalto nas janelas do primeiro piso, tendo as do rés-do-chão apenas moldura em 

basalto. A cobertura é de quatro águas, com telha de meia cana tradicional, sendo 

rematada por beiral duplo e cornija saliente em basalto. As janelas são de guilhotina de 

duas folhas, feitas em madeira, tal como as portas. O acesso principal a esta habitação, 

bem como à quinta, é feito por um imponente portão trabalhado a basalto. Este tem um 

arco de volta perfeita e é decorado com colunas e pináculos salientes. 

Notas complementares: O rés-do-chão é constituído por uma loja.  

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 08.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) – 26.12.2011 

  (2) – 19.09.2011 
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91 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’40,4’’/ W 28°07’31,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa em “L” 

Descrição: Habitação em forma de “L”, com paredes em alvenaria de pedra, rebocada e 

pintada. Fachada principal simples, possuindo moldura em basalto à volta dos vãos, 

bem como cunhais e cornija do mesmo material. As janelas são de sacada, com guarda 

em alumínio. A entrada principal para esta casa é feita por um grande portão 

emoldurado em basalto. A cobertura é de duas águas, com telha de fibrocimento 

rematada por beiral simples. O portão também é rematado superiormente por um beiral 

duplo com telha de meia cana tradicional. Perto da habitação existe um anexo em 

cantaria de pedra que serve para arrumação. 

Notas complementares: As janelas laterais são de sacada mas sem guarda. A porta de 

entrada para o anexo tem uma moldura em arco curvo abatido. Na parte traseira existe 

um alpendre com colunas em basalto. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 09.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 26.12.2011 

 

 



282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

 

92 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’39,6’’/ W 28°07’22,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa em “L” 

Descrição: Habitação com paredes de pedra, rebocada e pintada. Foi construída de 

forma a aproveitar a inclinação do terreno, tendo loja no rés-do-chão, e no primeiro piso 

a parte habitacional. Tem uma fachada simples, com moldura à volta dos vãos e janelas 

de sacada decoradas com alguns motivos geométricos. Possui no lado esquerdo uma 

garagem com porta de madeira, e a entrada principal é feita por um pequeno portão 

oposto à referida garagem. Tem nas traseiras um jardim, que é possível observar da via, 

bem como chaminé, que pressupõe a existência de forno a lenha. A cobertura de é duas 

águas com telha de aba e canudo rematada com beiral simples. 

Notas complementares: Está localizada paralelamente à via. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 09.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 26.12.2012 
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93 Casa na Urzelina 

 

Localização: Urzelina, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’35,1’’/ W 28°07’10,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de “vila” com lojas térreas 

Descrição: Esta habitação, de grandes dimensões, é construída em alvenaria de pedra, 

rebocada e pintada. Tem a fachada principal decorada com uma bela escadaria em 

cantaria com gradeamento em ferro forjado, que constitui o acesso principal da 

habitação. Ainda nesta fachada pode ser observada a data de construção da casa (1883). 

Todos os vãos possuem moldura simples em basalto, sendo todas as janelas de sacada e 

em madeira, excepto as posteriores que são em guilhotina de três folhas. A cobertura é 

de três águas com telha de aba e canudo, rematada por beiral duplo. A cercar o recinto 

da habitação existe um alto muro em cantaria de pedra, com grades e portão em ferro 

forjado. Dentro deste mesmo recinto pode-se ainda encontrar um anexo, que serve de 

armazém. 

