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RESUMO 
 

Muitos são os edifícios que se tornam ruínas de história, abandonadas e 

degradadas no meio da agitação das cidades em constante mutação. Tornam-se 

pontos singulares de referência mas não de encontro. Nesta dissertação pretende-se 

abordar o tema do património, centrando o olhar num objeto desconhecido e à 

margem, tanto da sociedade como da cidade e encontrando nele oportunidades de 

ser centralidade social. 

O Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada é exemplo de um edifício que 

está na eminência de ser substituído e tornar-se objeto vago na cidade. Este 

trabalho foca-se neste edifício e  nasce numa altura em que a cidade de Ponta 

Delgada, maior cidade do arquipélago dos Açores, questiona o seu limite histórico à 

mercê do desenvolvimento da sua Avenida Marginal (a área com mais  alterações ao 

longo do tempo na cidade).  

Pretende-se com este trabalho acrescentar um novo espaço à cidade de 

Ponta Delgada, um novo ponto singular de encontro com o “outro” e novos 

posicionamentos entre o observador e o que o rodeia. Propõe-se a reabilitação de 

um estabelecimento prisional, abrindo-o à cidade e dando a descobrir uma realidade 

até então desconhecida. Além disso, este trabalho pretende ser uma porta de 

conhecimento, sobre as prisões, sobre as cidades insulares e sobre a paisagem 

insular, tendo como ponte o conceito de vigiar que nos permite posicionar sobre 

todos estes conceitos e compreender que a vivência de um espaço, passa pela seu 

controlo físico e visual. 
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ABSTRACT 

 
It is the fact of many buildings, over the course of history that have become 

ruins, abandoned and degraded in the city fuss. These ruins become singular 

reference points, where is not a place for society. In this work, we pretend to 

approach the theme of patrimony by centering our focus in an unknown object that 

remains in the margin, either from the society as well as the city. In this object, we 

will find the opportunity to become a community space. 

The prison of Ponta Delgada is an example of a building that will maybe be 

abandoned, and become an empty building in the city. This work is focused in such 

building, and it is pertinent since it arises in a moment where the city of Ponta 

Delgada, the biggest city in Azores, questions the historical limit of the city, which is 

dependent on the development of the city sea-side avenue (the most active and 

modified area in the city). 

 In this work, we add a new meeting point to Ponta Delgada, a new singular 

point of relationships that creates a new position between the user and what 

surrounds it. For this, we propose the rehabilitation of the existent prison such that it 

becomes receptive to the city and breaks with the existing closed reality. Finally, this 

work aims to become a collection of knowledge of prisons, islands and landscape 

architecture, all themes that are unified with the abstract concept of watch in the 

sense of surveillance through a way that allows us to comprehend that experience of 

a place that undergoes the visual and physical control. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada nos Açores está sobrelotado, 

sendo necessário transferir os reclusos para outro estabelecimento com melhores 

condições. A discussão sobre este problema, tem posto de parte, a reflexão sobre o 

uso que será dado ao atual edifício prisional. Esta questão é pertinente por duas 

razões. Por um lado, pela história e tipologia singular da arquitetura prisional 

portuguesa; e por outro, pela sua localização privilegiada, que este edifício ocupa na 

cidade de Ponta Delgada. 

Quando foi construída, no séc. XIX, a prisão foi colocada num terreno de 

arrabalde da cidade de Ponta Delgada, que outrora tinha sido o início do povoamento 

da mesma. Hoje em dia, com o desenvolvimento e crescimento da cidade, o edifício 

está envolto numa das zonas habitacionais mais densificadas. No entanto, é uma 

área privilegiada, por está localizado na orla costeira de Ponta Delgada, entre o seu 

centro histórico e turístico, pela proximidade e conexão da cidade ao resto da ilha. A 

Cadeia da Boa Nova – como vulgarmente é chamada – é um edifício com uma 

oportunidade única de ser reabilitado para um novo uso, de criar conexões novas na 

cidade, vitalizar uma área esquecida no tempo, e proporcionar a vivência de um 

espaço, para a maioria das pessoas, desconhecido. Estamos perante um “património 

comum” (embora não classificado) e pretende-se, com este trabalho, elevar as 

potencialidades deste lugar, não só num contexto “entre muros”, mas na sua relação 

com a cidade e com o território particular onde se encontra – a ilha de São Miguel. 

Este trabalho, partiu de uma vontade pessoal de intervir na região de onde 

sou natural e, consequentemente, deixar um marco na discussão da arquitetura nos 

Açores. Em paralelo, existe a pertinência de propor uma leitura de um lugar com 

valor patrimonial em eminência de ficar vago, dar relevância a um espaço 

desconhecido e afirmar a necessidade, de serem discutidas oportunidades, que 
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poderão, não estar evidentes. Assim sendo, o objetivo principal é pensar o 

Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada como um lugar potencialmente público, 

criando novas funções e significados, sem perder as essências que o fazem singular 

e que elevam a experiência, de quem possa vir a usar este lugar. Pretende-se 

encontrar nos problemas e características punitivas da arquitetura prisional, 

oportunidades de novos usos e novas aplicações dentro da disciplina arquitectónica. 

A solução, parte de um diálogo entre o passado e as necessidades do presente mas 

nunca esquecendo a importância, de um futuro sustentável. 

Assim sendo, impõem-se como questão inicial: como um objeto fechado da 

sociedade, desconhecido e ao largo do centro da cidade, pode se abrir e criar uma 

nova centralidade social, turística e económica em Ponta Delgada? Esta “abertura”, 

este reconhecimento do objeto como oportunidade, foi sustentado pela introdução do 

conceito vigiar, que compõe o título deste trabalho – Espaço de Vigiar. A ação da 

vigia, é o que controla o sistema prisional entre muros, mas também o que relaciona 

o observador, em particular neste trabalho o insular, com o que o rodeia, o exterior, o 

“extra muros”.  

Assumir este território de intervenção como um “espaço de vigiar” é acreditar 

que este olha para si mesmo, que se vigia, mantendo a sua clausura e isolamento 

característicos e que olha para fora, para o outro, para o desconhecido, seja ele 

pessoa, tempo, estilo ou espaço. Esta dissertação também pode ser encarada como 

um “espaço de vigiar”, um olhar observador de conceitos exteriores que se refletem 

no olhar prático da ação no interior do objeto. Reflete um paralelismo, entre o olhar 

teórico, o “exterior” – as referências, conceitos e teorias– que se reflete no olhar 

“interior” do projeto, na ação de (re)pensar a prisão. Assim sendo, existe nesta 

dissertação um diálogo constante entre a teoria e a prática, reproduzindo-se numa 

apresentação em duas colunas. A coluna do interior da página, com mais enfoque, 

analisa os fundamentos teóricos. Por sua vez, no exterior do texto, o resultado 

prático é apresentado em jeito de notas e esquissos, refletindo o processo de análise 

da investigação que consolidou a presente dissertação. Acredita-se portanto, que 

este trabalho é um relatório, em constante interligação entre a prática e a teoria, para 

que no final, se assuma algo sustentado e fundamentado, permitindo ao leitor uma 

compreensão evolutiva dessa conclusão. 

O desenvolvimento deste trabalho está divido em três capítulos, que jogam 

com os três conceitos base – a ilha, a prisão e o projeto. No capítulo Ilha como 

Prisão propõe-se uma primeira compreensão do território em análise, a ilha de São 

Miguel nos Açores. O entendimento do contexto territorial, onde se insere a prisão, 

parte da compreensão, em primeiro lugar, das suas especificidades paisagísticas 
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insulares, em particular, da sua direta e importante relação com o mar, o seu limite. 

Num segundo ponto, o enfâse é colocado à cidade costeira de Ponta Delgada, 

entendendo a sua evolução e, por consequência, contexto da construção do 

Estabelecimento Prisional. Neste, iremos nos centrar na zona marginal, área que 

maiores alterações proporcionou à cidade e que faz fronteira entre a prisão e o mar. 

No capítulo Prisão como Projeto abordaremos a história dos Estabelecimentos 

Prisionais. Pretende-se compreender, a evolução do sistema punitivo na história da 

sociedade e como se elevaram os muros que fecham as sociedades reclusas em 

mundos próprios e desconhecidos. A análise irá se centrar na arquitetura prisional e 

suas características punitivas, em particular o seu “maior” modelo penitenciário – a 

cela. Num segundo plano, o olhar será feito sobre a Cadeia da Boa Nova, abordando 

o seu contexto espacial – temporal, a sua construção e, finalmente, a discussão 

atual sobre a sua sobrelotação e falta de capacidade de se manter funcional. 

No último capítulo – Projeto como Ilha – cruza-se as duas realidades, prisão e 

ilha, com o conceito, transversal a ambas – o vigiar. Este capítulo, pretende abordar 

várias teorias e ideias sobre a realidade prisional e insular, enquadradas sobre os 

seus elementos de vigia e as suas capacidades de controlo do interior e do exterior 

de um lugar. Abordaremos as questões do limite e da clausura, mas em paralelo com 

a libertação, a ascensão, o percurso até um ponto alto e contemplação do que está 

para “além”. O capítulo termina, com uma reflexão sobre a singularidade do 

património, e pertinência da sua discussão (também aqui assumido como um espaço 

a ser “vigiado”) e ainda, a oportunidade que um projeto de requalificação tem, de se 

tornar “projeto âncora”, de criar externalidades positivas, reflexões sobre temáticas 

que se materializarão em ações sobre o património coletivo. 

A metodologia deste trabalho e a abordagem que foi feita à problemática da 

prisão, partiu da recolha da escassa informação relativa ao edificado. As idas ao 

local, infelizmente não possibilitaram o acesso ao seu interior, o que levou, a que a 

compreensão dos espaços do edifício fosse feita pela análise da sua documentação 

cartográfica e fotográfica. Num segundo plano, foi necessário entender a lógica 

estrutural da prisão, pela compreensão da história da arquitetura prisional, por meio 

de documentos bibliográficos. Para enquadrar o objeto em análise no seu contexto 

territorial foi importante fazer uma análise urbanística da cidade de Ponta Delgada e 

sua evolução, por meio de plantas, fotografias, mapas e bibliografia. Com base no 

conceito de vigiar, foi recolhida informação documental e fotográfica sobre os 

miradouros, mirantes e torres nos Açores o que levou à necessidade de realização 

de entrevistas a profissionais relacionados com o território açoriano, que orientassem 

a compreensão sobre como agir sobre o mesmo, entender as características deste 
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objetos de vigia e a relação da arquitetura com a paisagem insular, reconhecida em 

alguns projetos que também foram analisados. Finalmente, tendo em conta que 

estamos perante uma requalificação, foi necessário compreender o conceito de valor 

patrimonial, como agir sobre o património edificado, com base em bibliografia e 

análise de outro projetos de requalificação. As entrevistas também foram essenciais 

para a compreensão da relação do micaelense com o seu património. 
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Figura 1 | A ILHA; Vista do Pico da Vara, ponto mais alto da Ilha de São Miguel, onde se avistam  as duas 

margens, norte e sul; (Autor: Maria Lalanda) 

“A geografia, para nós, vale outro tanto como a 
história, e não é debalde que as nossas recordações 
escritas inserem uns cinquenta por cento de relatos de 
sismos e enchentes. Como as sereias temos uma 
dupla natureza: somos de carne e pedra. Os nossos 
ossos mergulham no mar.” (Nemésio 1932) 

2. A ILHA COMO PRISÃO 

 

Estar numa ilha é estar isolado, limitado e condicionado 

pelo mar, que liberta tanto quanto aprisiona. É na margem, que 

estas duas realidades se encontram – terra e mar. Ao 

compreender o crescimento de uma cidade litoral, sem 

referências no seu horizonte marítimo, poderemos compreender 

melhor como agir perante este território, mais concretamente  

margem e na sua relação com a cidade. 

No caso dos Açores, a condição do insular (habitante de 

uma ilha), divide-se entre a mundividência atlântica, pela 

localização central num oceano que serve de ponte entre dois 

continentes; e a pequena escala de vizinhança e proximidade das 

nove ilhas do arquipélago. A ilha de São Miguel, maior ilha dos 

Açores, acaba sendo o ponto central de ligação entre o 

arquipélago e o mundo.  

Neste capítulo pretende-se, em primeiro lugar, 

compreender o território açoriano abordando, não só o conceito 

de ilha, mas também a essência de uma paisagem insular 

enquadrada pelo seu maior limite, o mar. Em seguida, o enfoque 

será dado à construção de uma cidade costeira, Ponta Delgada e 

a sua marginal. 

O projeto, propõe  intervir 
no Estabelecimento 
Prisional de Ponta Delgada, 
objeto que se encontra na 
orla costeira da cidade. A 
primeira etapa, foi a 
compreensão do território 
insular em causa, a ilha de 
São Miguel e a evolução de 
Ponta Delgada. Situar a 
prisão na história e no 
território de modo a 
compreender o seu contexto 
espacial e temporal. 
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2.1. A ILHA 

A ilha, do latino insula, é um pedaço de terra rodeada de 

água por todos os lados, um objecto completamente isolado. No 

caso dos Açores, são nove ilhas vulcânicas, montanhosas e com 

grandes discrepâncias a nível de relevo, bastante distintas entre 

si e localizadas no centro do oceano Atlântico. São Miguel é a 

maior e mais populosa. 

O território de uma ilha assume sempre uma condição 

invariável, devido ao seu limite marítimo. A paisagem insular é 

reflexo de uma natureza condicionada pelo homem que durante 

anos tentou, da melhor maneira, equilibrar os fenómenos naturais 

com as construções urbanas num terreno instável e escasso. 

Neste ponto pretende-se compreender o conceito de ilha pelo 

entendimento da sua paisagem particular e pelo seu limite, o mar. 

2.1.1. A PAISAGEM  

A paisagem1 é uma "vista", uma construção cultural, uma 

imagem do que os nossos olhos alcançam e que, na sua 

designação, incorpora o termo território 2. Ambos os conceitos 

(paisagem e território), refletem generalizações diferentes sobre 

o mesmo lugar, espaço ou terreno. Segundo Pedro Borges, o 

território é definido pela genealogia político-militar, o meio físico-

biológico e o espaço histórico-cultura. A genealogia político-

militar por enquadrar áreas controladas e limitadas pelo estado. 

