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Segundo Raquel Soeiro de Brito, 
a casa dos primórdios da colonização 
no arquipélago seria a “cafua”, uma 
pequena barraca de madeira coberta 
por colmo. Em seguida evoluiu para 
uma forma rectangular, térrea e com 
paredes de pedra ou barro, coberta por 
palha. Apresentava uma porta singela 
e uma janelinha. Mais tarde a cobertu-
ra de colmo ou de palha foi substituída 
pela de telha, de maior durabilidade e 
comodidade, e menor perigo de incên-
dios. 

Nos Arrifes encontram-se diversas 
tipologias do que podemos considerar 
como casa popular, no entanto, existe 
uma de características raras na ilha, 
quiçá no arquipélago, chamada de 
“casa típica” pela voz do povo. Na fre-
guesia existiram ruas inteiras de casas 
lineares, quase sempre de duas águas, 
edificadas perpendicularmente às ruas, 
paralelas umas às outras, separadas 
pelos pátios (eiras). A fachada encon-
trava-se na lateral, com empena volta-
da para a rua e ostentava uma porta, 
ladeada por janelas ou possuía duas 
portas e janela. Uma das portas abre 
directamente para a cozinha e a central 
para o quarto do meio da casa. Trans-
mitiam um aspecto de recolhimento 
em si próprias viradas para o pátio, 
popularmente designado como “eira” e 
com uma pequena janela virada para a 
rua, e nenhuma abertura sobre as mo-
radias vizinhas. O acesso primitivo era 
feito através da eira que protagonizava 
momentos de actividades domésticas 
e consequentemente de convívio. Aqui 
matava-se o porco, desfolhava-se o mi-
lho, debulhava-se o trigo, a fava, o tre-
moço ou o feijão. Era também por este 
local que entrava e permanecia o carro 
de bois ou a carroça de leite. Algumas 
destas tarefas eram acompanhadas ao 
som da viola da terra e de alguns ba-
lhos. No quintal coexistiam o galinhei-
ro, o curral do porco, a retrete, uma 
pequena área para cultivo, a tolda de 
milho e o polim (o termo não consta 
dos dicionários, pois é um regionalis-
mo desta comunidade para designar 
um granel).

Estas são as principais característi-
cas que distinguem a casa dos Arrifes 
das restantes e são essas particularida-
des que justificam a sua tipologia. São 
designadas por estilo “mata-vacas”, 
termo que designava a orientação do 
vento, pois todas se viravam de costas 
umas para as outras, devido ao clima 
local, de temperatura amena, mas mui-
to ventoso, de orientação Norte/Sul.

A forma mais rudimentar aproxi-
mava-se do quadrado, com uma janela 
na fachada e na lateral uma porta com 
ou sem janela, o que significa que ape-
nas existia um quarto e cozinha. O in-
terior era separado por uma parede de 
madeira. As restantes tipologias eram 
de piso térreo podendo ser um pouco 
mais elevado do que a rua. Apresenta-

va-se linear e de forma rectangular. O 
tecto era geralmente de duas e, em al-
guns casos, de três águas, neste sentido 
a mais pequena exibia-se voltada para a 
rua. De forma pontual encontramos de 
uma água. Os materiais de construção 
eram os regionais com a pedra crua e 
solta, tosca e sem reboco. A cal aparecia 
somente em redor das janelas, portas 
e abaixo da cornija, sobressaindo do 
negrume do basalto aparelhado. O bei-
rado apresentava-se curto com bicos 
revirados nos ângulos.

No interior as divisões eram feitas 
por tabiques de madeira, podendo al-
gumas casas possuir paredes em pedra, 
mas apenas para delimitar a cozinha 
do resto da casa. O chão exibia-se de 
terra batida verdascada até ficar en-
tijolada. Em dias de festa podia ser 
coberto com rama de pinheiro. O nú-
mero máximo de compartimentos era 
de três, correspondendo o maior ao 
meio da casa onde se situava a porta 
central. Este quarto servia de sala de 
estar e de jantar, de quarto de dormir, 
de zona de trabalhos domésticos, como 
a prática da costura, bordados, rendas 
e afins. Do lado da rua ficava o quarto 
de dormir por vezes assoalhado e com 
forro. Apelidado de “quarto de estado” 
era essencialmente um quarto simbó-
lico, com a melhor mobília que o casal 
conseguia adquirir. Não dormiam nele 
pois servia essencialmente em caso de 
doença ou morte, de nascimento de 
crianças ou para receber a família que 
regressava por algum tempo à terra na-
tal. Dormiam na falsa como resultado 
do aproveitamento do espaço pequeno 
em que habitavam e que geralmente 
abrigava numerosas famílias. Era um 
falso piso que não se via, mas que exis-
tia, correspondendo ao aproveitamento 
interior. Constituído por barrotes e vi-
gas de madeira, por vezes povoado de 
camas e onde dormiam principalmente 
as crianças ou os filhos do casal, quan-
do a casa era de tipologia mais pequena. 
Este sótão, geralmente baixo e parcial, 
construído apenas por cima da cozinha, 
deixava a sala com maior altura livre, 
ao contrário dos existentes no resto da 