Notas complementares: O rés-do-chão da habitação é a loja. A habitação é construída 

em forma de “U”. Do caminho corrente é possível visualizar um jardim na parte 

traseira. Esta habitação foi recentemente alvo de obras de recuperação. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional (de momento desabitada devido a obras) 

Data de levantamento: 09.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 

 

 

 

 

 



287 

 

94 Casa nos Terreiros 

 

Localização: Terreiros, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’13,2’’/ W 28°06’28,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa rural de planta complexa, de “vila” com lojas térreas 

Descrição: Esta habitação, de dimensões consideráveis, possui paredes em alvenaria de 

pedra basáltica. Tem uma fachada pouco trabalhada, sendo evidente uma porta de 

entrada principal com moldura em verga curva e finas colunas laterais. Ainda a decorar 

podemos ver cornija saliente, consolas de varandas e data inscrita (1858), sempre em 

basalto. As varandas são em madeira, tal como as janelas de sacada. Do lado direito 

existe um alpendre, decorado com colunas trabalhadas e balaustrada. Neste as janelas 

são diferentes, possuindo uma moldura decorativa e são de guilhotina de duas folhas. A 

cobertura é de duas águas, com telha de meia cana tradicional, rematada por beiral 

duplo. 

Notas complementares: As janelas do piso inferior possuem grades. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Sede de Escuteiros 

Data de levantamento: 11.02.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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95 Casa nas Manadas 

 

Localização: Manadas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’15,7’’/ W 28°06’34,7’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de influência erudita 

Descrição: Esta casa construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada, possui uma 

característica pouco comum na ilha, a sua fachada principal é decorada na sua quase 

totalidade com azulejos. Ainda se podem observar faixas, rodapé e molduras em basalto 

nos vãos, bem como diamantes a decorar nas janelas de sacada. Esta habitação possui 

sótão com uma janela de sacada com guarda de ferro forjado. A entrada principal é feita 

por um portão de ferro forjado, ladeado por duas colunas em basalto. A cozinha é na 

parte posterior da casa, pois pode-se observar uma grande chaminé do caminho 

corrente. Do lado direito, existe mais um portão em madeira de acesso a uma garagem. 

A cobertura é de duas águas com telha de aba e canudo, rematada por beiral simples. 

Notas complementares: O perímetro da habitação é traçado por grades em ferro 

forjado. A casa foi construída de forma a aproveitar o declive do terreno. Os azulejos 

são em tom de azul, branco, verde e amarelo, com motivos vegetalistas. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 11.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 

 

 



292 

 

96 “Solar” da Viscondessa de São Mateus – Manadas 

 

Localização: Manadas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’08,4’’/ W 28°06’18,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII/XIX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de “vila” com lojas térreas 

Descrição: Esta casa está incluída numa quinta que se estende por diversos hectares. É 

construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Tem uma fachada simples, com 

cornija, consolas das varandas, molduras dos vãos e cunhais em basalto. As varandas 

são simples, de madeira pintada de vermelho, em grande número. As janelas são de 

sacada, excepto a situada no centro da fachada principal que é de guilhotina, sendo 

todas elas em madeira. A cobertura da habitação é de quatro águas com telha de aba e 

canudo, rematada por beiral duplo. A entrada principal para o recinto desta habitação é 

feita por um grande portão de madeira, pintado de vermelho, ladeado por duas colunas 

de basalto encimadas por dois pináculos pontiagudos. Dentro do perímetro podemos 

observar que a casa possuía o seu próprio chafariz. Do outro lado do caminho corrente, 

paralelamente à habitação, é possível ver outro portão de madeira de grandes dimensões 

e ainda um anexo, pertencentes à quinta. 

Notas complementares: A habitação foi construída na perpendicular, em relação ao 

caminho corrente. A cozinha está situada na parte posterior da habitação e tem na 

chaminé a data de 1810, possivelmente a data de construção da casa. Tem a 

denominação de “Solar” da Viscondessa de São Mateus. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 12.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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97 Quinta da Boa Vista – Manadas 

 

Localização: Manadas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°38’01,6’’/ W 28°06’04,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com torre 

Descrição: Esta habitação é construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. 

Anexada a uma pequena quinta, possui uma torre de madeira que faz ligação com o 

sótão. A fachada da habitação é extremamente simples, com janelas de sacada, em 

madeira pintadas de branco. A torre possui uma janela de sacada com verga curva e 

varandim e beiral em madeira, terminando com um florão. A cobertura da habitação é 

de duas águas, com telha de aba e canudo e fibrocimento, rematada por beiral simples. 