O meio físico-biológico, por questões de produção e controlo dos 

recursos, qualidade dos solos e abundância de água. Por fim, o 

território constitui um meio de referência identitária para uma 

determinada população, por refletir acontecimentos que 

marcaram a sua história, é um espaço histórico-cultural. (Borges 

2007, 24). 

O conceito de paisagem, nasce do foro imaginário, como 

se fosse uma pintura. Tal como numa tela, o pintor intensifica o 

traço e a cor das essências, que mais lhe agradam no que vê, 

                                                
1 Paisagem – “porção de território que se abrange num lance de olhos; quadro 
que representa um sitio campestre; desenho sobre um motivo rústico; aspeto; 
vista.” (Costa & Sampaio e Melo, Dicionário da Lingua Portuguesa) 
2 Território – “grande extensão de terra; área de uma jurisdição” (Costa & 
Sampaio e Melo, Dicionário da Língua Portuguesa) 
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também a nossa mente “desenha” a paisagem. Uma imagem 

intensificada de laços, entre o observador e o que os seus olhos 

enquadram. Segundo Rosário Assunto "A paisagem é a «forma» 

que o meio confere ao território" (Borges 2007, 24). 

Os Açores são um arquipélago de nove ilhas situado no 

centro do oceano atlântico (dista 1570 km de Portugal e 3900 km 

da América do Norte) que ocupa uma posição de grande 

isolamento em relação ao território continental (Figura 2).  

A origem vulcânica das ilhas, reflete-se numa paisagem de 

grandes discrepâncias relativamente ao relevo. Entre grandes 

montes, planícies e fajãs, instalaram-se urbanizações com 

diversas formas e feitios, que se desenvolveram conforme o 

terreno "permitia", como refere Pedro Borges "Geografia é tão 

necessária quanto a História para explicar os Açores" (Borges 

2007, 14).  

Os Açores foram povoados ao longo do séc. XV, o 

território, até então natural, começa a ser alterado. Os 

Donatários3, enquanto representantes do rei, recebiam deste o 

poder para administrar o território insular e, por sua vez, 

delegavam nos seus capitães, que se fixavam e habitavam o 

território. Este regime de dadas, implicou a divisão de terras, em 

faixas ortogonais à costa, fixando uma matriz fundiária com 

contrato de "aluguer" do solo, que persistiu até à conquista da 

autonomia administrativa regional (1976). 

A paisagem insular açoriana, subdivide-se de um modo 

não natural, por uma regra introduzida desde a sua conquista. A 

seguir à morfologia, a propriedade será a principal condicionante 

para a arquitetura da paisagem (Figura 3).  

"Se a propriedade tem na história ocidental um papel 
relevante na economia simbólica das sociedades, num 
território insular o seu estatuto é desde logo 
exponenciado pela finitude visível da terra." (Borges 
2007, 35).  

                                                
3 Donatário – “aquele que recebia, na época de colonização do Brasil, um 
terreno para povoar, explorar e administrar” (Costa & Sampaio e Melo, 
Dicionário de Língua Portuguesa) 

A ação sobre o objeto 
prisional começou com a 
intenção, de que o mesmo se 
relacionasse com a paisagem 
envolvente e a necessidade de 
repensar novos 
posicionamentos para o 
observador, que 
enquadrassem a envolvente 
em mais do que uma janela 
gradeada. 
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Figura 2 | AÇORES (Fonte: própria) 

 
Figura 3 | PAISAGEM INSULAR; São Miguel, Vista da Estrada de São 

Gonçalo, Ribeira Grande (Autor: Maria Lalanda) 

O equilíbrio entre o crescimento económico e a 

sustentabilidade, o rural e o urbano,  o natural e o construído, 

são questões cruciais no desenvolvimento do território. No caso 

insular, pelo facto do território ser descontínuo e limitado, existe 

uma maior escassez dos recursos naturais, o que implica que o 

espaço urbano se construa sobre a matriz agrícola já assumida. 

No caso de São Miguel, conhecida como “a ilha verde”, o solo 

urbano é de apenas 5,5% (I. S. Albergaria 2009).  

2.1.2. O LIMITE MARÍTIMO 

A expressão "terra à vista", declara a primeira abordagem 

à ilha, antes de barco, hoje de avião e identifica o objecto isolado 

avistado (Figura 4). A paisagem de uma ilha começa onde 

termina, no mar. Foi pela costa que os conquistadores 

começaram por agir e é aí que a ação humana está mais 

presente.  

José Manuel Fernandes explica, que a sociedade insular, 

possui desde o seu início um cariz rural, sobre uma tradição 

agrária, vinda do mundo mediterrâneo e da europa ocidental, que 

encontraram na ilha um campo de oportunidades agrícolas. Além 

disso, o autor afirma, que esta característica social rural, 

comprometeu uma implantação espacial das populações 

insulares bastante particular, embora sejam costeiras, fecham-se 

ao mar. De facto, as cidades insulares nascem na costa com 

conexões ao centro da ilha e não se abrem ao mar, mas fecham-

se como proteção, voltadas aos terrenos de cultivo, o que o autor 

afirma ser reflexo de uma “introversão”. (Fernandes 1992, 55) 

A proposta de intervenção 
para a Prisão pretende criar 
um novo espaço público e 
verde para a cidade de Ponta 
Delgada, com plantas naturais 
da região e que reflita a 
importância que a natureza 
tem neste território. 
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Figura 4 | CORVO (Capa do DVD do Filme É na Terra Não é Na Lua) 

 Curiosamente, J. M. Fernandes expande o conceito de 

introversão, utilizando uma analogia entre a costa e o deus grego 

Jano. Este possui duas caras que simbolizam o passado e o 

futuro e está associado a transições, a portas, à ideia de entrada 

e saída. Comparativamente, também o mar, é a porta de entrada 

e de saída da cidade insular e é na costa que se criaram as 

“portas” e os grandes objetos de defesa do interior da ilha, como 

fortalezas, torres e igrejas. Uma "face" defensiva e austera e 

outra “face” rural e introvertida, a ambivalência de Jano. 

Durante muito tempo, o mar não foi apenas o limite entre a 

ilha e o “resto”, mas também entre os vários povoamentos na 

própria ilha, isto porque, o mar era o principal meio de 

comunicação. Embora as estradas tenham sido importantes 

meios na conquista do território, no contexto da Ilha de São 

Miguel travou-se uma luta contra a natureza silvestre do interior 

da ilha. Por isso, só podemos falar de colonização total, a partir 

do séc. XX, com a criação de uma rede complementar de 

estradas. Hoje em dia, o automóvel desenhou o funcionamento 

da ilha e da sua paisagem, foram criadas vias rápidas em regime 

de SCUTS que atravessam o território de uma ponta à outra.  

A linha de costa, não só marca uma transição como, 

também um nível da cidade perante o mar, do indivíduo perante o 

resto. Este limite é físico, palpável, imediato e tenso na sua 

essência. O imediato do mar, é sem dúvida um linha de força, 

ideia que Gordon Cullen refere na sua obra Paisagem Urbana.  

"A verdadeira “raison d’être” da cidade costeira é a 
linha ao longo da qual se encontram terra e água, e 
isso explicará talvez que nas cidades costeiras a 
personalidade resista melhor do que em quaisquer 
outras." (Cullen 2008, 113) 

O autor afirma que, os níveis acentuam a sensibilidade 

sobre a nossa posição no mundo. Estar acima, produz uma 

sensação de autoridade e privilégio, relação direta entre o 

A Prisão está na orla costeira 
da cidade de Ponta Delgada, é 
uma parte do “rosto” defensivo 
da cidade e a intervenção 
pretende ser nova cara, nova 
porta a quem chega. A relação 
com o mar deve ser contida e 
de respeito, entendendo a sua 
bravura e a relação que o 
insular tem de uma 
proximidade contida com a 
sua margem. 
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observador e o meio que o rodeia. No caso das cidades 

costeiras, existe um sentimento de permanente presença no 

horizonte da "imediaticidade" do mar, do qual estamos num nível 

acima, mas que não controlamos. 

Estamos perante um território instável, em que a natureza 

está sempre na eminência, seja na bravura do mar, no vulcão 

adormecido ou nos ventos fortes de norte. O respeito pela 

natureza fez o povo Açoriano criar lendas e mitos sobre a sua 

terra, que fazem o observador enquadrar a paisagem insular 

numa misticidade aparentemente intocável.  

“A situação isolada das ilhas, as suas manifestações -
vulcanistas, os ambientes quase irreais e únicos, o 
clima especial, mas sobretudo o escasso 
conhecimento exato que delas se tinha, desde cedo 
levou à construção de histórias, explicações, lendas – 
que se prolongaram desde a antiguidade à época das 
descobertas e à idade moderna, alimentadas pelas 
dificuldades do seu lento desbravamento, ou pela 
patente continuidade dos fenómenos sísmico-
vulcânicos.” (Fernandes 1992, 47) 

Esta realidade também se pode ver refletida numa das 

imagens mais célebres da região – O Neptuno na Horta (Figura 

5). No dia 15 de Fevereiro de 1986, durante uma das maiores 

tempestades deste século no Arquipélago em que o vento chegou 

a 250 km/h, José Azevedo tirou uma fotografia a uma onda na 

ilha do Faial. Passado dois anos, quando finalmente passou para 

formato papel, um funcionário do seu café (Peter Café Sport), 

surdo-mudo, descobriu a figura de Neptuno (Deus do Mar) na 

imagem. Desde de então que a imagem foi intitulada de Neptuno 

na Horta e tornou-se uma das mais célebres fotografias da 

região. Vemos na imagem retratada a fúria do mar, repleta de 

misticismo, fazendo refletir sobre o respeito e, em paralelo a 

proximidade com que os insulares se relacionam com o mar. 

 
Figura 5 | NEPTUNO NA HORTA (Autor: José Azevedo, Fonte: 

http://ilhasdomar.blogspot.pt/2007/11/neptuno.html) 

O trabalho não se limita aos 
limites do objeto mas também 
à linha de imediaticidade com 
o mar. 
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2.2. A CIDADE  

Os espaços urbanos das ilhas, situam-se na sua maioria 

na costa, pois foi a partir daí que se começou a conhecer o 

território. Embora não tenha sido inicialmente dos povoamentos 

mais importantes da ilha de São Miguel, Ponta Delgada acabou 

por  desenvolver grande poder económico e, hoje em dia, é a 

principal cidade do arquipélago dos Açores.  

“A identidade de uma cidade pode resultar daquilo que 
a cidade decide ser, do papel que escolhe representar 
ao longo do tempo, com as funções que o processo 
histórico, a evolução urbana e as mutações sócio - 
económicas solicitaram, nas suas relações internas e 
regionais” (Aguiar 1999, 145) 

2.2.1. O COMEÇO NO MAR 

A ilha de São Miguel foi a sua segunda ilha do arquipélago 

a ser povoada, em 1427, na Vila da Povoação. Gradualmente, 

foram descobrindo terra pela costa sul, primeiro Vila Franca do 

Campo e mais tarde Ponta Delgada – plataforma de fraca 

inclinação, virada a sul, de terrenos bons para cultivo, ribeiras e 

boa acessibilidade por mar, extremamente favorável para fixação.  

A génese da cidade encontra-se na zona da Calheta, 

antiga baía, onde se iniciou o crescimento linear da cidade pela 

costa. Ainda no séc. XV, foi o escrivão Pêro de Teive que assinou 

o documento do Rei Don Manuel, que eleva Ponta Delgada a vila, 

tornando esta enseada a Calheta de Pêro Teive.  

No inicio do séc. XVI, Ponta Delgada ainda se mantinha 

como uma pequena vila piscatória onde se instalaram igrejas e 

conventos. A vila, em 1546 recebe o título de Cidade (com 

apenas duas freguesias - São Sebastião e São Pedro). A cidade, 

nasce dos recortes naturais da costa, com o mar a “bater à 

porta”. Na margem, existiam as grandes infraestruturas como a 

Alfândega, o Forte de São Brás e igrejas. Em 1783, foram 

erguidas as Portas da Cidade entre o porto e a Igreja Matriz, 

monumento que se tornou símbolo da região e que refletia a 

intenção deste lugar, ser a “porta” dos Açores (Figura 7 e Figura 

6)(ver anexo A. 3.1.1.).  
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Figura 6 | CENTRO DE PONTA DELGADA –Igreja Matriz, Antiga Alfândega, 
Cais e Arcos do Cais, atuais Portas da Cidade, 1910; (Fonte: 
http://goo.gl/0iJPyh)

 
Figura 7 | CAIS DA CIDADE – Desembarque de emigrantes, da América do 
Norte, que vinham assistir às Festas do Senhor Santo Cristo, 1923;  (Fonte: 
http://goo.gl/YPVG7q )  

2.2.2. DE COSTAS PARA O MAR 

Ponta Delgada cresceu de forma paralela à costa, 

afastando-se do litoral e organizando-se em lotes profundos, 

sobre a malha ortogonal ao mar dos terrenos agrícolas. A cidade 

mantêm distância do vulcão e da altitude "entalados entre um 

oceano hostil e uma terra insegura" (Fernandes 1992, 56). Do 

mar, vinham as tempestades fortes, os piratas, vinha o "outro", 

por isso as populações procuraram a centralidade das igrejas, 

praças e ruas, para situarem as relações que conferiam 

segurança e identidade. São nesses espaços que até hoje 

acontecem as festas, procissões e onde existem lugares de 

encontro e convívio.  
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José Manuel Fernandes explica, que o crescimento da 

cidade de Ponta Delgada “de costas para o mar”, também pode 

ser consequência da herança medieval das estruturas urbanas 

dos que povoaram as ilhas no final da Idade Média. Como os 

modelos urbanos que podiam oferecer eram os medievais 

organizaram as cidade vendo a costa como muralha (Fernandes, 

Entrevista nº1 2013). 

O desenvolvimento da cidade foi feito para norte, onde 

havia maior amplitude e qualidade de terrenos para cultivo. Assim 

sendo, Ponta Delgada começa por uma estrutura urbana linear 

pela costa e, posteriormente, transita para uma formação em 

retícula, mas apenas em torno do largo da Igreja Matriz (centro 

da vida da cidade). O restante tecido foi crescendo de forma 

radial pelos campos de cultivo a norte mantendo o esquadrinho 

dos quarteirões agrícolas (ver anexo A. 3.1.2). 

