AÇORIANO ORIENTAL
DOMINGO, 17 DE JUNHO DE 2012

O Património perto de si 17

ENTIDADE PROMOTORA: DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA ENTIDADE GESTORA: CRESAÇOR ENTIDADES PARCEIRAS: MUSEU CARLOS MACHADO | INSTITUTO CULTURAL DE PONTA DELGADA
CONSELHO EDITORIAL: DRaC – DIRETOR REGIONAL DA CULTURA CONSELHO DE REDAÇÃO: PEDRO PASCOAL (COORDENAÇÃO), DUARTE MELO, CÉLIA PEREIRA, ARTUR MARTINS, FILIPA GRELO

Tipologia arquitetónica
e hierarquização do espaço urbano
A Casa da Câmara de Ponta Delgada
Asinstituiçõescívicassão,desdetemposancestrais, peças chave na qualificação dos espaços públicos da nossa civilização. É possívelestabeleceruma“genealogia”dodesenho
urbanoque,remontandoaoagoragregoeao
fórum romano, perpassa a Idade Média, e a
Idade Moderna inspirando o desenho das
suas praças, e estendendo-se até ao nosso
tempo. Nessa ótica a praça foi sempre mais
do que um espaço de trânsito, por contraste
com o espaço canal da rua-corredor, assumindo características de usufruto e representação que justificaram a sua excecionalidadenocontextourbano,estatutoreforçado
pela implantação preferencial dos edifícios
públicoseprivados,maisprestigiados,aolongo do seu perímetro.
GasparFructuoso, referindo-se àigrejade
São Sebastião, em Ponta Delgada, assevera
queestetemplolocaliza-se“napraçadamesma cidade, defronte da casa da Câmara”. A
sua informação é preciosa a dois níveis, em
primeiro lugarporqueutilizaaexpressão arcaica casa da Câmara, com a qual se designava o compartimento (câmara) do Paço
municipal onde se reunia a vereação, expressão que posteriormente passou a designar a totalidade do edifício (Câmara Municipal) e, em segundo lugar, porque nos
permite afiançar que o imóvel ocupa hoje
posição próxima daquela onde foi implantadaaprimeiraconstrução que abrigou esta
função. Esta prestigiante implantação dos
PaçosdoConcelhoconfirmaassimaquelaregra, assumindo-se estes como o eixo focal da
praça, de conformação irregular, que constitui o centro nevrálgico da urbe.

Câmara da Ribeira Grande (Gravura, 1)

Casa da Câmara de Ponta Delgada em finais do séc. XIX (Postal ilustrado, ca. 1)
Mas se no que diz respeito à localização
original não parecem subsistir dúvidas, já
no que concerne à tipologia arquitetónica
da primeira casa da Câmara poderão colocar-se apenas hipóteses. O facto de Ponta Delgada ter sido elevada a Vila em 1499,
aponta para a subsequente edificação de
um imóvel capaz de albergar condignamente as atividades da edilidade, construção que terá sido mais modesta do que a
que conhecemos. É natural que a posterior
elevação a cidade, ocorrida em 1546, tenha

imposto uma reedificação ao gosto da época, empreitada que moldou o cunho particular daparcelamais antigadaconstrução,
localizada na sua extremidade nascente.
Referimo-nos ao volume paralelepipédico, estruturado em três pisos, e rematado
por cornija onde se apoia a cobertura de
quatro águas, que constitui um modelo singular nos Açores, partilhado por apenas
três edifícios congéneres.
No extremo noroeste do edifício ergue-se
atorre sineiraque patenteiaadatade 1724,

Os modelos similares
de Ribeira Grande
e Vila Franca do Campo
Os Paços do Concelho de Ribeira Grande e
VilaFrancapartilham, com os de PontaDelgada, a mesma tipologia - volume paralelepipédico de três pisos coberto por telhado de quatro águas, apoiado em escada de
três lanços e ladeado por torre sineira apresentando embora algumas variações.
No primeiro caso o corpo do séc. XVII é
ladeado a nascente por ampliação da centúriaseguinte, erguidaem arco sobre arua,
de forma a permitir associar a torre setecentista ao conjunto construído. Adestruição provocadaquerpelo terramoto de 1563,
querpelaenxurradade1564, determinaram
areedificação que conhecemos, apoente da
primitivaimplantação que, segundo alguns

autores, corresponderia à do imóvel que
apresentaajanelamanuelina,seguindoalógicahierarquizante do espaço urbano que já
referimos.Oprestígioaqueainstituiçãoestá
associadadeterminou, no séc. XIX, umarecriação urbanacondignacom ainstituição,
impondo a intervenção que deu origem ao
Largo Cons. Hintze Ribeiro.
Os Paços municipais da primeira capital
micaelense são também uma refundação
setecentista do edifício original, destruído
nasubversão de 1522. Presentemente asua
leitura, como peça referencial no contexto urbano, está prejudicada pela demolição do quarteirão que o confrontava a sul,
debilitando a perceção do imóvel como o

datação que assinala a remodelação setecentistaimpostaàtorre pré-existente, uma
vez que Fátima Sequeira Dias documenta,
em 1555, a colocação do primeiro sino nos
Paços do Concelho. Esta data, aliás muito
próxima do ano da elevação a cidade, confirma a qualificação do imóvel na sequênciadaqueladistinção. Efetivamente aexistência da torre reforça a hierarquia e
singularidade do edifício no contexto urbano, a sua congénere da igreja Matriz só
seráedificadavinte anos depois, e constitui
uma importante reminiscência medieval
deste tipo de construções naEuropa. As Casas da Câmara integram assim o conjunto edificado mais prestigiado da urbe, patenteando um sistemacompositivo de feição
erudita, característico da casa nobre, aliado àlocalização central e referencial no contexto urbano, preponderânciaque aprópria
onomástica salienta ao estabelecer um elo
com o Paço medieval. 
comparável ao seu congénere da Praia da
Vitória, na ilha Terceira.
Nos três exemplos associa-se a distinção
doimóvelfaceaocontextoenvolvente,auma
composição,deinfluênciaclassicizante,que
se expressa na disposição regular dos vãos,
enoestabelecimentodeumasegundaordem
hierárquicaimpostapelodesenho-regramenos evidente no caso de VilaFranca- que recorre a janelas de peitoril com avental aparentenosvãosqueladeiamaporta,e,aonível
do andar nobre, a vãos rasgados e apoiados
em varandas de sacada, sendo de varanda
corrida no caso da Ribeira Grande. 

Câmara de Vila Franca do Campo (Gravura, 1)
eixo focal do extremo sudeste da Praça da
República. Neste exemplar a implantação
da torre segue o modelo de Ponta Delgada,
integração na extremidade direita posterior do volume. A similitude da implantação da torre à direita do conjunto é notória, emborano caso dacidade nortenhaesse
elemento assuma um protagonismo só
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