ilha. Quando existe esta falsa surge por 
cima da porta da cozinha uma peque-
na janelinha a denunciá-la. Este tipo de 
falsa apenas existe nos Arrifes. Despon-
tam também tipologias onde a falsa é 
alteada sobre a cozinha aparecendo no 
exterior o volume sobrelevado no limite 
da edificação. No extremo da moradia 
marcava presença a cozinha. Ao fundo 
desta encontrava-se o forno, elemento 
indissociável deste espaço. A cozinha 
era geralmente ampla e considerada a 
zona mais importante da casa. Um arco 
de volta perfeita completo ou não, se-
parava a chaminé. Aqui existia o lar po-
pularmente chamado de pial. Era feito 
em pedra e nele se fazia o lume de lenha 
ou de carvão, sobre a qual a trempe ou 
grelha de ferro amparava as panelas, 
chaleiras ou a sertã.

O espaço em volta da moradia era 
geralmente preenchido por diversos 
anexos dependendo da fonte de rique-
za da família e da sua actividade. Era 
frequente a presença da tolda de milho 
(por alguns designada como barraca 
de milho), de aparência frágil, com-
posta por uma estrutura de varas e 
fasquias em forma de pirâmide. Servia 
para a secagem e armazenamento das 
maçarocas de milho até às colheitas da 
estação seguinte. Surgem também os 
granéis ou polins que são na verdade 
edifícios de apoio à actividade agrícola 
traduzindo-se em simples celeiros com 
o intuito de guardar os produtos da ter-
ra. Os abertos apresentam-se num vo-
lume paralelepipédico, cuja estrutura 
é composta por uma armação de varas 
dispostas ao alto, sobre um estrato de 
madeira suportado por barrotes apoia-
dos em pequenos pilares de pedra ou 
de alvenaria. Mais frequentes nas casas 
consideradas de “gente amanhada”, 
estava também presente o polim, no-
meadamente o granel fechado. Apare-
ciam de volume semelhante ao granel 
aberto obrigando à abertura de vãos e 
à colocação de uma pequena escada de 
acesso pois também estavam sobreele-
vados do chão. Surgem como pequenas 
casinhas de duas águas, telhadas e de 
paredes de madeira, revestidas por um 

escamado de tábuas.
A freguesia de Arrifes possuía ainda 

uma variante desta tipologia que apro-
veitava o desnível do terreno. Apre-
sentava-se de dois pisos e com balcão 
ou escada exterior. No piso inferior 
podia variar entre meia loja debaixo 
dos quartos, onde apenas existia uma 
porta; de loja inteira que se prolongava 
por toda a edificação, traduzindo-se no 
aparecimento de duas portas a ladear 
a escadaria; sem porta e com algumas 
aberturas no balcão; ou no sistema de 
porta-porta-janela. A loja situava-se 
no piso inferior da habitação, desti-
nada a funções de armazenamento de 
géneros ou de apoio à actividade rural, 
incluindo a guarda de utensílios e zona 
de estábulo para os animais. A facha-
da apresentava geralmente uma janela 
se o piso fosse inclinado e duas janelas 
ou janela-porta correspondendo cada 
uma a um piso da casa. Estas casas es-
tavam habitualmente associadas a pro-
prietários rurais de média dimensão. 
Nos Arrifes, local de transição entre o 
centro urbano de Ponta Delgada e as 
freguesias mais afastadas, algumas lo-
jas foram transformadas em pequenos 
espaços de comércio, o que justifica 
que determinadas casas desta tipologia 
apresentassem na fachada janela e 
porta, ao invés das suas congéneres de 
duas janelas. 

Ao longo do tempo estas habitações 
foram sendo alvo de modificações com 
a aplicação de rebocos, pinturas, colo-
cação de portões de ferro e muros de 
cimento, para além de passeios, ruas 
asfaltadas e iluminação pública, no 
entanto, isto não foi o suficiente para 
perderem o traçado original, e sim a 
destruição total, parcial e/ou a conju-
gação pouco harmoniosa com novas 
arquitecturas e materiais, que se têm 
propagado no decorrer do novo milé-
nio. Com um olhar atento encontram-
se pequenas insinuações do ambiente 
que existiu e foi aqui descrito, referente 
a décadas passadas, principalmente 
através das casas em ruínas ou em par-
cial abandono. É importante referir que 
no decorrer da investigação ocorreram 
inúmeras demolições sendo difícil en-
contrar um exemplar fidedigno da casa 
popular arrifense em bom estado de 
conservação.

Para mais informações note-se “São 
Miguel- A Ilha Verde: estudo geográfi-
co (1950-2000)” de Raquel Soeiro de 
Brito; “Arquitectura Popular dos Aço-
res” de João Vieira Caldas e “Arrifes: 
Detentores de Património Cultural?”
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Arquitectura Habitacional Açoriana: 
A Casa “Mata-Vacas” 

Casas tradicionais dos Arrifes. Na legenda da imagem pode ler-se: “Casas rústicas. 
Bairro cubista nos Arrifes, Ponta Delgada, S. Miguel”. 
Fonte: Fotografia gentilmente cedida pelo Museu Carlos Machado. Arquivo 
Fotográfico MCM (sem data).