“Ponta delgada não foi planeada. (...) a 
descontinuidade do tecido urbano é uma coisa 
espantosa. Havia [séc. XVI e XVII] casas de dois pisos 
ao lado de casas colmadas térreas, ao lado de 
granéis, tulhas, terrenos de cultivo, mas isso na Rua 
António José de Almeida, ou seja no centro da cidade. 
(...) Ainda hoje as pessoas têm esta ideia que em 
Ponta Delgada tudo é permitido porque não há um 
substrato patrimonial que exija um cuidado especial”. 
(I. S. Albergaria, Entrevista nº3 2013) 

O grande desenvolvimento da cidade, acontece a partir do 

final do séc. XVIII, associado ao comércio do pastel4, e mais 

importante ao comércio da laranja. Por um lado os proprietários 

de quintas de produção e comerciantes enriqueceram, por outro, 

instalaram-se na cidade estrangeiros, em particular ingleses e 

fidalgos do continente, interessados na exportação. 

Consequentemente, por meio dos comerciantes locais, foi 

construída uma rede de estradas e um porto capaz de sustentar a 

chegada de várias embarcações. Este plano durou meio século. 

                                                
4 pastel - planta usada como corante azul na tinturaria e pintura (Borges, 2007) 
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O desenvolvimento industrial do século XIX trouxe 

profundas alterações na organização da cidade. A proximidade 

ao porto, incentivou a localização das primeiras indústrias nas 

"franjas litorais"  da cidade – Calheta e Santa Clara. "Na Calheta, 

implantaram-se as fábricas de rações e moagem, de peixe, a 

fábrica do leite, a fundição e a cimenteira” (Carvalho 2009), bem 

como o Estabelecimento Prisional. 

2.2.3. A VOLTA AO MAR  

No séc. XX, o mar torna-se relevante para as entidades 

públicas e privadas, refletindo-se no modo como construíam e 

pensavam o ordenamento do território. As grandes alterações 

urbanísticas dessa altura devem-se ao fluxo migratório da 

população, ao fim da monarquia (1910), à instituição do Estado 

Novo (1933) e ao ganho da autonomia regional (1976). 

Com o Estado Novo criou-se o primeiro plano urbanístico 

que "carimbou no território uma ideia de cidade que respondia 

mais aos formalismos monumentais da aparência do que à 

resolução efetiva das necessidades de então" (Rodrigues e 

Macedo 2009) (Figura 9). Criaram-se avenidas que abrem a 

cidade de norte a sul – Avenida D. João III e Av. Gaspar 

Frutuoso; e são construídos os grandes centros culturais – o 

Coliseu Micaelense e o Teatro Micaelense. No entanto, o maior 

projeto foi a Avenida Marginal.  

Em meados do séc. XX finaliza-se o Porto Artificial e 

procede-se ao início da construção da Avenida Marginal sobre 

um aterro artificial, acompanhada da Praça Gonçalo Velho, o 

"Terreiro do Paço" de Ponta Delgada, para onde se deslocou as 

Portas da Cidade (Rodrigues e Macedo 2009). Outro grande 

projeto, já da década de 70, foi o Centro Comercial/Torre do 

Solmar, que se localiza na Avenida Marginal. Com 137 metros de 

altura, é o edifício mais alto dos Açores e um dos mais altos de 

Portugal. Este desenvolvimento da cidade foi o primeiro passo 

para uma grande renovação urbana, demolição e substituição de 

edifícios, reocupando as zonas centrais de Ponta Delgada com 

atividades económicas.  
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Os Açores ganham o estatuto de autonomia político-

administrativa em 1976, com a Constituição da República 

Portuguesa (Art. 229º) e constitui-se o primeiro Governo 

Regional. A partir de então, o Governo Regional dos Açores, 

assegura as competências de gestão do território. O Estado 

torna-se o principal promotor do investimento regional e inicia-se 

uma progressiva terciarização da atividade económica, 

incentivando o regime de monocultura, centrado na agropecuária. 

Deixa de existir a divisão do território com base numa matriz 

fundiária e a ilha torna-se num "grande pasto". Esta realidade, 

acompanhada da extensão da cidade para Norte e das novas vias 

circulares, fez esmorecer, não só as comunicações viárias 

costeiras como o tecido industrial a elas adjacente, 

enfraquecendo as áreas nascente e poente da cidade (ver Anexo 

A. 3.1.3.).  

 
Figura 8 | CALHETA; Calheta de Pêro de Teive, 1938 ; Pintura a óleo de 

(Autor: Domingos Rebelo; Fonte: http://goo.gl/9nHrRL) 

 
Figura 9 MANIFESTO NÃO!; 1953 
– Manifesto lançado pelo Arquiteto 
João Correia Rebelo para alertar, 
contra a solução urbanística das 
Portas da Cidade; (Fonte: Bruno 
2002) 

 
Figura 10 | “UM TERREIRO DO 
PAÇO EM PONTA DELGADA” ; 29 
de Novembro, 1953, Correio dos 
Açores (Fonte: http://goo.gl/r0H6Jr) 

 

 

O projeto propõe a 
revitalização da zona da 
Calheta que, ao longo da 
história, foi perdendo o 
carácter de conexão da cidade 
com a ilha. Pretende-se 
integrar novos usos que criem 
dinamismo e conectem esta 
zona à cidade, ilha e a quem 
visita.  

Não querendo que a prisão se 
torne mais um vazio 
expectante, apresentamos 
com esta intervenção 
oportunidades, deste edifício 
tem para responder às 
necessidades de agora. 
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A Calheta, antiga porta de entrada e posterior zona de 

concentração de indústrias, deixa de ser travessia do Nordeste 

da ilha para o centro urbano e perde a sua vivacidade (Figura 8). 

O Arq. Fernando Monteiro, afirma que há 20 anos atrás, cerca de 

70% do tráfego da ilha chegava diariamente pela Calheta e esta 

possuía bastante atividade comercial. As novas circulares 

tornaram este espaço um "gueto" de objetos arquitectónicos de 

"peso" como a Fábrica de Moagem, a Fábrica de Leite e o 

Estabelecimento Prisional. Monteiro afirma que hoje em dia esta 

é uma das áreas mais degradadas da cidade. (Monteiro F. , 

Entrevista nº3, 2013) 

Relativamente aos objetos esquecidos nas franjas da 

cidade, o Arq. Sérgio Rodrigues afirma serem “grandes cheios”, 

mas que, no entanto, com a ausência de uso, tornam-se “grandes 

vazios” em condição expectante e fragilidade sócio – económica 

(Rodrigues e Macedo 2009). Podemos concluir que estes objetos 

ocupam um “lugar à margem”, à margem da cidade, do mar e da 

sociedade.  

2.3. A MARGINAL 

Seguidamente daremos enfoque à Avenida Marginal – 

Avenida Infante Dom Henrique – construção que veio alterar a 

relação da cidade de Ponta Delgada com a sua margem, com o 

mar. Este projeto desenvolveu-se em três fases, sucessivos 

aterros, numa luta gradual entre a terra e o mar, entre o homem e 

a natureza. A margem, outrora entrada e saída da cidade, centro 

dos habitantes locais, onde o mar “batia à porta” torna-se meio de 

desenvolvimento económico cercada de empreendimentos 

turísticos, serviços e zonas balneares (ver anexo A. 3.1.5.). 

2.3.1. VIVER A MARGINAL 

A primeira fase da Avenida Marginal, da altura do Estado 

Novo (1952), terminava na baía da Calheta de Pêro de Teive, 

desbocando na primeira piscina de São Pedro (Figura 11 e Figura 

12). Posteriormente, construíram a segunda faixa da Avenida que 

destrói a piscina e aterra por completo a Calheta (Figura 13). 
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Deste modo a primeira marginal foi estendida até à saída de 

Ponta Delgada interligando-a com o resto da ilha.  

Esta fase, teve por base a construção da primeira Marina 

da cidade, do Clube Naval e de um novo complexo de piscinas, 

projetos do Arquiteto Kol de Carvalho. O Arquiteto afirma que o 

objetivo primordial do Projeto era a criação da Marina e do Clube 

Naval e não da Avenida (Carvalho, Entrevista nº2 2013). Com 

esta intervenção a cidade ganhou continuidade marginal até o 

resto da ilha. A partir do Clube Naval que a cidade “acabava”, "a 

marina é ela própria o remate arquitectónico" (Carvalho 2003, 17) 

e a partir daí até à saída da Cidade o passeio foi reduzido a mais 

de metade da largura. A Avenida veio obstruir o anterior contacto 

com a costa que existia na Calheta e deixa de haver recorte, 

deixa de haver conexão entre a cidade e a sua margem  

A Avenida traz consigo um novo aproveitamento 

económico da relação com o mar, com a criação de uma frente 

hoteleira, restaurantes, esplanadas, bem como a instalação de 

serviços e escritórios que tentam dar um rosto cosmopolita à 

cidade, deixando para trás uma urbe de base e escala rural. 

(Figura 14). 

 
Figura 11 | ATERRO, Primeira fase da Avenida Marginal, 1949 (Fonte: 

http://goo.gl/GyBtda) 

 
Figura 12 | AVENIDA , A primeira Avenida, 1950 (Fonte: http://goo.gl/GrDDOZ) 
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Figura 13 | DEFUNTA CALHETA, Calheta de Pêro de Teive, Segunda fase da 

Avenida Marginal, aterro da baia, 1991 (Fonte: http://goo.gl/E67cgL) 

 
Figura 14 | COSTAS DA AVENIDA – Foto da Travessa do Aterro (ao centro), 
nas “costas da Avenida e com um nível de cerca de 1,5 m abaixo do nível do 
Aterro. (Autor: Maria Lalanda) 

Podemos voltar ao paralelismo constatado no inicio deste 

capítulo acerca do deus Jano. Tal como aconteceu no início do 

desenvolvimento da cidade, em que se ocupou a margem com 

equipamentos de defesa e edifícios religiosos, “face” de defesa e 

distinta da que existia de casario para norte. Atualmente também 

temos duas faces, a “muralha da china” de hotéis, equipamentos 

comerciais e edifícios institucionais  e a urbe que se desenvolveu 

atrás e que ainda reflete uma estrutura rural e baixa (I. S. 

Albergaria, Entrevista nº3 2013). Quase como se de maquilhagem 

se tratasse, a cidade parece estar mais preocupada com a “face” 

que todos veem ao chegar, a que oferece ao "outro", do que com 

a que se vira para a população local. 

A terceira fase da Avenida, intitulada Avenida do Mar foi 

inaugurada em 2009, dá continuidade à marginal até ao ilhéu 

Rosto do Cão (Freguesia de São Roque) e incorpora uma zona 

balnear – o Forno de Cal. Este este projeto foi construído com a 

premissa de diminuir as inundações que aconteciam no edificado 

adjacente ao mar, criou um grande aterro, primordialmente viário, 

equipado de ciclovia, árvores e bancos, mas que vive de modo 

"autónomo" da cidade e que repete o conceito de "duas caras".  
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Atualmente, possuímos um Avenida de cerca de 3 km 

desde o Forte de São Brás ao Rosto do Cão, que podemos dividir 

em quatro faixas funcionais (ver anexo A. 3.1.6.). A primeira, 

estende-se desde o Forte de São Brás até à Torre Solmar e, 

caracteriza-se maioritariamente, como uma área institucional com 

alfândega, correios e polícia com edificado de serviços, bancos e 

escritórios; e com ponto de acesso a redes de autocarros que 

ligam a toda a ilha (Figura 15). A segunda faixa é focada na 

vertente turística, contando com a Torre Solmar até ao Clube 

Naval. Caracteriza-se por ser uma frente hoteleira com 

restaurantes, lojas de produtos regionais, esplanadas, o Porto de 

Cruzeiros/Portas do Mar, piscinas, Marina e o Clube Naval 

(metade dela está equipada com uma ciclovia) (Figura 16). A 

terceira faixa, do Clube Naval até ao inicio da Avenida do Mar.  

Maioritariamente zona viária, com um passeio marginal de 1,5 

metros e em que os limites são os do Estabelecimento Prisional e 

das traseiras de lotes em paralelo com a margem (Figura 17). A 

última faixa refere-se à Avenida do Mar, em sua maioria zona 

viária, no entanto está equipada com ciclovia, zonas de 

permanência e uma zona balnear (Figura 18). 

 
Figura 15 | FAIXA 1 – INSTITUCIONAL (11-01-2014) 

 
Figura 16 | FAIXA 2 – LAZER (11-01-2014) 

Conclui-se que existe uma 
necessidade de repensar a 
"terceira faixa", isto é, 
“costurar” a costa do centro da 
cidade (mais desenvolvida) à 
mais recente infraestrutura 
viária marginal (Avenida do 
Mar). A proposta pretende, por 
um lado, interligar a cidade à 
margem por meio do 
Estabelecimento Prisional, 
recuperando a relação que 
havia na antiga Calheta. Por 
outro lado existe a intenção de 
ligar as várias “faixas” numa 
leitura continua da marginal da 
cidade. 
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Figura 17 | FAIXA 3 – MUROS (11-01-2014) 

 
Figura 18 | FAIXA 4 - AVENIDA DO MAR (11-01-2014) 

2.3.2. A MARGINAL COMO FRONTEIRA  

A marginal, pretende virar a cidade para o mar, e tornou-

se um novo espaço de permanência, em particular na zona centro 

de Ponta Delgada. No entanto, o edificado da Avenida torna-se 

fronteira à cidade, sem pontos de ligação que permitam uma 

circulação equilibrada. Demora-se menos tempo em viagens de 

grandes distâncias na ilha, com a construção das SCTUS, mas 

muito tempo em curtas distâncias dentro da cidade, consequência 

de uma lógica viária urbana, mais paralela ao mar, do que de 

norte para sul. 

É necessário repensar os planos urbanísticos em vigor da 

cidade. O P. U. (Plano de Urbanização) data de 2000, o P. D. M. 