Do lado esquerdo existe um anexo, útil para arrumações, com telha Marselha.  

Notas complementares: A janela do sótão possui varandim. Na frente e laterais, 

existem algumas plantas a decorar. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 14.01.2012 

 

 

 

 

 



296 

 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 15.09.2011 
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98 Casa nas Manadas 

 

Localização: Manadas, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°37’37,0’’/ W 28°05’32,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com balcão, formando um “L” 

Descrição: Habitação de dimensões consideráveis com paredes de pedra, rebocada e 

pintada. Possui fachada simples, toda pintada de branco, com consolas e cornija 

bastante salientes. As janelas são de sacada com verga recta, agora em alumínio, 

havendo três varandas na fachada principal. As janelas do sótão têm uma verga 

trilobulada, mas são igualmente de sacada, com consola saliente e varanda. Do lado 

esquerdo existe um grande portão em madeira, com verga curva, que constitui o acesso 

principal à habitação, juntamente com um balcão. A cobertura da casa é de duas águas 

com telha de aba e canudo, rematada por beiral simples e cornija saliente. 

Notas complementares: A casa possui ainda um anexo do lado esquerdo, com dois 

pisos, construído em alvenaria de pedra rebocada e caiada e com cobertura de duas 

águas com telha de fibrocimento. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 14.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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99 Casa nos Biscoitos 

 

Localização: Biscoitos, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’56,8’’/ W 28°05’51,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa elementar, com cozinha na perpendicular formando um “T” 

Descrição: Esta habitação, de modestas dimensões, possui paredes em pedra, rebocada 

e pintada. A fachada é muito simples, possuindo moldura à volta dos vãos e os cunhais 

e rodapé pintados a vermelho. A entrada principal é feita pela lateral direita através de 

um balcão construído em alvenaria de pedra pintada. As janelas são de guilhotina de 

duas folhas, em branco. A cobertura é de duas águas com telha de meia cana tradicional, 

rematada por beiral simples. A cozinha, como é comum, localiza-se na parte posterior 

da habitação, formando assim um “T”, contendo uma chaminé com uma forma 

afunilada, comum nas freguesias rurais. 

Notas complementares: A casa está situada paralelamente ao caminho corrente. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 31.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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100 Casa nos Biscoitos 

 

Localização: Biscoitos, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°37’03,2’’/ W 28°02’24,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa elementar, com cozinha na perpendicular formando um “T” 

Descrição: Esta habitação de fachada extremamente simples, possui loja, balcão e 

paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Os seus vãos são emoldurados em 

verde, tendo os cunhais pintados da mesma cor. As janelas são de guilhotina de duas 

folhas. A cobertura da casa é de duas águas com telha de fibrocimento. A sua planta tem 

forma de “T” e possui forno saliente com chaminé hexagonal. 

Notas complementares: A entrada principal para a habitação é feita pelo balcão. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 04.02.2012 

 

 

 

 

 

 

 



302 

 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 17.09.2011 
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101 Casa na Fajã Grande 

 

Localização: Fajã Grande, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’37,3’’/ W 28°02’05,9’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa elementar, linear com loja por baixo dos quartos 

Descrição: A habitação é construída em alvenaria de pedra rebocada e pintada. Esta é 

de pequenas dimensões, possui uma meia loja, que aproveita a inclinação do terreno. Os 

quartos e cozinha são localizados no piso que está ao mesmo nível que o caminho 

corrente, enquanto que a meia loja está abaixo deste. A cozinha fica localizada num 

extremo, possuindo forno interior com uma pequena chaminé cilíndrica. A cobertura é 

de duas águas com telha de meia cana tradicional. As janelas são de guilhotina de três 

folhas, em madeira. 

