
Quinta das Casas Novas, Águas Belas 

 

 

Ficha Técnica 

Característica: Arquitectura Civil 

Classificação: Solares e Quintas 

Localização: Águas Belas 

Especialista: Dr.ª Ana Torrejais 

Morada: Lugar das Casas Novas, Freguesia de Águas Belas 

Referência: b_Belas_06 

Propriedade: Particular 

Enquadramento 

A Quinta das Casas Novas trata-se de uma simples moradia, cujo eixo construtivo se 

desenvolve longitudinalmente em relação à via pública. Constitui parte integrante do casario 

do lugar das Casas Novas. 

Descrição Arquitectónica 

A Quinta das Casas Novas trata-se de uma moradia sobradada, de planta longitudinal, dotada 

de cobertura em telhado de duas águas, cujas vertentes terminam em beiral simples assente 

sobre cornija. Caracteriza-se a frontaria pela sua regularidade construtiva: no andar térreo, a 

entrada central é ladeada por duas janelas rectangulares, existindo ainda, a este nível, outras 

três portas de acesso ao interior do edifício; por sua vez, no sobrado, a cada uma das entradas 

do piso inferior, corresponde uma janela neste patamar. Pela lateral esquerda, salienta-se o 

volume de uma varanda comunicante com o andar de sobrado, a qual, em parte, permanece 

aberta para o exterior. Por sua vez, pela lateral direita, o edifício antigo foi ampliado, de forma 

a aumentar a área disponível para habitação. O edifício habitacional é ainda acompanhado por 

um pequeno quintal doméstico, o qual se desenvolve pela retaguarda e laterais da moradia, 

sendo delimitado da via pública por meio de um pequeno muro. 



•Planta: Casa sobradada, de planta longitudinal. Varanda saliente 

•Cobertura: Telhado de duas águas. Beiral simples assente sobre cornija 

•Cor: Branco, com soco e cunhais a amarelo 

•Datação Proposta: Século XIX 

Património Integrado 

Na frontaria, ao centro do andar de sobrado, existe um painel azulejar de registo devocional, 

executado nos tons de azul e branco. 

Estado de Conservação 

Edifício em parte reabilitado, que goza de um tipo de habitação sazonal, e cuja manutenção 

tem sido assegurada. 

 Classificação: Grau 4 – Edifício reabilitado ou reconstruído. 

  

 