(Plano Diretor Municipal) data de 2007 (demorou 7 anos a ser 

revisto) e relativamente à Costa existe o P. O. O. C. (Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira) também de 2007. Estes planos 

revelam falta de coordenação entre as várias entidades 

responsáveis. Como exemplo, a área de encontro entre Avenida 

D. João III e a Marginal. Esta Avenida é a maior da cidade, 

possui uma escala própria e distinta do resto da urbe. Com 

edifícios de sete andares e orientada norte sul, vem desembocar 

num aglomerado de casario baixo e degradado que se encontra 

entre a mesma e a orla costeira. Esta área é descrita no P. U. 

como "Área Consolidada", enquanto que o P. D. M. refere-a 

A prisão localiza-se na zona 
referida no texto de relação 
entre a Av. D. João III e a 
Marginal. Considerando os 
planos mais recentes, o PDM 
assume esta área como “Solo 
Urbano mal consolidado”. Área 
“muito degradada e 
subaproveitada”  em que a 
Prisão é “Edifício de Valor 
Arquitectónico”. Está 
enquadrada na U. O. P. G. 5 
(Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão), 
designada por “Área de 
reconversão urbanística 
localizada entre o 
Estabelecimento Prisional e a 
Pranchinha, delimitada a sul 
pela Marginal e a norte pela 
Rua da Boa Nova”. 
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como "Solo Urbano (mal) consolidado", o que reflete a 

incoerência entre planos. 

O desenvolvimento e investimento que houve nos últimos 

tempos na marginal da cidade, deixou de parte um olhar sobre o 

resto da cidade. Não existe um limite de "centro histórico" de 

Ponta Delgada, nem preocupação com o seu património e 

reabilitação do mesmo. Centrando o investimento na “fachada 

recente da cidade”, outras fachadas da história perdem-se entre 

as ruelas.  

Atualmente, tem se debatido não só entre os arquitetos 

regionais mas também pelos órgãos políticos (Autarquia e 

Governo) sobre a criação de um Plano de Salvaguarda do Centro 

de Ponta Delgada5. Este plano deverá mapear as necessidades e 

oportunidades da cidade, privilegiando, mais do que a ideia de 

uma imagem ou fachada, a ideia de um conjunto.  

Sobre este assunto o Arq. Kol de Carvalho afirma, que a 

“zona histórica” não está bem limitada ou compreendida pela 

população (Carvalho, Entrevista nº2 2013). Tal como o Arq. 

Fernando Monteiro que refere que as ações, feitas atualmente no 

património da cidade, são “cosmética”, sem estratégia de 

conjunto, sem visão global e dá o exemplo do REVIVA (Programa 

de Revitalização da Cidade), que se baseia em princípios apenas 

financeiros, apoiando promotores individuais. (Monteiro F. , 

Entrevista nº3, 2013) 

2.3.3. ALÉM MAR 

A cidade de hoje vira-se, não só para o mar, mas mais 

além, encontrando no turismo, o seu motor de subsistência, como 

alternativa a uma monocultura pecuária em decrescimento. No 

entanto falamos em construção da orla costeira, falamos de uma 

operação que nos esgotará recursos de solo irrecuperáveis. 

“Imagine-se esta apetência pela orla marítima em 
território sem “interior”, uma ilha! E de forma mais 
sistemática, ainda mais real, num arquipélago! Aqui, 
todas as ilhas são orla costeira, todo o território é um 

                                                
5   A 10 de Julho de 2013 foi promovido pela Delegação da Ordem dos 
Arquitetos  Delegação dos Açores; um debate entre os candidatos à Câmara 
Municipal de Ponta Delgada intitulada Reabilitação do Centro Histórico de 
Ponta Delgada.  
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apetecível teatro de operações de ocupação 
imobiliária.” (J. C. Monteiro 2009, 78) 

A construção do Porto de Cruzeiros/Portas do Mar, foi o 

maior investimento turístico da região e revolucionou a frente 

marítima da cidade. O projeto do Arq. Manuel Salgado, 

inaugurado em 2008, custou ao Governo Regional cerca de 60 

milhões de euros (Faustino 2010). O Porto insere os Açores 

dentro das rotas turísticas oceânicas, com capacidade para 

grandes paquetes transatlânticos. Embora abra a região além-

mar e tenha trazido uma nova confluência de pessoas ao centro, 

o projeto é fechado em si mesmo, de costas para o mar e, 

quando atracam os cruzeiros de 15 andares, o horizonte torna-se 

o do “arranha-céus”. Esta estrutura, traz a Ponta Delgada um tipo 

de turista de estadia breve, acabando por aproveitar em sua 

maioria a cidade e o que lhe for mais próximo, ou entrando em 

autocarros para visitar as “maravilhas” naturais do centro da ilha. 

Assim sendo, a orla costeira do centro histórico, possui 

como vivências, o confronto dos milhares de turistas que chegam 

fugazmente do cruzeiro para ver as lojas mais próximas; os 

turistas alojados nos hotéis e que esperam na porta pelo 

autocarro que os vai levar ao centro da ilha (ver anexo A. 3.1.7); 

os trabalhadores e os praticantes de jogging diários. 

Relativamente à oferta cultural, a cidade possibilita poucas 

atividades (existe apenas um museu e uma galeria) e nenhum 

dos casos está na marginal (ver anexo A. 3.1.8). No entanto, 

durante a noite, é a zona onde se concentram mais restaurantes 

e bares da cidade, mantendo a vida da orla acesa durante quase 

24 horas. 

A nível programático, propõe-
se um espaço hoteleiro (uma 
pousada), mas que se assuma 
aberta ao público, não só com 
valências para o turista mas 
para o local como espaços 
verdes, restauração e 
comércio e ateliers. Que seja 
“rosto” da cidade, não só por 
estar na orla mas por conectar 
a urbe com a marginal. Um 
“rosto” que olha, não para a 
Avenida, mas para fora, para o 
mar, além-mar. 
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Figura 19 | PRISÃO; Cadeia da Boa Nova (Autor: Maria Lalanda)  

"A obviedade da prisão se fundamenta também em 
seu papel, suposto ou exigido, de aparelho de 
transformar os indivíduos" (Foucault 1997, 208) 

3. A PRISÃO COMO PROJETO 

 

A ilha, é um objecto isolado aprisionado pelo mar, fronteira 

que também liberta. A prisão, é uma tipologia arquitectónica, que 

pode ser comparada à condição de ser insular. Embora não 

hajam relações com o exterior, a prisão também é um objecto 

isolado, é limitado por muros, fecha-se em si mesmo, sem 

"referências no seu horizonte" e a condição de estar preso, vive 

em paralelo com a vontade de estar livre.  

Propõe-se neste capítulo, analisar as características e a 

história da arquitetura prisional, tentando compreender o 

passado, para “desenhar” as características do sistema prisional 

atual. O capítulo propõe entender, como se construiu ao longo 

dos tempos, um objecto desconhecido e à margem da sociedade, 

que isola uma população, assumindo o poder de a transformar.  

Este capítulo divide-se em duas partes. A primeira, 

pretende estruturar a história do sistema prisional e, por 

consequência, a evolução da punição. A segunda, dá enfoque ao 

território micaelense, analisando o caso do Estabelecimento 

Prisional de Ponta Delgada, compreendendo o contexto espacial-

temporal da sua construção, sua estrutura e como se enquadra a 

prisão na atualidade. 

A escolha de intervenção no 
Estabelecimento Prisional de 
Ponta Delgada partiu da 
vontade de dar uma resposta 
à situação crítica em que este 
objeto se encontra. A sua 
sobrelotação e falta de 
condições levou a que 
atualmente tenha sido 
proposto a criação de uma 
nova prisão. No entanto, o que 
fazer com esta pré-existência 
nunca foi abordado. Assim 
sendo, tornou-se a premissa 
base para a realização deste 
trabalho e, para compreender 
como agir, foi necessário olhar 
a história da arquitetura 
prisional. 
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3.1. O ENCARCERAMENTO 

Até ao séc. XVIII, a punição era feita de modo ostentativo 

em frente à população, posteriormente, com as ideias iluministas, 

começou a ser feita atrás de muros, que escondem os criminosos 

e retiram destes, a sociedade e o que os rodeia, tornando-se um 

“mundo desconhecido”. Encarcerar significa prender, mas pode-

se ainda definir por "ter em lugar seguro" (o que é perigoso para 

a sociedade) lugar que na prisão se limita pela cela, "gaveta" 

institucional, que deverá permitir a reestruturação do indivíduo. 

De seguida, far-se-á um olhar breve sobre a história da 

arquitetura prisional, e por consequência, da punição. 

Compreendendo assim, como se elevaram os muros da clausura 

e mais especificamente, os limites da cela. 

3.1.1. AS FASES DA PUNIÇÃO 

O carácter corretivo da punição, começou por ser feito 

sobre o corpo como alvo do castigo, por torturas em frente à 

multidão. Posteriormente, acreditou-se na punição da alma, 

refletir sobre as ações e corrigir, primeiro em contexto de suplício 

e posteriormente em espaços enclausurados. Ambas as visões 

não funcionaram e integrou-se o sistema prisional com atividades 

lúdicas, o que prevaleceu até aos dias de hoje. Para 

compreender esta evolução e as motivações que explicam o 

desenvolvimento do sistema prisional, adotamos como base de 

reflexão duas obras. Em primeiro plano o livro Vigiar e Punir, de 

Michel Foucault, filósofo francês, publicado em 1967, onde o 

autor enuncia o que motivou as mudanças nos sistemas punitivos 

e avalia as bases sociais e teóricas das mesmas. E ainda, a Tese 

de Doutoramento de Ricardo Silva Pinto, Raul Rodrigues Lima, 

un Arquitecto del Estado Novo; La Arquitectura Penintenciária. 

A prática do suplício na Idade Média, pretendia castigar o 

indivíduo em “praça pública”. Embora o castigo seja uma pena 

corporal e dolorosa, Foucault afirma que é uma técnica e não 

pode ser considerado uma “raiva sem lei”. (Foucault 1997, 35). 

Quando havia dúvidas sobre a justiça da condenação usava-se o 

Juízo de Deus, acreditando que, embora tivesse de ser morto e 
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não se conseguisse salvar o corpo, pela verdade e confissão, a 

salvação da alma estaria assegurada e o inocente obteria a 

redenção (Pinto 2009, 351). O ato de justiça, deve ser visível por 

todos, o corpo é ostentado num nível superior para que o 

espectador se interrogue perante cada gesto de agonia. Foucault 

afirma, que a existência de suplícios, devem-se a um regime do 

corpo como força de trabalho, sem o valor de mercado que lhe 

será conferido pela sociedade industrial. Existia portanto, uma 

grande proximidade da sociedade com a morte, bem como 

alguma pena do povo pelo condenado. Este sistema fazia “o 

carrasco se parecer com criminoso, os juízes aos assassinos, 

invertendo no ultimo momento os papéis” (Foucault 1997, 15). Foi 

esta realidade que lhe ditou o inicio do fim.  

A necessidade de um castigo sem suplício, parte da visão 

humanista e iluminista do final do séc. XVIII, após a Revolução 

Francesa. Estes novos olhares sobre o mundo, assentavam na 

valorização e dignificação da liberdade e humanidade. Eleva-se o 

nível geral da vida, crescimento demográfico e redução dos 

crimes, era necessário “não punir menos, mas punir melhor” 

(Foucault 1997, 79). Até às visões humanistas, a prisão era 

considerada depósito, uma imposição pública de um 

confinamento físico involuntário (Pinto 2009, 347). Com os 

conceitos iluministas assume-se a liberdade como um direito e 

um dever que, quando retirado, exerce um papel repreensivo 

maior e mais humano sobre os condenados. 

As prisões sempre existiram. Já na Idade Média, haviam 

espaços destinados a detenções de elementos da nobreza (Torre 

de Londres e Bastilha em Paris são exemplos) (Pinto 2009, 352). 

Muitos dos espaços carcerários, começaram por se adaptar a 

arquiteturas pré-existentes, como contrafortes, caves, fortalezas, 

castelos ou mosteiros. A “casa de correção” mais antiga estaria 

no Bridewell Palace, em Londres (Pinto 2009, 362), construído no 

inicio do séc. XVI, para residência do rei e posteriormente 

adaptado para prisão, onde os criminosos eram fechados durante 

a noite em grandes dormitórios sem luz ou arejamento e durante 

o dia era exigido trabalho. O sistema de Bridewell tornou-se 

popular e foi replicado em vários países.  
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Na segunda metade do séc. XVIII, foi construída a Casa 

de Correção de Gante, na Bélgica, que revolucionou o sistema 

prisional, sendo o primeiro edifício de grandes dimensões a ser 

construído como prisão, tornando-se influência para a reforma 

penitenciária do séc. XIX (Figura 20). O sistema radial colocava 

já em prática o isolamento noturno, separação por sexos, 

tipologia de crime e duração da pena. (Adriano 2010, 29). 

As cadeias, tinham que ser, acima de tudo, edifícios 

funcionais, com uma hierarquia de espaços, que permitissem a 

máxima vigilância e controlo. O Arquiteto Raul Rodrigues Lima, 

afirma na sua obra Arquitetura Prisional, que qualquer cadeia 

deve possuir uma base arquitectónica simples e clara, com 

distribuição de compartimentos rigorosamente funcional e um 

ambiente que refletisse a ação pedagógica (Lima 1962, 55).  

No principio do séc. XIX, foram dois os modelos prisionais 

que ficaram famosos o de Filadelfia e o Auburn. O modelo 

Filadelfia, exigia ocupação constante dos condenados, em 

trabalho obrigatório, ou seja, cada dia é destinado a alguma 

tarefa, sempre em isolamento. O modelo Auburn, prevê a cela 

individual durante a noite, enquanto que o trabalho e refeições 

aconteciam em comum, mas tudo em profundo silêncio. (Foucault 

1997, 224). 

Em Portugal, o sistema prisional no final do séc. XVIII, 

tentou acompanhar as renovações iluministas que aconteciam na 

restante Europa. A primeira tentativa de reforma penal, surge no 

reinado de D. Maria I (1777-1816), que encomenda uma Prisão 

para Lisboa, mas que não se concretizou. As duas grandes 

cadeias do país no inicio do séc. XIX, eram o Limoeiro em Lisboa, 

edifício adaptado para o efeito (atual Centro de Estudos 

Judiciários), e a Cadeia da Relação no Porto (atual Centro 

Português de Fotografia) (Figura 21). Este último um objecto 

singular da arquitetura prisional portuguesa, por ter sido 

construído de raiz como prisão em meados do séc. XVI.  
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Figura 20 | CASA DE GANT ; Maison de Force de Gant, 1772; (Fonte:Pinto 

2009, 372) 

 
Figura 21 | PÁTIO DOS PRESOS, Centro Português de Fotografia, Porto; 

(Fonte: http://goo.gl/JBkw8w) 

Em 1821, publica-se no Diário do Governo, um relatório 

sobre o estado das cadeias de Lisboa, referenciando os trabalho 

de John Howard e Jeremy Bentham, dois humanistas pioneiros 

no pensamento reformista dos sistemas prisionais. No relatório, 

afirmava-se a necessidade de ser construído uma prisão em 

Lisboa, particularmente em sistema panóptico. O Panóptico é um 

sistema introduzido por Bentham, que organizava as celas numa 

lógica radial, controladas por uma torre central de onde se 

vigiava os prisioneiros em contraluz, sem que estes 

compreendessem que estavam a ser controlados. Ricardo Silva 

Pinto afirma que este é um sistema estrutural pequeno e 

contínuo, em que uma só pessoa pode exercer domínio sobre 

todos os reclusos (Pinto 2009, 392). 