Notas complementares: De notar as pedras no telhado com o propósito de segurar as 

telhas no seu lugar. Por não se ver o volume do forno no exterior da casa, pode-se 

concluir que este é interior, caso pouco comum em São Jorge. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 04.02.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 14.09.2011 
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102 Casa na Fajã Grande 

 

Localização: Fajã Grande, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’27,6’’/ W 28°01’54,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa elementar, com loja e cozinha dissociada na perpendicular 

formando um “TT” 

Descrição: Esta casa possui paredes em pedra basáltica, rebocada e caiada. É de 

dimensões medianas, tendo loja por baixo dos quartos. Do lado direito tem um balcão 

que é por onde se faz a entrada principal para a habitação. A cozinha fica, como é 

comum, na parte posterior da habitação, onde podemos ver uma chaminé e forno 

saliente. Do lado oposto ao do balcão também se pode observar um portão que dá 

acesso à parte de trás da casa. A fachada principal é simples, possui no centro uma 

varanda, com consola em basalto, e janela de sacada com verga curva abatida, em 

madeira. As restantes janelas desta fachada são actualmente em alumínio, também de 

sacada. A fachada perpendicular ao caminho corrente, e por onde se faz a entrada 

principal tem janelas de guilhotina de duas folhas, em madeira, e porta de entrada. 

Todas as portas desta habitação são em madeira pintada de verde, sendo a da entrada 

principal um pouco mais trabalhada. A cobertura é de duas águas com telha de meia 

cana tradicional, rematada por beiral duplo. 

Notas complementares: Do lado esquerdo esta habitação possui um anexo, com 

paredes em blocos de cimento e cobertura de duas águas com telha de fibrocimento e 

uma janela de guilhotina de duas folhas, em madeira. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 05.02.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) (2) (3) 27.12.2011 

   (4) 07.04.2013 
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103 “Solar” de Santo António – Ribeira Seca 

 

Localização: Caminho de Baixo, Ribeira Seca, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’09,8’’/ W 28°00’13,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX  

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, em forma de “L” 

Descrição: Esta casa, com paredes de pedra, rebocada e caiada, de modestas dimensões 

possui uma fachada principal decorada com pormenores em basalto. As janelas frontais 

possuem uma moldura inferior. Todos os vãos têm moldura curva em basalto, sendo a 

porta principal mais decorada, tendo a inscrição das iniciais do primeiro proprietário 

(MASS), e a data da sua construção (1822). Ainda em basalto se podem observar os 

cunhais, rodapé e cornija. A cobertura é de duas águas com telha de meia cana 

tradicional, rematada por beiral simples. A cozinha forma um “L” podendo observar-se 

o forno saliente. Do lado direito, existe uma ermida anexa (com invocação de Santo 

António)4, decorada com simplicidade, evidenciando na sua fachada principal a data da 

sua construção (1816). 

Notas complementares: A janela presente na fachada lateral esquerda possui avental 

em basalto e moldura curva, tal como os restantes vãos. No entanto, a porta presente 

nesta fachada é mais simples, sendo de moldura recta. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 26.04.2012 

 

 
                                                           
4 Cf. São Jorge – Guia do Património Cultural, 2003: 105. 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 18.09.2011 
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104 “Solar” dos Noronha – Ribeira Seca 

 

Localização: Caminho de Baixo, Ribeira Seca, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°35’54,8’’/ W 27°58’48,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa  

Descrição: Esta casa, de dimensões consideráveis, possui as suas fachadas 

ornamentadas com estruturas em basalto. As suas paredes são em alvenaria de pedra 

basáltica, rebocada e pintada. A cornija em basalto é bastante saliente, enfeitando a 

fachada, tal como as faixas, aventais das janelas, molduras dos vãos, rodapé e cunhais. 

