
 
 
 
 

 

DENOMINAÇÃO CASA DA MEMÓRIA  DESCRIÇÃO HISTÓRICA 
   

Situado na antiga Rua Judice Bicker, trata-se de um antigoarmazém com cinco 
portas, construída na primeira metade do século XIX (1820 a 1830), por Severino 
Anastácio Barbosa Vicente “Nhô Bino” para habitação. 
“Todo espaço que ia da rua Judice Bicker à do Comendador Batista de 
Vasconcelos, do lado de trás e limitada ao sul pela travessa do largo de 
Misericórdia, pertencia ao Nhô Bino. Depois dessa primeira moradia, o Nhô Bino 
mandou construir a casa assobradada em frente, que ao sul dá para a mesma 
travessa do largo da Misericórdia e vendeu o Armazém a Fidélio de Sacramento 
Monteiro, passando a servir de escritório e loja de venda a grosso”. BARBOSA, 
1998, n.º 266. 
 
Consta que foi uma casa de venda a grosso e escritório de Fidélio de Sacramento 
Monteiro, advogado provisionario na cidade da Praia, Ilha de Santigo. Mais tarde, 
por volta dos anos 1923-1924, o mesmo armazém foi escritório e armazém da 
Firma Comercial Manuel Gomes Madeira & Filha. ALVES, 1992, p.11. 
 
 
Atualmente é um espaço cultural, cujo objetivo fundamental é acolher a 
exposição permanente, que apresenta aspetos da cultura e da historia da cidade 
e da Ilha. As três salas da casa tem alguma mobília antiga de sala e quarto, louças 
várias, peças decorativas, fotografias e utensílios da vida quotidiana como pilões, 
caldeirões e outros tipicamente locais, provenientes de várias gerações de 
famílias foguense. Hoje, graças ao empenho da Sra. Monique Widmer, a casa 
constitui referência obrigatória para quem, no Fogo, pretenda fazer turismo 
cultural. SEQUEIRA, 2006, p. 37. 
 

 
 
 
 

 

 

 

  
CÓDIGO CV-FOG-SF-ARQ-03  

  
TIPO Arquitetura doméstica  

  
SITUAÇÃO  

 ILHA Fogo  
CONSELHO São Filipe 
LOCALIDADE São Filipe 
ENDEREÇO  
COORDENADAS 
 
 
 

X 14.894212 
 

Y -24.499940 
 



 
 
 
 

DESCRIÇÃO ARQUITETÓNICA  SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
Trata-se de duas edificações de planta retangular paralelas entre si 
e construídas en torno a um grande pátio. As duas construções independentes 
uma da outra,  abrem-se  a duas ruas diferentes. Uma das casas tem dois pisos 
e a outra somente um; esta última abriga a Casa da Memória enquanto que a 
outra serve de vivenda. A Casa da Memória de fachada sóbria distribui cinco 
janelas e portas de forma regular, com aros e lintel de pedras lineares de 
moldura simples. A fachada se remata por cornija de telhas cerâmicas. 

 Paredes auto-portantes de pedra e cobertura a quatro águas de telhas cerâmicas. 
 

  
 REFORMAS/MODIFICAÇÕES 
 O imóvel foi restaurado em 2001, pela atual propietária, mantendo as suas 

características originais. 

 



 
 
 
 

MORFOLOGIA  ESTADO CONSERVAÇÃO 
PLANTA ALTURA ABERTURAS BOM (< 30%) REGULAR (30% < X < 70%) RUIM (>70%) 
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REGIME DE OCUPAÇÃO 
REFERENCIA Lote 205. IUP 
CLASSIF. DO SOLO Urbano 
USO ATUAL Cultural 
ÁREA TERRENO 550 m² 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA 529.4 m² 
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IMAGENS E DETALLES  
   

Porta de entrada aros e lintel de pedras lineares de 
moldura simples. 

Pátio interior. Corpo principal da casa visto desde o pátio. 

   

Pátio decorado com elementos etnográficos. Moedor de pedra para fazer farinha de mandioca ou 
milho, esse era movido por dois ou três homens. 

Tacho de piran utilizado para torrar a farinha de mandioca. 

 

 

 