Com a Regeneração de Portugal em 1850, inicia-se um 

processo de modernização, desenvolvimento económico do país. 

Em 1852, é composto o primeiro Código Penal, (Pinto 2009, 424). 

A 1 de Julho de 1867, dá-se a Reforma Penal e Carcerária, que 

aboliu a pena de morte e instaurou o regime carcerário celular em 
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Portugal. Posteriormente o engenheiro Ricardo Júlio Ferraz, é 

escolhido para dirigir e organizar a construção da Penitenciária 

de Lisboa e em 1874 é apresentado o projeto, influenciado por 

outros sistemas prisionais europeus, em particular a Prisão de 

Louvain, que o arquiteto tinha visitado um ano antes da entrega 

do projeto. Ambas as prisões são organizadas em sistema radial 

com volumes de celas ligados a uma torre central numa lógica, 

de algum modo, panóptica. Entre cada volume de celas existe um 

espaço exterior, que não só promove atividades ao ar livre como 

melhora a ventilação do edifício.  

No sistema prisional atual, é o momento da condenação, 

que marca, com sinal negativo, o indivíduo na sociedade. 

Enquanto que, a posterior execução da pena, será estabelecida 

entre o sistema e o condenado de modo autónoma. Foucault 

afirma que a “escuridão das prisões”, ou melhor, o 

desconhecimento da sociedade sobre as mesmas, leva à 

desconfiança da população sobre o que acontece entre muros. 

Em vez da lei excitar o seu reconhecimento, cria um continuo de 

“murmúrios” (Foucault 1997, 110) .  

 “Não se deveria dizer que a alma é uma ilusão (...) 
poder que se exerce sobre os que são punidos (...) A 
alma, efeito e instrumento de uma anatomia política; a 
alma, prisão do corpo” (Foucault 1997, 31) 

3.1.2. A CELA 

A arquitetura prisional, é baseada numa disciplina, que 

reflete uma hierarquia funcional. Esta disciplina, começa por 

distribuir os indivíduos pelo espaço podendo, a qualquer 

momento, saber onde o recluso está e controlar o seu 

comportamento.  “Cada indivíduo no seu lugar, em cada lugar um 

individuo” (Foucault 1997, 137). O elemento básico da estrutura 

prisional é um espaço mínimo do edifício, a cela, lugar onde o 

prisioneiro passa a maior parte da sua estadia.  

A clausura do indivíduo, teve o seu inicio desde o começo 

da humanidade, na prática da prisão subterrânea, com o “foço” 

ou “poço”, que servia para “guardar” homens e animais. Partindo 

sempre de uma relação de superioridade, onde se estabelece 

uma dicotomia entre o recluso e o cárcere (Pinto 2009, 350). 

O projeto de intervenção da 
Cadeia, embora pretenda 
deixar visível traços do 
estabelecimento prisional não 
deve ser visto como uma 
caricatura desta realidade. 
Acredita-se que uma abertura 
deste objeto à cidade permite, 
uma experiência única, e 
consequentemente o 
reconhecimento e 
compreensão do lado punitivo 
da nossa sociedade, indo 
contra a “escuridão” descrita 
por Foucault. 
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A cela, é uma técnica que parte da vida monacal cristã, 

mas que acaba por ocupar na sociedade protestante o 

instrumento de castigo e “choque”, onde o condenado deverá se 

relacionar com a sua consciência. Jean Mabillon (1632-1707), 

monge benedito e historiador francês, afirmava que o sistema 

celular curaria almas e estas deveriam ser similares às celas dos 

monges cartuxos (Pinto 2009, 358). 

As celas, são espaços funcionais e hierárquicos, que se 

fixam em “fileiras” segmentadas individualmente, com ligações de 

atuação e vigilância. São normalmente orientadas norte-sul, de 

modo a receber o máximo de luz do sol e boa ventilação. “32 m 2 

por adulto é o necessário para a renovação de ar” (Lima 1962, 

151). A organização interior da cela é pensada com mobiliário 

especial, estandardizado e fixo ao chão, que define num espaço 

confinado distintas funções (Figura 23). Embora os materiais 

sejam os mais baratos, os pormenores são importantes, como os 

cantos dos objetos de mobiliário serem boleados, bem como os 

cantos das paredes e no exterior, havia sistema de sinalização 

para chamar o guarda (Pinto 2009, 469) (Figura 22). 

A intenção base da cela é a privação da liberdade, 

constituindo um espaço que cumpra as necessidades de vida do 

recluso, dormir, estar, comer, trabalhar ou estudar. A cela 

determina uma habitação temporária, uma suspensão temporária 

da rotina quotidiana da cidade, associada a uma limitação social, 

económica, espacial e temporal fixa. Torna-se “normal” que o 

recluso acabe adaptando o espaço para que o torne mais 

pessoal, com o qual ele se identifique, com objetos que 

relembrem a vida exterior, familiar e espiritual. 

 
Figura 22 | SINAL – Sinalização de Celas (Fonte:Pinto 2009, 468) 

 

A escolha de um programa 
hoteleiro permite dar usos ao 
sistema de celas da prisão, 
incorporando o sentido de 
“cura” e renovação que a 
clausura tem como principio. 
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Figura 23 | CELA – Planta de cela modelo (Fonte:Pinto 2009, 592) 

 

3.2. A CADEIA DA BOA NOVA 

A ilha e a prisão, são duas realidades, nas quais 

encontramos pontos em comum. Ambos são objetos isolados e 

aprisionados, o que leva a existirem exemplos de lugares que 

unem estas duas características – as ilhas-prisão – cadeias que 

aproveitam do isolamento da ilha para assegurar um controlo 

máximo da população que nela isolam como são exemplo 

Alcatraz e a Ilha de Robben. 

No contexto dos Açores, o maior exemplar de arquitetura 

prisional é o Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, 

conhecido por Cadeia da Boa Nova. Uma construção de meados 

do séc. XIX que se encontra na orla costeira da cidade. O 

paralelismo entre estes exemplos é o conceito de ilha dentro da 

ilha. 

3.2.1. O CONTEXTO HISTÓRICO  

O Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada foi 

construído em meados do séc. XIX. Embora a cidade de Ponta 

Delgada vivesse uma época rica, sendo considerada a terceira 

cidade do território nacional, os modelos de punição eram 

medievais e antiquados comparativamente ao que acontecia no 

resto do país. (Ferreira 1998, 139)  

A cidade tinha enriquecido com o comércio da laranja e do 

pastel, a população crescia rapidamente e a cidade desenvolvia-
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se a nível industrial. No entanto, não era uma cidade cosmopolita 

como as europeias da altura, não possuía água canalizada, rede 

de esgotos ou iluminação. Relativamente ao sistema 

penitenciário, os reclusos eram fechados nos calabouços do Paço 

do Concelho (atual Câmara Municipal). Tendo em conta, não só a 

localização central deste edifício nobre, como as condições de 

insalubridade, falta de higiene e de segurança interna, iniciou-se 

a construção de uma prisão para Ponta Delgada no inicio do séc. 

XIX (Ferreira 1998, 137). Em 1852, um tremor de terra destrói os 

calabouços originais da cidade e é necessário abreviar a 

construção da nova cadeia. 

A zona escolhida para a construção da prisão foi um 

terreno à beira-mar, adjacente à Calheta de Pêro-Teive (Figura 

24). Era uma zona de arrabalde da cidade, onde havia um solar 

anexo a uma ermida datada de 16106, com o título de Ermida da 

Boa Nova. Ambos tiveram de ser demolidos e sobre os mesmos 

construída a cadeia, que veio a receber o nome da Ermida, sendo 

chamada vulgarmente de Cadeia da Boa Nova. No centro da 

Prisão foi edificada uma nova capela com fachada para o mar 

(sul) com a mesma invocação a Nossa Senhora da Boa Nova, 

entidade curativa e salvadora. A rua adjacente à prisão (da 

Pranchinha à Calheta) intitulada anteriormente de Rua da Calheta 

ganhou também a designação, até aos dias de hoje, de Rua da 

Boa Nova. 

 
Figura 24 | CALHETA E CADEIA; Vista da Calheta de Pêro de Teive com a 
Prisão ao fundo (canto superior direito) 1906; (Fonte: http://goo.gl/7ne5CP)  

                                                
6  “Ermida da Nossa Senhora da Boa Nova...A primeira pedra para a sua 
construção foi lançada em 6ª feira santa de 1610 (...) Em 1852 foi esta ermida 
expropriada à família Borges de Sousa, assim como o Solar anexo para a 
construção da penitenciaria... “ (Carreiro 2004, 65) 

Tendo em conta a 
singularidade da Capela, o 
projeto propõe um programa 
público e multifuncional este 
espaço, deixando-o amplo e 
versátil. Organizou-se o 
espaço exterior sobre uma 
malha não ortogonal à capela 
deixando transparecer a sua 
singularidade pela inflexão. 
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3.2.2. A CONSTRUÇÃO 

O Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, 

inaugurado em 1856, funciona à 157 anos sem interrupções. 

Insere-se num pequeno grupo de exemplares da arquitetura 

prisional do séc. XIX, por ser dos poucos casos de edifícios 

prisionais criados de raiz para esse efeito, ao contrário das 

alterações, que nesta altura estavam a ser feitas a edifícios 

existentes adaptados para prisão. A construção da Cadeia da 

Boa Nova terminou em 1856, ou seja, não é um objecto que se 

insira nos equipamentos regeneradores, do sistema prisional 

português, que começaram a ser criados com a Reforma Penal e 

Carcerária de 1867, é um objecto singular. 

O projeto esteve a cargo do engenheiro civil madeirense 

Ricardo Júlio Ferraz (1824-1880), radicado nos Açores e autor da 

Penitenciária de Lisboa (1864-1885) e do Estabelecimento 

Prisional de Coimbra (1876-1901). R. J. Ferraz foi responsável 

pelo Ministério das Obras Públicas do Distrito Regional dos 

Açores a partir de 1859 e dirigiu as obras da Doca da cidade de 

Ponta Delgada, bem como a construção de estradas regionais. 

(Borges 2007, 323). 

O Engenheiro Ferraz, após a construção do 

Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, parte para Lisboa 

em 1870 e em 1873 fica encarregue da direção das obras da 

Penitenciária de Lisboa. Em 1874 apresenta um projeto para 

Lisboa que se assemelha à prisão de Louvain (Bélgica). Ambas 

as soluções podem ser equiparadas a uma lógica formal radial, 

que ele já tinha aplicado ao projeto da Cadeia da Boa Nova 

(Figura 25). Podemos afirmar, que a Cadeia da Boa Nova, foi o 

primeiro passo da carreira em arquitetura prisional do engenheiro 

Ricardo Júlio Ferraz, e deu-lhe bases de conhecimento, que lhe 

permitiram construir a Penitenciária de Lisboa. O paralelismo 

formal encontra-se na forma radial, com uma torre central de 

vigilância que controla todas as alas da prisão. No caso de 

Lisboa e de Louvain falamos de grandes equipamentos em que 

as alas circundam a torre em 360º, no caso de Ponta Delgada 

cingimo-nos a duas alas de celas. 
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A solução apresentada para Ponta Delgada foi um edifício 

de 3 pisos, aberto ao mar, com um corpo central e duas alas de 

celas em ângulo obtuso. A orientação do edifício, aparenta ter 

seguido a obrigação de fachada sul da capela ao centro. No 

primeiro piso encontra-se a cozinha e salas comuns e nos pisos 

superiores, as celas abobadadas distribuídas por corredores, 

também eles arqueados. As abobadas são de “pedra molle” e as 

paredes de pedra aparelhada 7  que chegam a ter 1 metro de 

largura. O muro exterior é em pedra basáltica também 

aparelhada. 

 
Figura 25 | ESTABELECIMENTO DE PONTA DELGADA ; 2013 (Autor: Maria 

Lalanda) 

3.2.3. A CADEIA DA BOA NOVA HOJE 

Atualmente a Cadeia da Boa Nova está sobrelotada e esta 

problemática tem vindo a ser discutida nos últimos anos. A 

questão começou em 2008, com a falta de condições da prisão e 

a constatação da necessidade de substituição. Posteriormente foi 

questionada a deslocação dos prisioneiros para a nova prisão na 

ilha Terceira e atualmente, foi confirmado pelo Governo Regional 

e pelo Ministério da Justiça, a construção de uma nova prisão em 

São Miguel, num prazo de cinco a seis anos.  

O Relatório de Atividades do Ministério da Justiça de 2009 

afirma que o Estabelecimento acolhia, na altura, 173 reclusos e 1 

reclusa (Ministério da Justiça 2009, 315)8 tendo capacidade para 

120. Por consequência das condições de sobrelotação, é 

                                                
7 “Também da pedreira que tinha ao Pico da Pedra JC cedeu pedra para a 
construção da cadeia durante mais de um ano, cf. Carta de Ricardo Júlio 
Ferraz a António Bernardes d’Abreu Lima, ao Pico da Pedra, 15 Janeiro 1865, 
na qualidade de Director das Obras Públicas do Distrito, pedindo para extrair 
pedra molle para as abobadas da nova Cadeia” (Borges 2007, 226) 
8 O Relatório de Atividades do Ministério da Justiça mais recente (2010) e 
disponível para consulta, não possui dados sobre o Estabelecimento Prisional 
de Ponta Delgada. 
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assinalado problemas a nível da convivialidade e de doenças 

infecciosas (Ministério da Justiça 2009, 317). A Cadeia da Boa 

Nova, era enquadrada em 2009, como uma das prisões com 

piores condições do país. “Na Cadeia da Boa Nova 40% dos 

reclusos é portador de uma doença infecto-contagiosa, enquanto 

que a média nacional fica-se pelos 24,8%.” (Rodeia 2009).  

