



Caça ao Tesouro ao Ar Livre 
Aqui está o que você encontrou!


Caldeirão — Essas panelas grandes eram usadas no convés de navios 
baleeiros. Elas queimariam dia e noite para extrair o óleo da gordura das baleias 
caçadas. 


Rocha triangular — o pedreiro local, Lew French, ajusta pedaços naturais de 
pedra sem quaisquer linhas de argamassa visíveis. Ele costuma complementar 
as pedras com troncos flutuantes, tampas de poços antigos e pedras de 
moinho.


Pedra de moinho — Os fazendeiros que cultivavam milho e trigo trouxeram-na 
para "moer grãos", onde eram moídos entre pares de pedras de moinho 
pesadas, como essas, para fazer farinha. As pedras do moinho eram 
frequentemente giradas por rodas d'água e moinhos de vento.

 

Doca — Se o porto congelar no inverno, o gelo se fecha firmemente em torno 
das estacas de docas como esta. Conforme as ondas e as marés levantam o 



gelo, elas giram a doca até que ela pareça uma rampa de salto ou uma pista de 
montanha-russa.


Balsa — O primeiro serviço de balsa organizado para a ilha foi iniciado por 
Abraham Chase de Vineyard Haven no início dos anos 1700. Era apenas um 
cara com um pequeno veleiro, mas ele tinha uma rota definida, uma espécie de 
programação e preços padronizados.


Janela meia-lua — Muitas das janelas neste prédio são as janelas originais de 
1895, restauradas. Se as janelas não puderam ser restauradas, elas foram 
substituídas por vidros apropriados do período. Esta pequena janela 
interessante é uma das originais.


Bandeira Americana— A bandeira exibida quando o Hospital Marinho foi 
inaugurado, em dezembro de 1895, tinha apenas 44 estrelas, pois estes 
Estados ainda não faziam parte da união: Utah, Oklahoma, New Mexico, 
Arizona, Alaska, e Hawaii. 

Chaminé — Nos anos 1800, havia fábricas na costa norte da ilha, onde os 
tijolos eram feitos de depósitos de argila locais. Na época em que o Hospital  
Marinho foi construído, as olarias haviam fechado porque ficaram sem árvores 
para queimar como combustível, então as chaminés do Hospital Marinho eram 
feitas de tijolos do continente.


Bomba de água — Antes das casas terem encanamento, as pessoas 
costumavam ter bombas no quintal. Também havia bombas públicas que 
qualquer pessoa na cidade poderia usar. A bomba da cidade de Vineyard Haven 
já foi localizada na Main Street (rua principal), perto de onde a loja Brickman's 
está agora.


Cadeira de balanço — Sente-se, conte os barcos, ouça o apito do navio a 
vapor e observe à vista!


Barraca de vieiras — O uso original da barraca era como um estúdio de 
trabalho para construir modelos de navios, um homem que morou no hospital 
marinho a usou por anos. Eventualmente, tornou-se a cabana de moluscos 
mais resistente que existe hoje.


Barco de pesca — Hoje, os barcos de pesca usam motores a gasolina ou 
diesel, mas nos anos 1800 e início dos 1900 usavam velas. Os catboats, como 
o Vanity, tinham grandes velas para poder puxar redes e dragas de vieiras.



