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Situação existente 
 
A cidade da Ribeira Grande, cabeça de um 
concelho que este ano celebra o meio-
milénio de existência, é das mais notáveis 
construções urbanas açóricas, e constitui 
uma das mais originais da tradição 
urbanística e arquitectónica portuguesa - 
pela sua implantação, pela relação com o 
hinterland, pela arquitectura que lhe deu 
corpo ao longo dos séculos. 

A cultura vernácula ribeiragrandense, no 
quadro da ampla tradição de religiosidade 
popular e de expressão sacra 
características dos Açores, revelou-se 
especialmente notável em dois planos – o 
da arquitectura e arte religiosa, e o da 
arquitectura de habitação, no seu conjunto. 
É como símbolo destes dois valores que a 
instauração da Casa-Museu da Madre 
Margarida do Apocalipse - situada na casa 
que lhe pertenceu, e onde concebeu o 
precioso Arcano Místico - se rodeia de uma 
importância assinalável. 

 

Essa instauração permite, por um lado, 
recuperar e reconstruir a edificação em 
causa, uma digna representante da mais 
tradicional arquitectura de habitação do 
século XIX na cidade; por outro lado, cria 
as condições para a sua abertura ao 
conhecimento pela comunidade local e 
pelo público em geral, ao instituir um 
espaço museológico e exposicional, de 
ampla divulgação cultural, no seus espaços 
internos e pátio envolvente. Também a 
desejável articulação com a Casa de 
Cultura e Museu Municipal será o garante 
de uma programação e de uma relação 
funcional que permitirão a eficácia e 
abrangência desta importante iniciativa 
municipal. 
 
 
 
 

 
 
 
A casa, na rua João d’Horta 
esquina com a rua Madre 
Margarida do Apocalipse, 
encontra-se muito degradada, 
sobretudo no seu interior. Os 
pavimentos de madeira do 1º 
andar estão totalmente 
destruídos, à excepção da 
cozinha e corredor. Os 
pavimentos do piso térreo estão 
totalmente cobertos de entulho e 
a cobertura encontra-se 
parcialmente ruída. 
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No logradouro inclui-se uma pequena casa 
arruinada, com frente para a rua Madre 
Margarida do Apocalipse, um forno e a 
escada de acesso ao balcão, elementos a 
demolir. 
 
 

 
 
 
Como elementos existentes a manter e 
recuperar no interior, destacam-se:  a 
escada de pedra de acesso ao 1º andar, os 
pavimentos/tectos em lajes basálticas, a 
“cama” de pedra de assentamento da 
cozinha e forno/chaminé, e todos os 
elementos estruturais em pedra e cantarias 
dos vãos interiores do piso térreo. 
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Pavimento em lajes a manter 
 
Escada de pedra a manter 

 
   
 
 

 

 

 

Cantaria interior a manter
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Opções: 
 
 
Esta obra, de aproveitamento de uma 
antiga habitação para casa-museu, 
organiza-se espacial e construtivamente 
em dois conjuntos distintos, articulados 
entre si: a casa propriamente dita, a 
recuperar integralmente, mantendo e 
restaurando as duas fachadas urbanas;  e 
o anexo, com entrada e acessos, a 
construir de novo no espaço de quintal, 
com expressão arquitectónica moderna.  
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Percursos, espaços e funções: 
 
Deste modo, a entrada do público e 
visitantes far-se-á pelo espaço “anexo 
novo” com frente para a Rua Madre 
Margarida do Apocalipse), contíguo ao 
corpo da fachada sul. Esta situação 
decorre de ser o lado do edifício por onde 
se pode proceder ao acesso de nível com 
a rua, portanto sem ter de se utilizar 
degraus. Um pequeno átrio exterior, faz a 
transição da rua para o edifício, com a 
fachada nova recuada em relação àquela. 
 
 
 
 
Logo a partir desta entrada térrea se pode 
aceder, por elevador, e para o publico 
visitante, ao piso 1 da exposição principal – 
acesso mecânico nomeadamente 
destinado às pessoas com mobilidade 
reduzida.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
No piso 0 situa-se portanto a 
entrada, com a recepção, balcão 
expositor e bengaleiro. Este 
espaço terá também uma montra 
para a rua. Em “corredor”, ao 
longo do acesso por rampa que 
contorna o maciço de pedra,  
situam-se a pequena oficina e as 
instalações sanitárias para 
homens, mulheres e pessoas 
com mobilidade reduzida.  Este 
maciço que se contorna pode ser 
aproveitado para exposição de 
cartazes, textos explicativos, etc. 
 
O acesso às salas da frente 
(auditório e sala de exposições 
temporárias), faz-se por pequeno 
lance de escadas ou pela  rampa. 
Os vãos da fachada principal 
serão apenas utilizados em 
situações de emergência. 
 
 
 
 



 
CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE 

CASA - MUSEU DA FREIRA DO ARCANO – PROJECTO DE EXECUÇÃO 
MEMÓRIA DESCRITIVA 

CARLOS ALMEIDA MARQUES - MARIA DE LURDES JANEIRO 
ARQUITECTOS 

6

 
 
No piso 1 situa-se a sala do Arcano 
Místico, com maior pé direito. O armário 
que contém o Arcano está sobreelevado, e 
envolvido por dois pódios em cantos 
diametralmente opostos, que permitem 
deste modo ao público ver o conteúdo do 
piso intermédio do Arcano. O piso inferior é 
visto ao nível do pavimento. Para observar 
o último piso do Arcano, rasga-se uma 
pequena fresta na parede que separa a 
sala do Arcano da divisão que foi a 
cozinha, abertura à qual se acede por uma 
escada metálica e/ou plataforma elevatória. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
As outras duas salas do piso 1, a 
sul, destinam-se à exposição 
temática, que enquadra a 
apresentação do Arcano com a 
do espólio da Madre e o seu 
tempo histórico. Ao fundo destas 
salas, far-se-à a ligação ao 
elevador e também ao terraço 
visitável que estabelece uma vista 
interessante sobre a cidade. 
 
 
 
 
 
A todas as salas do piso 1 se 
pode igualmente aceder pela 
escada de pedra, antiga, central 
em relação à fachada nascente. 
Sobre  ela, uma outra escada 
dará acesso ao piso superior, em 
sótão, o qual será destinado a 
arquivo deste núcleo 
museológico. 
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Materiais  
 
No edifício novo, prevê-se uma estrutura 
em betão armado, constituindo uma 
cobertura visitável, impermeabilizada. Os 
seus vãos, guardas e “pala” da entrada  
são metálicos. A parede exterior do edifício 
novo será revestida a pedra basáltica. 
 
Na casa, proceder-se-à à recuperação das 
paredes de alvenaria, das pedras de 
cantaria exteriores (vãos, cornija, cunhal, 
“aventais”) e dos pavimentos/tectos 
lajeados, antigos. Uma estrutura de pilares 
e vigas semi-embutidos às paredes de 
alvenaria suporta os novos pavimentos em 
lage.  Os pavimentos do piso térreo serão 
em mosaico de pedra basáltica e madeira 
(salas do auditório e exposições). No piso 
1 serão em madeira à excepção da 
cozinha (em pedra basáltica). Na cozinha 
manteve-se o forno/chaminé.  
 
A caixilharia da casa será refeita em 
madeira, por forma a expressar a sua 
condição de “casa-museu” bem como a 
diferença em relação ao edifício novo. A 
cobertura será refeita em estrutura 
metálica utilizando como revestimento a 
telha de canudo tradicional. 
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