Desde 2009 que foi feita a cedência de terreno na Ribeira 

Grande9 para a construção de uma nova prisão na ilha de São 

Miguel. Projeto que, embora nunca tenha sido delineado, foi 

congratulado no relatório de atividades pelo Ministério da Justiça: 

“celebrar protocolo de cedência de terreno pertença do Governo 

dos Açores para construção do futuro Estabelecimento Prisional 

da Ilha de S. Miguel.” (Ministério da Justiça 2009, 321).  

Em paralelo iniciava-se a construção do Estabelecimento 

Prisional Regional de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, em 

2008. A nova prisão pretende centralizar melhor os reclusos da 

região, relativamente às ilhas centrais, e tem capacidade para 

170 reclusos (começou em funcionamento em Setembro de 2013) 

(Lagarto 2008). Num primeiro plano, discutiu-se a possibilidade 

de transferir presos de Ponta Delgada para a prisão de Angra, ao 

que o Presidente do Governo Regional veio afirmar, não ser 

acertado “por lhes impossibilitar a manutenção de laços 

familiares, prejudicando a sua reinserção” (A. o. Lusa 2013). 

Foram cinco anos de suposições e agravamento do estado 

de conservação do edificado. A 4 de Setembro de 2013 o 

Presidente do Governo Regional, relativamente ao caso da 

Cadeia da Boa Nova, afirmou que “a decisão mais correta é 

construir um novo edifício” (A. o. Lusa 2013). Afirmando ainda, 

relativamente ao estabelecimento prisional, “dada a sua 

localização na cidade de Ponta Delgada é um edifício que pode 

ser melhor aproveitado para outro fim”. No dia 7 do mesmo mês, 

Fernando Santo, (Ex-Secretário de Estado da Administração 

Patrimonial e dos Equipamento dos Ministério da Justiça) afirmou 

                                                
9 “O terreno que o Governo dos Açores se propõe ceder para a implantação do 
novo estabelecimento prisional da ilha de São Miguel, destinado a substituir a 
cadeia da Boa Nova, em Ponta Delgada, situa-se na freguesia do Pico da 
Pedra, no concelho da Ribeira Grande” (Couto 2009) 
 



 37 

que a construção da nova prisão para São Miguel “deverá ser 

concluído dentro de cinco a seis anos (...) há a necessidade 

imperiosa”. Afirmou ainda, que este assunto será prioridade do 

Governo da República avançando por enquanto com “obras de 

recuperação uma vez que o atual edifício não pode ficar à 

espera” (A. o. Lusa 2013). 

 
A questão que se coloca após 
cinco anos de discussão e 
que, acredita-se, deve ser 
desenvolvida nos próximos 
cinco anos até à construção 
de uma nova prisão, é o que 
fazer com este edifício? 
Compreender como dar um 
novo olhar a uma das 
fachadas da cidade de Ponta 
Delgada com 150 anos de 
história.  Que cenários e 
oportunidades se encontram 
neste edificado que possam 
ser resposta às necessidades 
de hoje e fomentem uma visão 
de futuro? 
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Figura 26 | REFERÊNCIAS ; Vista da Fajã do Araújo no Nordeste (Autor: Maria Lalanda) 

"A liberdade é a possibilidade do isolamento." 
Bernardo Soares 

4. O PROJETO COMO ILHA 

 

O isolamento permite ao ser humano, focar-se em si 

mesmo, nos seus problemas e oportunidades. Acreditava-se que 

a cela “curaria” almas pois, o ilhar-se do que nos rodeia, ou seja, 

isolarmo-nos, é necessário para restruturar e compreender ações 

passadas e futuras. Assim sendo, pretendemos neste capítulo, 

isolar conceitos transversais à prisão e à ilha. Neste capítulo 

enfatizamos conceitos teóricos que, embora se distanciem entre 

si, como que se de um arquipélago se falasse, são 

interdisciplinares, interdependentes e sustentam e fundamentam 

uma ação futura. 

O conceito de vigiar, é o que estrutura as ideias que se 

apresentam neste capítulo. A vigia, parte de estruturas 

arquitectónicas ou naturais, que permitem observar atentamente 

algo, que espreitam uma realidade, enquadrando-a no seu 

contexto espacial-temporal e dotando-a de um sentido. O 

caminho de ronda que permite vigiar os reclusos na prisão, a 

atalaia que vigia o mar ou a torre que olha a paisagem. A 

diferença, entre o elementos de vigia que se abordam, é a 

condição do espetador perante o que observa. No caso da prisão 

olhamos de dentro para dentro, enquanto que da torre ou do 

mirante olhamos também de dentro para fora. Propomos 

posicionar o leitor de fora para dentro, ou seja, olhar estes 

objetos que vigiam, como pontos singulares num território, 

observar como é que estas construções fazem a paisagem. 

Neste capítulo abordamos os 
conceitos que fundamentaram 
a ação de projeto. Como foi 
referido no primeiro capítulo a 
questão inicial desta 
intervenção foi como 
relacionar o objeto prisional 
com a sua paisagem. O 
conceito vigiar tornou-se base 
para a ação que relaciona o 
interior do objeto e a relação 
com o exterior, com o mar e 
com a paisagem. 
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4.1. O VIGIAR E O PUNIR 
Os pontos seguintes tem como referência duas obras que, 

de modo reformador, vieram colmatar no séc. XX uma 

necessidade de reflexão sobre a vivência nos sistemas prisionais. 

Em primeiro lugar a obra “Vigiar e Punir” de Michel 

Foucault (1926-1984), filósofo francês, que investigou as práticas 

do poder e governança e, nesta obra, desconstrói os mecanismos 

penitenciários. 

Contrapondo com esta investigação assume-se como 

referência a obra de um contemporâneo de Foucault, Erving 

Goffman (1922-1982). Cientista social e escritor canadense que 

investigou as interações sociais, abordando a temática prisional 

na sua obra intitulada “Manicómios, Prisões e Conventos”. O 

autor tipifica estes estabelecimentos como instituições 

totalitárias, ou seja, que organizam diversas funções em resposta 

às “totais” necessidades do individuo que as habita. 

Os conceitos de identidade, ou perda da mesma, o 

totalitarismo, a clausura da cela, a fronteira com o exterior, com a 

sociedade além muros, e a vigilância máxima, são realidades 

estruturantes da vivência dentro das prisões e que analisamos de 

seguida. 

4.1.1. A IDENTIDADE 

A mudança de uma condição social livre para um internato 

é uma mudança extrema “estamos perante algo mais limitado do 

que aculturação ou assimilação” (Goffman 2001, 23). Não existe 

uma absorção de uma nova cultura, mas uma mudança cultural, 

em que o internado se isola de várias oportunidades e de 

alterações que possam vir a acontecer no mundo externo.  

Após a entrada no sistema interno, o indivíduo fará parte 

de novas lógicas organizacionais, que até então desconhecia. 

novas regras, um novo lugar no mundo, um novo espaço de 

habitar. Goffman intitula este método de processos de 

“arrumação” ou “programação” (Goffman 2001, 27). O internado, 

deixa de ter os seus bens pessoais que são substituídos por 

aqueles que a instituição apresenta sob forma padronizada e 

uniformemente distribuídos.  
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Podemos admitir que existe uma perda de identidade, uma 

perda de um “ser-estar” ou um “desculturamento” (termo de 

Robert Sommer) (Goffman 2001, 23). Esta perda, começa quando 

atravessa o limite tenso, entre o mundo exterior e o interior da 

instituição de internato. Goffman, afirma existir uma distinção 

entre uma identidade social, virtual e pessoal: 

“L’identité sociale réelle se définit à partir des 
catégories et attributs possédés en fait (Goffman, 
1963)”10 (Baugnet 1998, 60). 

“L’identité sociale virtuelle: ce qui est attendu, ce qui 
devrait être en puissance. Ce faux semblant, permet 
de survivre au sein d’un consensus social (Goffman, 
1963)”11 (Baugnet 1998, 60). 

«L’identité pour soi: ou sentie, c’est le sentiment 
subjectif de sa situation, de la continuité de son 
personnage, faculté de l’acteurs de se voir (Goffman, 
1963)”12 (Baugnet 1998, 61). 

Assume-se, portanto, que a identidade do indivíduo parte 

também da interação que ele tem com a sociedade e das 

categorias com que esta o define. No caso da condição de 

internato prisional, existe uma nova identidade social, uma nova 

sociedade com a qual ele interage, onde o seu papel é instituído 

por uma padronização do sistema e em que a sua categoria é a 

de recluso. 

A identidade virtual, ou seja, as potencialidades do 

indivíduo, estas serão reduzidas ao que a administração prisional 

lhe permitir ou proporcionar, perdendo as oportunidades que o 

mundo exterior lhe poderia proporcionar. No entanto, a vida 

prisional está centrada no isolamento, enfatizando a identidade 

“para si mesmo” referida por Goffman. O fato de não ter que se 

socializar permite ao internado deixar cair a “máscara de ator” e 

olhar-se. A diferenciação e relacionamento com os outros, são 

parte integrante e essencial da nossa identidade, no caso do 

sistema prisional, são todos vistos na mesma condição e a 

uniformização retira identidade.  

                                                
10  “A identidade social real é definida a partir das categorias e atributos 
possuídos para si” (Tradução de Maria Lalanda) 
11  “A identidade social virtual: o que é esperado, o que é possível. Uma 
pretensão que sobrevive do consenso social” (Tradução de Maria Lalanda) 
12  “A identidade para si mesmo: que se sente, a sensação subjetiva da 
situação, a continuidade do seu caráter, capacidade dos atores de se verem” 
(Tradução de Maria Lalanda) 

Enquanto que a prisão 
uniformiza e retira o 
conhecimento do “outro” 
fazendo o indivíduo perder 
identidade, este projeto 
pretende abrir o espaço ao 
público e ser um lugar de 
conhecimento de si mesmo e 
do “outro”. Unindo as funções 
de hotelaria e restauração, 
com funções culturais e de 
lazer, cria-se um encontro 
entre o habitante local e o 
turista, num ambiente 
desconhecido de ambos.  
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4.1.2. A INSTITUIÇÃO TOTALITÁRIA 

O conceito de Instituição Totalitária foi criado por Erving 

Goffman na obra “Manicómios Prisões e Conventos”. O autor 

afirma que as tipologias de internato, fecham uma população num 

mundo próprio e, por consequência, têm que responder a todas 

as suas necessidades de vida, do lazer e do trabalho, do interior 

e do exterior da casa. Assim sendo, são “totais”, porque albergam 

todas as funções da vida do indivíduo. 

Goffman apresenta cinco grupos de instituições 

totalitárias. 1 – instituições que cuidam de pessoas incapazes 

(orfanatos, lares); 2- instituições para cuidar de pessoas 

incapazes mas que ameaçam a comunidade (sanatórios, 

hospitais para doentes mentais); 3 – instituições de pessoas que 

ameaçam a comunidade (cadeias, campos de concentração); 4- 

instituições instrumentais (quartéis, navios); 5-  estabelecimentos 

de refúgio (mosteiros, conventos). (Goffman 2001, 16) 

Goffman afirma que as Instituições Totalitárias são 

entidades, que conjugam dois tipos de estabelecimentos sociais. 

Em primeiro lugar a casa ou o trabalho, que “fornecem o local 

para atividades nas quais o indivíduo tem consciência de obter 

seu status social”. Em segundo plano os  restantes espaços, 

locais de lazer que “proporcionam atividades opcionais e de 

distração que exigem o tempo que sobrou” (Goffman 2001, 15).  

A sociedade moderna, é regida por diferentes autoridades 

consoante o espaço que ocupa na sua vida. O dormir, o trabalhar 

e o lazer, são realizados em diferentes lugares e com diversas 

pessoas. No caso da Instituição Total, tudo acontece naquele 

lugar, entre pessoas na mesma situação, separadas da 

sociedade, numa vida fechada e organizada de modo formal por 

uma mesma administração superior. (Goffman 2001, 17) 

No caso da arquitetura prisional, ela contribui, através da 

forma como pensa o espaço, para 

mudar as pessoas, reformar ou 

reformatar os indivíduos que nele 

residem e ajudar os mesmos a 

entenderem o que podem fazer com o 

Pretende-se que a experiência 
produza um “ganho” de 
identidade. Por um lado, 
mantendo de isolamento e o 
ganho de identidade  “para si 
mesmo”, por outro, 
adicionando espaços de 
encontro que fomentem a 
identidade social. 

 

 

  O projeto pretende manter a 
visão de totalitarismo que a 
prisão possui, limitando num 
mesmo espaço o dormir, o 
trabalhar e o lazer.  
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seu “eu”. A forma como espaço das instituições totalitárias está 

condicionado permite a concretização da função social para que 

está destinado. 

4.1.3. A CLAUSURA 

A clausura, parte da ideia de fechamento, limitar o contato 

com a sociedade. Normalmente este conceito está relacionado 

com a vida conventual ou monacal, associado a refúgio e vida 

espiritual. No caso prisional, a clausura é o mecanismo 

reformador do recluso e o meio que o sistema prisional tem de 

maior controlo sobre o mesmo. Em ambos os casos, não existe o 

“outro” diferente com quem se relacionar ou exteriorizar os 

pensamentos e sentimentos, enfatizando a relação com o “eu” e o 

olhar para si mesmo. 

Os quadros do pintor Piranesi (1720-1778) intitulados 

Prisões (Carceri d’Invenzione) são 16 gravuras que refletem a 

angústia do enclausuramento. Prisões imaginárias, escuras e 

opressivas, “abordando como nunca antes nas artes plásticas o 

tema presídio” (Moraes 2010, 38). Pode-se interpretar estas 

obras como o emaranhado de “fugas” que um individuo 

enclausurado pode encontrar na sua mente.  

O pintor representa escadas, subidas e dificuldades, mas 

que também podem refletir, esquemas de saída ou procura de 

lugares na mente do prisioneiro. A escuridão é permanente, as 

texturas dos materiais e as suas profundidades são levadas a 

uma complexidade tal, que não permite entender onde começa e 

acaba o espaço, layers de intenções sobrepostas, um mundo 

próprio (Figura 27). 

