
Solar da Família Peres em Águas Belas 

 

 

Ficha Técnica 

Característica: Arquitectura Civil 

Classificação: Solares e Quintas 

Localização: Águas Belas 

Especialista: Dr.ª Ana Torrejais 

Morada: Águas Belas 

Referência: b_Belas_01 

Propriedade: Particular / Família Peres (originalmente) 

Enquadramento 

As ruínas do primitivo Solar, outrora pertencente à Família Peres, inserem-se no interior de 

uma propriedade privada localizada nos limites da antiga Vila de Águas Belas. É esta 

propriedade delimitada da via pública por meio de um alto muro, mas a parcela habitacional 

encontra-se hoje abandonada, ao mesmo tempo que os terrenos de exploração directa foram 

convertidos numa unidade de exploração pecuária. 

Notícias Históricas 

As Memórias Paroquiais de 1758 falam-nos de uma capelinha de invocação a Santo António 

«dentro da villa e cercada de frondozas olayas», a qual já por essa data se encontrava 

arruinada e que então administrava António Sodré Pereira Tibau, Senhor de Águas Belas. O 

referido templo encontrava-se, assim, dentro dos limites da primitiva Vila de Águas Belas, e a 

mim quer-me parecer que corresponda à capela de Santo António que ainda hoje se vê na 

herdade da Família Peres, erigida defronte da antiga propriedade dos Senhores de Águas 

Belas, actualmente designada por Quinta do Pelourinho. 

 



Descrição Arquitectónica 

Não me tendo sido possível observar de perto as ruínas do Solar Peres, apenas posso adiantar 

algumas conclusões a respeito da sua disposição espacial no terreno. Ao que parece, a planta 

do referido edifício seria configurada em U, articulando três volumes rectangulares de 

diferente altura. O primeiro, sobradado, corresponderia à moradia nobre; o segundo, térreo e 

mais comprido, seria provavelmente reservado às dependências serviçais. A este último 

volume liga-se um outro, que se dispõe paralelamente ao edifício habitacional, o qual 

corresponde às ruínas da antiga capela de Santo António. Para além deste conjunto central, 

existem ainda outros edifícios anexos, cujas estruturas serviriam de apoio no desempenho das 

actividades agro-pecuárias. 

•Tipologia: Complexo edificado, de planta em U 

•Cobertura: Telhado de duas águas nos principais volumes 

•Cor: Branco (?) 

•Datação Proposta: séc. XVIII 

Património Integrado 

Capela particular de invocação a Santo António (co_Belas_02) 

Estado de Conservação 

Apesar de ainda se conservarem a quase totalidade das paredes e coberturas do antigo solar, 

não parecem existir por parte dos actuais proprietários quaisquer cuidados dispensados na 

recuperação do complexo habitacional. Para agravar esta situação, os terrenos de exploração 

directa da antiga propriedade foram adaptados a uma unidade de exploração pecuária, o que 

compromete seriamente a valorização futura deste espaço. 

Classificação: Grau 1 – Conjunto arruinado, parcial ou totalmente desaparecido 

Artigos Relacionados 

Capela de Santo António do Solar da Família Peres, Águas Belas 
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