Todas estas estruturas referidas são de grandes proporções. As janelas superiores desta 

habitação possuem avental em basalto, e as inferiores apenas moldura do mesmo 

material. Tal como as janelas, as portas também possuem moldura. À volta da habitação 

são encontrados dois óculos, um de forma hexagonal e outro circular. As janelas são de 

guilhotina de três folhas ou de sacada, em madeira pintada de branco. A única varanda 

da habitação encontra-se na fachada que está virada para o caminho corrente, tendo esta, 

consola em basalto e gradeamento em ferro forjado, com pequenos pináculos na 

extremidade. A cobertura é de quatro águas com telha de meia cana tradicional, 

rematada com beiral duplo e cornija bastante saliente. A entrada principal para o 

perímetro desta habitação é feita por um portão de madeira com escadaria, tendo 

igualmente, outro portão que permite a entrada de veículos. Do lado esquerdo deste 

solar pode ainda ser evidenciada uma a ermida (Capela de Nossa Senhora dos 

Milagres), datada do ano de 1781. Esta ermida é ornamentada com o negro do basalto, 

sendo da autoria dos intitulados “Avelares das Velas” ou Arquitectos Avelares”5. 

Notas complementares: A habitação possui em seu redor um extenso muro, decorado 

também com basalto. Tal como é habitual, a cozinha situa-se na parte traseira da 

                                                           
5 Cf. São Jorge – Guia do Património Cultural, 2003: 106. 
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habitação pois é possível observar a grande chaminé a partir do caminho corrente. 

Ainda nas traseiras da casa pode ver-se um jardim com plantas ornamentais. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 26.04.2012 

Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 18.09.2011 
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105 Casa na Ribeira Seca 

 

Localização: Caminho de Cima, Ribeira Seca, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°35’54,8’’/ W 27°58’48,4’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de influência erudita, com faixas e pilastras finas 

Descrição: Esta habitação possui paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. É 

de dimensões consideráveis, situa-se em meio rural mas é marcada por alguma 

influência erudita. Esta casa tem grandes frontões nas diversas fachadas, bem como 

faixas, e balaustrada. A enfeitar a fachada principal pode-se encontrar um dos já 

mencionados frontões, e uma varanda ornamentada com pingentes e estrelas pintadas. 

Também nos vãos existe moldura, sendo a sua parte superior saliente. As janelas variam 

entre as de sacada e as de guilhotina de duas folhas. A cobertura também varia, tendo 

uma parte de quatro águas com telha de meia cana tradicional, e outra de duas águas 

com telha de aba e canudo, sendo toda a cobertura rematada por balaustrada. 

Notas complementares: A habitação possui na lateral um jardim. Esta mesma casa foi 

construída de forma a aproveitar a inclinação do terreno. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 24.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: (1) 18.09.2011 

   (2) 07.04.2013 
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106 Casa na Ribeira Seca 

 

Localização: Caminho de Cima, Ribeira Seca, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’19,7’’/ W 27°59’00,6’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa elementar, com cozinha na perpendicular formando um “L”, com 

meia loja 

Descrição: Esta habitação, de modestas dimensões, é construída em pedra, rebocada e 

pintada. Possui a cozinha na perpendicular nas traseiras, formando assim um “L”. Esta 

mesma cozinha tem uma chaminé de formato cilíndrico. A casa em questão tem uma 

fachada simples, com balcão lateral. As janelas, na meia loja, são de guilhotina de três 

folhas, em madeira pintada de branco, sendo as do primeiro piso de duas folhas, 

actualmente em alumínio. A cobertura é de duas águas, na maioria com telha de meia 

cana tradicional e outra com telha de fibrocimento, rematada por beiral simples.  

Notas complementares: Vê-se de novo as pedras em cima do telhado para segurar as 

telhas. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 24.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 17.09.2011 
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107 Casa na Ribeira Seca 

 

Localização: Ribeira Seca, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’20,6’’/ W 27°59’01,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX  

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com empena/fachada 

Descrição: Esta habitação tem as paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. 

Possui a fachada ornamentada com simplicidade, com molduras curvas e salientes nos 

vãos do primeiro piso, sendo excepção a janela do sótão que tem moldura trilobulada. 

As janelas, agora de alumínio, copiam as anteriores em madeira pintada de branco. Esta 

habitação, de forma a aproveitar o terreno, foi construída em vários níveis, existindo 

assim no rés-do-chão a loja, com vãos de verga recta. A cobertura é de duas águas com 

telha Marselha, rematada por cornija saliente. Também nas laterais podemos encontrar 

cunhais decorativos e uma faixa horizontal que percorre todo o perímetro da casa. A 

única varanda da habitação é a do sótão e esta é construída em cimento. 