 
Figura 27 | PRISÃO ; Carceri XIV , 1750; (Autor: Piranesi; Fonte: 

http://goo.gl/hXPXDa) 

A evasão foi o conceito que 
deu origem ao desenho de 
uma nova estrutura que abriga 
os usos públicos do projeto e 
que se eleva até ao nível do 
muro. 
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“ele [Piranesi] nos permite refletir sobre o 
aprisionamento que está para além da corrente, da 
algema, e da cela – o aprisionamento que existe no 
homem, que existe na alma acorrentada e que escapa 
à nossa compreensão.” (Moraes 2010, 40) 

Também o espaços público, incorpora um tipo de estrutura 

urbana de clausura. Lugares fechados em si mesmo, 

condicionados à vivência que acontece além dos seus limites, 

intitulados Enclaves. Gordon Cullen na obra Paisagem Urbana 

refere esta realidade, como um dos elementos que cria 

dinamismo na cidade. São recintos que podem ser alcançados 

com alguma facilidade, embora estejam desviados do fluxo 

principal da cidade, e onde “se disfruta, simultaneamente, o 

exterior, de um ponto de observação bem situado e seguro” 

(Cullen 2008, 27).  

Os Enclaves são espaços exteriores, com vida própria, em 

que o seu interesse reside na fresta de relação entre os mesmos 

e a cidade. Entre o espreitar e entrar existe um misticismo, uma 

curiosidade do desconhecido. Gordon Cullen descreve como a 

qualidade da “sensação do Além (...) de certo modo lírica, de algo 

está ao mesmo tempo presente e sempre fora do alcance” (Cullen 

2008, 36). A questão está na exposição e isolamento destes 

espaços para com o resto da cidade, porque a tensão emocional 

está na interação entre o “aqui” e o “além” (Cullen 2008, 79). 

4.1.4. A VIGILÂNCIA 

O sistema prisional, é um mundo em si mesmo. pela 

padronização do indivíduo, pelo carácter totalitário das suas 

atividades, pela clausura e pelo isolamento destas realidades da 

sociedade. As várias atividades isoladas e limitadas obrigatórias, 

são reunidas num plano único racional, coordenado e vigiado 

pela instituição.  

Goffman afirma, que a vigilância pode ser encontrada 

noutro tipo de estabelecimentos, comerciais, industriais e 

educacionais, no entanto nestes a supervisão é feita para 

orientar, ensinar ou inspecionar se a atividade é feita em 

concordância. Na prisão a vigilância é feita num contexto de 

precaução, em prol da proteção da sociedade e da disciplina 

imposta ao delinquente. (Goffman 2001, 17)  

Apenas os jardins públicos – 
Jardim António Borges e 
Jardim de Santana – são 
enclaves públicos na cidade 
de Ponta Delgad. Este projeto 
propõe um enclave, ou seja, 
um novo tipo de espaço 
urbano. 
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A disciplina é imposta pela vigilância e as técnicas 

utilizadas, refletem o poder e a divergência clara, entre quem 

manda e quem obedece. São vigilâncias “hierarquizadas”, 

refletidas numa arquitetura, que não serve mais para ser vista ou 

para vigiar o exterior, como os castelos, fortalezas e muralhas, 

mas para controlar o interior, muitas vezes sem ser visto.  

O maior exemplo arquitectónico deste tipo de vigilância é o 

Panóptico, um anel edificado com uma torre ao centro, que vigia, 

sem que se entenda se tem vigilante ou não (Figura 28). O medo 

de “poder” estar a ser visto por este “olho que tudo observa” 

limitava os atos dos prisioneiros. O controlo estava no imaginário 

dos reclusos da presença universal (Pinto 2009, 391).  

Conclui-se portanto, que o poder, em particular o prisional, 

pode ser apresentado em formas visíveis e invisíveis. Visíveis 

pela organização social celular, “cada um em seu lugar”, 

uniformizados com a clara dicotomia entre quem obedece e quem 

manda. Visível também pelos limites físicos e austeros entre a 

prisão e a sociedade, o muro alto, as grades e o condicionamento 

da cela. Invisíveis pela sua vigilância contínua e o controlo 

imperativo e imutável da instituição (Figura 29). 

 
Figura 28 | OLHO QUE TUDO OBSERVA; Desenho do Panóptico, 1791 ; 

(Autor: Jeremy Bentham, Fonte: http://goo.gl/tVHuuV) 
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Figura 29 | VIGIAR A CELA ; Pormenor de vigia na porta da cela que permite 

uma amplitude de visão para o seu interior. (Fonte: Pinto 2009, 66) 

4.1.5. O MURO 

No contexto prisional, o muro, é a fronteira, o elemento 

arquitectónico de maior importância, sem ele o condicionamento 

da vida em sociedade deixa de existir. Anteriormente, o 

criminoso era condenado publicamente, sobre isto, Michel 

Foucault afirma que o “teatro punitivo” foi substituído por uma 

arquitetura fechada, complexa e hierarquizada. O muro passou a 

ser uma proteção para quem fica de fora, em vez do contrário, 

limitando o mistério da punição (Foucault 1997, 111).  

A construção do muro das prisões, reflete preocupações 

que Ricardo Silva Pinto refere na sua investigação. Deveria ter 

uma altura de 5 metros, “altura ideal”, pois não pode ser 

escalada sem auxilio de uma escada ou corda e o seu topo é um 

pormenor importante, que quando arredondado dificulta a 

possibilidade de ser transposto (Figura 30). 

 
Figura 30 | MURO , Muro Prisional (Fonte: Pinto 2009, 475) 

Partindo do conceito de 
vigilância prisional, o novo 
volume assume o lugar do 
antigo caminho de ronda. São 
retiradas as sentinelas e o 
próprio volume assume o vão 
rasgado que vigia o interior. 
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Entre a realidade enclausurada e o exterior, existe sempre 

um limite, que pode ser mais ou menos espesso, mais ou menos 

acessível. Fora do contexto de internato, a oposição entre as 

entidades privadas e o espaço público, não deve ser visto como 

extrema, mas refletir também o que está “entre” estas duas 

realidades (privado e público). São os limites que criam as 

relações entre os dois mundos, “por vezes são eles próprios 

lugares de encontro onde mais do que dividir, se reúne” (S. F. 

Rodrigues 2009, 63). 

A Muralha Nazari do Arquiteto Antonio Torrecillas é um 

projeto que reflete o conceito de “estar entre”. Compreendendo o 

limite como um volume de relação, constrói uma fronteira que 

também é travessia (Figura 32). Por outro lado a instalação do 

Arquiteto Eduardo Souto Moura para a Bienal de Veneza de 2012 

cria um percurso de experiências entre os dois conceitos 

“interior” e “exterior” sem que, em nenhum momento, algum 

destes seja concretamente definido. Neste projeto é mais 

importante a vista de dentro para fora, o enquadramento que o 

volume cria do que está “além” dele (Figura 31). 

A questão do limite, também se coloca, quando este é 

usado, não como divisão de espaços, ou enquadramento de uma 

vista, mas como a própria “vista” que se tem do interior para o 

exterior. Conceito que encontramos no projeto Turismo de 

Natureza do Forte de Cabanas dos Arquitetos Victor Mestre e 

Sofia Aleixo.  

Neste projeto não se constrói um muro, mas trabalha-se 

com a pré-existência do mesmo. A memória deste dispositivo de 

defesa “falou” mais que o objecto que dentro dele foi construído. 

O edifício novo eleva-se até ao nível do muro e faz dele “vista”. 

Os quartos são virados para o muro dando primazia à sua 

materialidade e textura. O descolar o volume do muro, cria uma 

luz indireta interessante e a textura, um pano de fundo único que 

se altera consoante a orientação do sol (Figura 33). Contrapomos 

este projeto, com o Projeto da Cidadela de Cascais de Gonçalo 

Byrne, que aproveita o muro como suporte. Neste caso, a 

pousada apropriasse do muro, torna este o seu limite e retira-lhe 

a dimensão de cerca que passa a ser parede (Figura 34). 
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Figura 31 | LIMITE, Bienal Veneza, Eduardo Souto Moura, Veneza Itália, 2012 

(Fonte: http://goo.gl/ZOCsnz) 

 
Figura 32 | “ESTAR ENTRE”, Muralha Nazari, Antonio Torrecillas, Granda, 

Espanha, 2005 (Fonte: http://goo.gl/4zCVZJ)  

 
Figura 33 | MURO VISTA, Turismo de Natureza do Forte de Cabanas, Victor 

Mestre e Susana Aleixo, 2006 (Fonte: Intervenção de 2005 , FAUTL) 

 
Figura 34 | MURO SUPORTE, Cidadela de Cascais, Gonçalo Byrne, 2012, 

(Fonte: http://goo.gl/pjnLyS) 
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Retomando o contexto dos Açores, o muro de pedra 

basáltica preta, é marca da paisagem insular. Quando as terras 

conquistadas, foram divididas pelos Donatários, a construção dos 

muros estruturou a matriz fundiária. Os muros serviam como 

divisórias e como caminhos de ronda sobre os terrenos de cultivo 

e eram intitulados de “lagartos” que “Cumprem simultaneamente 

a função de abrigar as culturas dos ventos e libertar a terra de 

cultivo do excesso de pedra acumulada.” (Albergaria e França 

2011, 151). A construção ficava a cargo dos “pedreiros”, 

profissionais especializados na sobreposição de “pedra seca” 

que, como um puzzle, construíam os muros que ainda hoje 

subsistem às intempéries (Albergaria e França 2011, 152). 

Pedro Borges na sua investigação, admite que esta 

construção pode ter sido trazida pelos ingleses que nas ilhas se 

fixaram, aquando do período da laranja. A construção do muro de 

pedra implicava um trabalho exigente e demorado e os ingleses 

tinham o dinheiro e o “know how”. “A verdade é que há uma certa 

tipologia de muros de pedra seca que só se desenvolveu em 

Inglaterra com os Enclosure Acts”13 (Borges 2007, 100). 

O sistema construtivo de sobreposição de pedra é 

reinterpretado no projeto do Centro de Visitantes da Gruta das 

Torres, na Ilha das Flores. O projeto desconstrói o muro 

aparelhado típico açoriano, construindo um muro “ondulante de 

pedra que se transforma num rendilhado ao tocar no edifício”. 

Existe neste projeto uma preocupação de integração do objecto 

moderno num contexto natural pela poética material (Figura 35).  

 
Figura 35 | MURO CONTEMPORÂNEO, Centro de Visitantes da Gruta das 

Torres; SAMI-arquitetos, Flores, 2005 ; (Fonte: www.sami-arquitectos.com) 

                                                
13  “Para alguns resumos do processo de geometrização do campo inglês, 
particularmente nas Midlands, com o emparcelamento dos baldios comuns ingleses 
nos séculos XVIII e XIX e o comprovado incremento da produção” (Borges, 2007, p.78) 

O muro de basalto da prisão 
torna-se “vista”, deixando o 
significado de 
enclausuramento prisional 
para se tornar limite a uma 
“rua” pública de convívio com 
o “outro”. Ao contrário do 
projeto de Turismo de 
Natureza no Forte de Cabanas 
que se apresenta, aqui este 
espaço entre o muro e o 
objeto é espaço útil. O muro 
em vez de dividir, conecta. 

 

O desenho paisagístico do 
pátio exterior tem como base 
os muros de divisão de terras 
que acontecem nos açores, os 
“lagartos”, criando patamares 
de transição e espaços de 
estar.  

 

O desenho paisagístico do 
pátio exterior tem como base 
os muros de divisão de terras 
que acontecem nos açores, os 
“lagartos”, criando patamares 
de transição e espaços de 
estar.  
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4.2. VIGIAR O MAR  

“O meio ambiente sugere distinções e relações, e o 
observador – com grande adaptação e à luz dos seus 
objetivos próprios – seleciona, organiza e dota de 
sentido aquilo que vê.” (Lynch 2011, 14) 

O conceito de vigia está relacionado com o contexto de 

defesa. O controle do território era feito por pontos altos, que 

asseguravam a chegada do “outro”. No contexto insular o “outro” 

viria do mar e os espaços de sentinela e controlo eram colocados 

distanciando-se da ilha em altura e enquadrando o horizonte 

marítimo. Seguidamente abordaremos este conceito de vigiar no 

sentido de olhar não para o interior do território – como na prisão 

- mas para fora, desde o misticismo e imponência do lugar alto 

aos vários elementos de vigia marcantes da paisagem açoriana, 

as torres, os mirantes e miradouros.  

4.2.1. OS LUGARES ALTOS E OS MIRADOUROS 

Em qualquer tipo de povoamento o homem necessitou de 

marcar certos lugares como espaços de relação com o espírito e 

o sagrado. O estar mais alto, é à partida uma posição de primazia 

sobre aquilo que fica em baixo.  

“Muitos dos santuários encontram-se no alto dos 
montes, no cume das montanhas (...) algo que 
remonta aos tempos das civilizações mais recuadas, 
aos egípcios, que ao construírem pirâmides, 
procuravam emular a montanha sagrada, a babilónia” 
(Pereira 2010, 11).  

A Torre de Babel, figura do livro de Génesis, reflete a 

vontade de um povo de construir uma torre que chegasse ao céu. 

Os lugares sagrados são colocados em topos de montanhas 

perante esta ideia de que, quanto mais alto nos colocamos, mais 

próximo do céu estamos.  

 “Estas [montanhas] erguem-se para o céu como 
pilares, e assumem-se logo o estatuto de escadas 
mágicas” (Pereira 2010, 12). 

Olhar de longe o objecto, enquadrá-lo na paisagem e 

posteriormente o percurso até ele, faz tudo parte da importância 

do lugar. Para atingir o posicionamento privilegiado é requerido 

um certo ritual de percurso que leva a uma sucessão de pontos 

de vista, que o caminho cria, à medida que gradualmente se 
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eleva no terreno. A dificuldade de percurso é feita de etapas, 

desde o olhar inferior do espectador, que leva à espectativa, o 

percurso (caminho de descobertas) e posteriormente à chegada, 

com ganhos pessoais.  

Dois projetos que refletem o olhar do homem sobre o 

percurso, a viagem e o reconhecimento da importância de 

enquadramento a paisagem são o Nasjonale Turistveger 

(Noroega) e Pilgrim Trail - La Ruta del Peregrino (México). 

Nasjonale Turistveger é um projeto Norueguês que, ao longo de 

18 rotas pelo país, integraram intervenções de arquitetos 

consagrados – como Snohetta, Jensen & Skodvin, Mart Dunbolt, 

Peter Zumthor. O propósito é enquadrar a paisagem, por meio de 

miradouros que preservam a identidade dos lugares. No entanto, 

os objetos “evidenciam mais a arquitetura do que o que a 

paisagem quer dar a ver” (Calvete 2013, 47). Podemos afirmar 

que, neste caso, o olhar exterior do espectador e a espectativa 

de chegar ao local, são enfatizados por meio da apreciação dos 

objetos, mais do que pela vista que eles proporcionam (Figura 

36). 