Notas complementares: Existe uma ligação vertical entre a janela central, e a varanda e 

janela do sótão, através de pequenas faixas e pingentes. Tem inscrita na fachada a data 

de construção da habitação (1947). 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional/Comercial 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 19.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 17.09.2011 
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108 Casa Gaspar Silva – Ribeira Seca 

 

Localização: Ribeira Seca, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°36’04,6’’/ W 27°59’37,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX  

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de influência erudita 

Descrição: Esta habitação tem as paredes em alvenaria de pedra coberta por azulejos. 

Possui as fachadas bastante ornamentadas com rendilhados em madeira, o 

“bargeboard”. As janelas são de sacada, em madeira pintada de branco, sendo as do 

primeiro piso e sótão com vidros coloridos (azul e vermelho). As molduras dos vãos são 

rectas, excepto as que se encontram no centro e sótão, com molduras de verga curva 

abatida. A cobertura é de duas águas com telha Marselha, rematada novamente por 

rendilhados. Existe uma varanda simples que percorre todo o perímetro do primeiro piso 

da habitação, bem como duas pequenas varandas em ambos os lados do sótão. Nas 

traseiras, como seria de esperar, existe a cozinha com grande chaminé cónica. 

Notas complementares: Em ambas as pontas da cobertura podem ver-se dois pináculos 

em barro, a decorar. 

Estado de conservação: Razoável 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 24.04.2013 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 02.03.2013 
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109 “Chalet” em Santo Antão 

 

Localização: Santo Antão, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°32’42,7’’/ W 27°47’47,9’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de influência erudita, modelo “chalet” 

Descrição: Esta habitação, tipo “chalet”, tem paredes de pedra basáltica, rebocada e 

pintada. Possui um modelo diferente de todas as outras encontradas nesta zona, pela sua 

maior inclinação de cobertura. A sua fachada principal é ornamentada com molduras 

trabalhadas à volta dos vãos, varanda com consola no sótão, bem como uma faixa 

saliente em todo o perímetro. As janelas do sótão têm um formato diferente, sendo 

trapezoidais, mas nunca deixando de ter moldura. Também na frente da habitação pode 

ver-se um muro decorado com formas de diamante. As janelas são de sacada, com os 

vidros divididos em diversos segmentos. A cobertura é de duas águas, hoje com telha de 

fibrocimento, rematada por cornija. 

Notas complementares: A casa possui um anexo lateral com as mesmas características, 

sendo apenas diferenciado na forma da moldura (esta é curva, enquanto as da habitação 

são rectas). 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 27.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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110 Casa em Santo Antão 

 

Localização: Santo Antão, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°32’43,6’’/ W 27°47’43,1’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de expressão urbana, com varanda corrida 

Descrição: Esta habitação possui paredes em pedra, rebocada e pintada. Tem modestas 

dimensões, possui uma fachada ornamentada com uma varanda corrida em ferro 

forjado, muito trabalhada, com consola em basalto. A sua fachada principal possui 

também rodapé (um pouco mais complexo que o normal), molduras à volta dos vãos e 

cornija, sendo todas estas estruturas em basalto. As janelas são de sacada, em madeira 

pintada de branco, tendo na parte superior o vidro decorado com diferentes formas 

geométricas. As portas são também em madeira pintada de branco. A cobertura é de 

duas águas, com telha de meia cana tradicional, rematada por beiral duplo e cornija 

saliente. 

Notas complementares: A habitação foi construída de forma a aproveitar a inclinação 

do terreno. Esta possui também um óculo circular. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Desabitada 

Data de levantamento: 26.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 17.09.2011 
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111 Casa em Santo Antão 

 

Localização: Santo Antão, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°32’44,2’’/ W 27°47’42,8’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, de expressão urbana, com varanda corrida 

Descrição: Esta habitação, de médias dimensões, possui a fachada principal 

simplesmente decorada com uma varanda corrida, com consola em basalto pintado de 

branco. Também é possível ver a inscrição das iniciais do seu primeiro proprietário 

(JSB) e a data de construção (1917). As janelas são de sacada, em alumínio mas 

imitando o formato das anteriores, em madeira. A cobertura é de duas águas com telha 

de meia cana tradicional, rematada por beiral duplo. 

Notas complementares: A casa foi construída conforme a inclinação do terreno.  

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 27.04.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 17.09.2011 
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112 Casa no Norte Pequeno 

 

Localização: Norte Pequeno, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°38’42,4’’/ W 28°00’19,1’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com sótão 

Descrição: Esta casa possui paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Tem a 

sua fachada principal decorada com rendilhados, os chamados “bargeboard”, e na 

extremidade dois pináculos pontiagudos. A habitação apresenta sótão com varanda para 

a fachada principal, formando um pequeno alpendre com colunas um pouco elaboradas. 

É neste alpendre que está a entrada principal para a habitação. A casa tem janelas de 

guilhotina de duas folhas em madeira, decoradas com formas geométricas diferentes. À 

volta dos vãos, podemos observar as molduras em cinzento, bem como um rodapé da 

mesma cor. A cozinha, como é habitual, situa-se na parte traseira da habitação, tendo 

por sua vez uma chaminé. Nesta parte habitacional pode visualizar-se também outro 

alpendre com varanda elaborada. A cobertura é de duas águas, com telha Marselha, 

rematada por beiral simples. 

Notas complementares: A habitação possui um anexo, construído em alvenaria de 

pedra, com cobertura de duas águas com telha de fibrocimento. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 30.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 18.09.2011 
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113 Casa no Norte Pequeno 

 

Localização: Norte Pequeno, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°38’45,5’’/ W 28°00’21,5’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com sótão 

Descrição: Casa com paredes de pedra, rebocada e pintada. A fachada que está voltada 

para o caminho corrente possui “bargeboard”, com um pequeno florão no cimo, e uma 

varanda com consola. Aqui também se pode observar uma janela que dá acesso ao 

sótão, sendo esta mesma de sacada com moldura em arco trilobulado. As janelas são de 

guilhotina, em madeira, de três folhas. Todos os vãos têm moldura recta, de cor 

castanha. A entrada principal é feita na lateral esquerda, por um pequeno balcão com 

varanda. A cozinha situa-se na parte de trás da casa, podendo ver-se a chaminé do 

caminho corrente. 

Notas complementares: O portão principal para o recinto da casa possui duas colunas. 

Estado de conservação: Muito Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 30.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 18.09.2011 
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114 Casa no Norte Pequeno 

 

Localização: Norte Pequeno, Concelho da Calheta 

Coordenadas GPS: N 38°38’46,7’’/ W 28°00’19,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com torre 

Descrição: Esta habitação possui paredes de pedra, rebocada e pintada. A fachada é 

simples, com uma torre enfeitada com “bargeboard” em madeira, possuindo molduras 

rectas à volta dos vãos. A sua estrutura é composta por dois elementos rectangulares 

paralelos. Um deles possui uma torre, que dá acesso ao sótão, e o outro tem apenas 

sótão. No primeiro, a janela do sótão possui guarda. Agora as janelas são em alumínio, 

sendo de guilhotina de duas folhas. Na segunda parte referida, podemos ver uma 

varanda com consola no sótão e um alpendre lateral. A cobertura da habitação é de duas 

águas, actualmente de telha Marselha, à excepção da torre que é de fibrocimento, sendo 

toda ela rematada por beiral simples com cornija pouco saliente, acabando nos cunhais. 

Notas complementares: A torre é de construção mais recente pois tem uma cobertura 

diferente da restante habitação. A entrada principal é feita perpendicularmente ao 

caminho corrente. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 28.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 18.09.2011 
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115 “Chalet” na Ribeira da Areia 

 

Localização: Ribeira da Areia, Freguesia do Norte Grande, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’30,8’’/ W 28°03’19,3’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XIX/XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de modelo “chalet” 

Descrição: Esta habitação, de modelo muito pouco comum na ilha, possui cobertura de 

duas águas com telha de aba e canudo rematada com beiral simples. O acentuado 

declive do telhado relaciona-a com o chamado modelo “chalet”. A habitação foi 

construída em alvenaria de pedra e possui uma fachada muito simples. Tem sótão, o 

qual possui uma janela com moldura em arco trilobulado, e uma varanda com consola 

igualmente em cantaria. Além do sótão, a habitação possui dois pisos, o habitacional 

que fica ao mesmo nível que o caminho corrente e a loja, que fica abaixo deste. As 

janelas são de sacada, agora em alumínio, bem como as portas. 

Notas complementares: A fachada paralela ao caminho corrente é rematada por 

cornija. A casa possui um balcão lateral. 

Estado de conservação: Bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 26.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 27.12.2011 
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116 Casa na Fajã do Ouvidor 

 

Localização: Fajã do Ouvidor, Norte Grande, Concelho das Velas  

Coordenadas GPS: N 38°40’05,5’’/ W 28°03’33,2’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa, com empena/fachada 

Descrição: Habitação construída em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Esta tem 

uma fachada decorada com uma varanda e vários varandins muito trabalhados em 

madeira. Para além disso, possui pingentes na varanda da fachada principal bem como 

uma cornija saliente. A cozinha fica destacada na parte posterior da casa, tendo como 

particularidade a chaminé do forno. Esta tem uma forma incomum na ilha, 

assemelhando-se a um paralelepípedo, terminando num pináculo. As janelas são de 

sacada, em madeira pintada de branco. A casa possui igualmente um sótão. A cobertura 

é de duas águas, com telha de fibrocimento. 

Notas complementares: Na fachada principal pode encontrar-se a data de construção 

da habitação (1940). 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 14.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 07.04.2013 

 

 

 



340 

 

117 Casa no Norte Grande 

 

Localização: Norte Grande, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’17,9’’/ W 28°03’42,8’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa com planta em “T”, balcão e torre 

Descrição: Esta casa, de modestas dimensões é construída em alvenaria de pedra, 

rebocada e pintada. Tem um balcão que dá acesso à porta principal. A fachada principal 

é muito simples, com janelas de sacada, agora em alumínio. Possui também uma torre 

em madeira, rematada com beiral e florões do mesmo material, e uma janela de sacada, 

com guarda. Esta mesma torre dá acesso ao sótão que também possui uma pequena 

janela de sacada. A cobertura é de duas águas com telha Marselha. 

Notas complementares: Habitação localizada paralelamente e junto ao caminho 

corrente. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 14.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 18.09.2011 
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118 Casa no Norte Grande 

 

Localização: Norte Grande, Concelho das Velas 

Coordenadas GPS: N 38°40’17,5’’/ W 28°03’43,0’’ (WGS84) 

Cronologia: Século XVIII/XIX 

Classificação: Casa rural 

Tipo de casa: Casa de planta complexa formando um “L” 

Descrição: Esta habitação, construída em forma de “L” e com dimensões medianas, tem 

paredes em alvenaria de pedra, rebocada e pintada. Possui uma fachada simples, 

ornamentada com aventais em basalto nas janelas. Também em pedra são os cunhais, as 

faixas e as molduras à volta dos vãos. As janelas do rés-do-chão e primeiro piso diferem 

no material e abertura, sendo as primeiras já em alumínio e de sacada e as segundas de 

madeira, de guilhotina com três folhas. A cobertura é de quatro águas, com telha de 

fibrocimento, rematada por beiral simples.  

Notas complementares: Existe uma ligação na vertical entre os vãos do primeiro e 

segundo piso. Na fachada principal, existe um pequeno óculo junto à porta, de forma 

circular. 

Estado de conservação: Muito bom 

Função inicial: Habitacional 

Função actual: Habitacional 

Data de levantamento: 14.01.2012 
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Fotografia: 

 - Autor: Cristina Marques 

 - Data: 18.09.2011 

 

 

 