Por sua vez, a Rota do Peregrino no México, estende-se 

cerca de 100 km perto Guadalajara, num percurso de 

peregrinação à Virgem de Talpa. São 15 intervenções simples, 

com áreas de apoio para os peregrinos, bem como pontos 

singulares de orientação no percurso, que muitas vezes 

incorporam miradouros sobre a paisagem (Figura 37, Figura 38 e 

Figura 39). Em ambos os casos, a importância do objeto singular 

como ponto de orientação e a observação que se tem dele de 

fora, é tão importante como a chegada ao mesmo. São objetos 

que marcam a paisagem, são pontos singulares (ver secção 

4.4.3). 

 

Assumindo a Avenida como 
um percurso, também este é 
composto pelos seus pontos 
significantes, alguns de 
contemplação. Esta proposta 
pretende ser mais um desses 
pontos, um novo 
posicionamento sobre a 
paisagem. 
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Figura 36 | TROLLSTIGEN, Reiulf Ramstad Architects, 2009, Noroega  (Fonte: 

http://www.nasjonaleturistveger.no/) 

 
Figura 37 | PLIGRIM COLUMN, Emanuel Christ and Christoph Gantenbein, 

2011, Valley of Ameca, Guadalajara, México (Fonte: 
http://www.christgantenbein.com/) 

 
Figura 38| LOOKOUT POINT, HHF architects, 2009, Guadalajara, México 

(Fonte: http://www.hhf.ch/) 

 
Figura 39 | MIRADOR LAS CRUCES, ELEMENTAL, 2010, Guadalajara, México 

(Fonte: http://www.elementalchile.cl/) 
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Os miradouros são lugares públicos, de fácil acesso. São 

espaços que, nos colocam num posicionamento “panorâmico” 

relativamente ao lugar que nos rodeia, fazendo-nos compreender 

melhor a sua estrutura e essências. Não é de estranhar, que 

muitas cidades divulguem como “cartão de visita” a vista do seu 

miradouro, que compõem o espaço da cidade como elemento 

construtivo de arte pública (Andrade 2008, 24). No caso insular, 

pela diversidade topográfica das ilhas, muitos destes espaços 

herdam um olhar analítico ou cartográfico, um posicionamento 

não só de contemplação mas de compreensão do terreno, da 

costa ou do mar. Ao contrário dos projetos apresentados 

anteriormente, os miradouros, no contexto insular açoriano, são 

na sua maioria lugares que não se evidenciam na paisagem mas 

enquadram a mesma. 

 “A própria história da descoberta permanente do 
território da ilha [São Miguel] até ao século XIX ilustra 
cabalmente a passagem, ou contágio, do olhar 
científico dos naturalistas pelo olhar estético dos 
turistas sobre a paisagem” (Borges 2007, 27) 

 
Figura 40 | OLHAR O MIRADOURO; (no Porto da Caloura a olhar para o 
Miradouro) Miradouro do Pisão, Caloura, São Miguel (Autor: Maria Lalanda) 

 
Figura 41 | O MIRADOURO; Miradouro do Pisão, Caloura, São Miguel (Autor: 
Maria Lalanda) 

 
Figura 42 | VISTA DO MIRADOURO; Miradouro do Pisão, Caloura, Ilha de São 
Miguel (Autor: Maria Lalanda) 
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4.2.2. OS MIRANTES E AS TORRES DA LARANJA 

“O que foi um depósito de pedra, atalaia e ponto de 
vista privilegiado, local de encontro e de convívio, 
converte-se agora num objeto investido de novas e 
sedutoras qualidades (...) A redescoberta dos mirantes 
nasce do exotismo – um exotismo que se afirma pelo 
distanciamento histórico e ruptura cultural – e 
simultaneamente, vê-se ampliada com a sedução 
única dos seus volumes puros, das suas formas 
simples e claras, da sua aparência austera e 
despojada, aspectos que condizem com a 
sensibilidade contemporânea” (Albergaria e França 
2011, 161) 

Os mirantes e as torres são construções que marcam a 

paisagem açoriana e a sua importância mereceu uma reflexão 

dos investigadores, Dr.ª Isabel Soares Albergaria e Arq. Igor 

França, intitulada Mirantes e Torres da Laranja: Elementos 

Identitários da Paisagem Açoriana. 

 Os autores afirmam que, embora não seja fácil precisar o 

inicio destes conjuntos de construções, estes elementos 

constituem um traço marcante das paisagens históricas e estão 

associados à época da laranja. A maioria destes objetos, surgem 

a partir de meados do séc. XIX e eram construções em pedra 

seca com reboco de barro, oficializados por paredeiros 

especializados nestas construções (Albergaria e França 2011, 

152). “A tecnologia da pedra usada nos mirantes é a mesma que 

serve a construção dos muros de pedra tradicionais”. (Albergaria 

e França 2011, 173).  

A origem deste elementos, poderá estar relacionada com a 

história militar e defensiva insular. A costa açoriana foi muito 

fortificada e os mirantes integraram essa vocação militar de vigia. 

A autora refere ainda, que os postes de bandeira ou pedra de mó 

que se encontra no chão de alguns mirantes serviam como 

comunicação costeira por sinais de bandeira, da terra para o mar 

e de um ponto para outro, ou apenas para ostentar a bandeira da 

quinta. (I. S. Albergaria, Entrevista nº3 2013)  

Os mirante, no contexto açoriano, nascem de uma lógica 

primitiva de amontoados de pedra. No cultivo dos terrenos, tendo 

em conta a sua irregularidade, era necessário retirar as pedras 

grandes que posteriormente serviam para outros usos “muros, 

maroiços ou moais, mirantes e calçadas” (Borges 2007, 112).  
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Os maroiços são apenas amontoados de pedras de formas 

irregulares que não desempenham nenhuma função (marcos 

particulares da paisagem da ilha do Pico). Enquanto os mirantes, 

são amontoados em zigurate (construção antiga piramidal) 

criando circuitos, em torno de plataformas sobrepostas, cada vez 

mais pequenas. 

Ao contrário dos miradouros, tanto os mirantes como as 

torres, são elementos privados, que se encontravam dentro das 

casas e quintas. As torres, no contexto açoriano, são intituladas 

por torres da laranja, relacionadas com o período de riqueza das 

ilhas, o do comércio da laranja, em que se haviam muitas quintas 

de cultivo. O posicionamento do mirante ou da torre, era 

escolhido consoante a vista, tanto para o exterior, tendo em conta 

a qualidade e tratamento das envolventes, como para o interior, 

como controlo e domínio visual sobre o interior do terreno da 

quinta. No caso da ilha de São Miguel, tendo em conta a 

importância de seu porto, em particular na costa sul, era 

preferível que este elemento conjugasse uma leitura do terreno 

interior e sua produção, com a vista para o mar e para a chegada 

das embarcações. (Albergaria e França 2011, 157)  

O mirante, é um objeto monumental, mas de linhas puras e 

articula-se com “um sistema de arruamentos que permite a 

circulação no interior da quinta” (Albergaria e França 2011, 158). 

Estes arrumamentos podem ser calçadas, ruas altas ou 

escadarias, que estruturam percursos elevados. Muitas vezes 

acompanham os muros de pedra, que dividem os terrenos. Com a 

redução das práticas agrícolas e do sistema produtivo das 

quintas, os mirantes ganham uma dimensão lúdica e relacionam-

se com um posição social elevada e num contexto contemplativo, 

“num simples balcão-de-ver-a-rua” (Albergaria e França 2011, 

161). (Figura 43 e Figura 44) 

Enquanto o mirante é uma “acumulação de pedra maciça”, 

a torre é uma estrutura elevada com espaço interior. A autora 

afirma que o mirante é uma “escultura” e não um edifício por não 

possuir espaço de habitar, ao contrário da torre. (I. S. Albergaria, 

Entrevista nº3 2013) A torre pode chegar aos 4 pisos exigindo 

técnicas construtivas diferentes das do mirante. (Figura 45)  

Perante a intenção de integrar 
um programa público no 
projeto,  propõe-se um novo 
volume, que se instala no 
interior do muro da prisão. 
Este objeto nasce de uma 
forma monocular, que 
pretende mirar mais além, e 
que quebra, criando espaços 
de encontro entre o muro e o 
edificado. Deste modo 
conforma-se um percurso que 
orienta o indivíduo a uma 
“fuga da prisão” e 
contemplação do exterior, num 
paralelo com o 
posicionamento que existia 
nos mirantes e torres das 
quintas açorianas. Olhar para 
dentro e para fora. 
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José Manuel Fernandes, intitula as torres, no contexto 

insular, de “torres de ver o mar”, dando enfâse à relação que 

estes elementos tinham com o espaço exterior, afirmando 

refletirem um “desejo de quebrar o isolamento característico da 

vida insular” (Fernandes 1992, 187). O autor acrescenta deste 

modo, um olhar diferente, assumindo que a torre eleva o 

indivíduo e desconecta-o com a sua limitação de ser insular, 

como refere: 

“Conclui que era uma maneira de ultrapassar aquele 
meio imediato e ter uma ligação ao que está fora, ao 
mar. (...) A ideia do isolamento é também a ideia 
oposta, é a ideia de sair. Portanto, o sair simbólico 
que marca uma obra arquitectónica é a torre, porque 
tu estas mais alto, deixas de ver a cidade e vez o 
mar.” (Fernandes, Entrevista nº1 2013) 

 
Figura 43 | MIRANTE, Cabouco, Ilha de São Miguel (Autor: Maria Lalanda) 

 
Figura 44 | VISTA DO MIRANTE, Cabouco, Ilha de São Miguel (Autor: Maria 
Lalanda) 

 
Figura 45 | TORRE DA LARANJA; Fajã de Cima, Ilha de São Miguel (Autor: 
Maria Lalanda)
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Os projetos que se apresentam a seguir são duas 

renovações de Torres de Vigia em Espanha – a Torre de Huércal 

Overa (Figura 46)e a Torre Del Homenaje (Figura 47). Ambos os 

projetos, refletem a importância do percurso até ao lugar de 

contemplação. No primeiro caso, o percurso é exterior à torre, 

assumindo um linguagem contemporâneo em contraste com a 

pré-existência, ambas as formas e tempos dialogam por linhas 

puras e claras. No segundo caso, este elemento novo é 

encaixado no interior da torre, assumindo a sua 

contemporaneidade pela leveza da madeira em contraponto com 

a pedra. Recupera assim as conotações defensivas do objeto e 

deixa-as visíveis, evocando as suas qualidades como nova 

estrutura (14). 

 
Figura 46 | TORRE HUÉRCAL OVERA, Castillo Miras Arquitectos, 2010, 
Almería, Espanha (Fonte: http://www.castillomiras.es/) 

 
Figura 47 | TORRE DEL HOMENAJE, Antonio Torrecillas, 2008, Granada, 
Espanha (Fonte: http://www.antoniojimeneztorrecillas.com/) 

                                                
14 “Emplea las connotaciones que recuerdan el originario carácter defensivo de 
la estructura, queriendo ‘hacer visibles sus memorias específicas’.” Fredy 
Massad y Alicia Guerrero Yeste; (Disponível em : 
http://www.btbwarchitecture.com/2008/10/mirador-para-la-memoria.html) 

Tal como os projetos 
apresentados, também aqui, 
propomos uma “celebração da 
entrada” que conecta o muro 
pré-existente e o novo 
edificado. 
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4.3. VIGIAR O PATRIMÓNIO 

Arquitetura, é a síntese de três dimensões chave: a 

construção, a utilidade e a beleza (cit. Vitruvio, Freitag 2004, 20). 

Contudo, estes aspectos não inserem, pela sua generalização, a 

dimensão antropológica e identitária do objeto em relação à 

sociedade. Refletem o entendimento do objeto arquitectónico, 

como um volume integro e único, bem individual e não como um 

bem comum. Realidade esta, que se torna mais evidente, e 

pertinente de ser discutida, quando se fala em património. Neste 

ponto da pesquisa pretende-se olhar o Património como olhámos 

anteriormente o mirante ou a torre. Dar a importância não só ao 

que se vê de “dentro para dentro” ou “dentro para fora” mas como 

um conjunto que marca um ponto singular na paisagem. 

Neste ponto iremos abordar estas questões tendo por 

base, em primeiro plano das obras de Françoise Choay que 

enquadram o conceito de património num contexto atual e 

pertinente: A Alegoria do Património e Património e 

Mundialização; e ainda a Tese de Doutoramento de José Aguiar, 

intitulada Estudos Cromáticos nas Intervenções de Conservação 

em Centros Históricos. 

4.3.1. O PATRIMÓNIO 

Podemos afirmar que, falar de património, é falar de 

memórias e identidades, realidades sedimentadas pelo tempo, 

mas que devem ser assumidas, não como objetos estáveis, mas 

mutáveis, em constante alteração. O património está relacionado 

a heranças, que passavam de geração em geração, num contexto 

familiar, ou seja, uma acumulação material. 

“[Património] Designa um fundo destinado ao usufruto 
de uma comunidade alargada a dimensões planetárias 
e constituído pela acumulação contínua e diversidade 
de objetos que congregam a sua pertença comum ao 
passado.” (Choay 2000, 11)  

Françoise Choay, acredita que hoje em dia, o termo 

passou a ter um poder desmedido para os governos e autarquias, 

sem que haja um entendimento da sua profundidade. A autora 

afirma, que o conceito atual de património é “globalizante” 

estático e que, de certo modo, vivemos uma “musealização do 
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objeto” (Choay 2005). Talvez a evolução da comunicação e o 

acesso à informação que existe atualmente, tenha elevado a 

importância de olhar para a arquitetura passada como “história a 

contar”. (Aguiar 1999, 1) 

O conceito de património, interliga com o conceito de 

“antiguidade”, desenvolvido na “Itália do quattrocento”, cuja a 

visão analítica, valorizou o passado, para compreender o 

presente (Choay 2005, 20). Posteriormente a Revolução 

Francesa, com ideias iluministas e humanistas, marcou a origem 

da “moderna jurisprudência para a salvaguarda do património” 

(Aguiar 1999, 14). Mais tarde, com a Revolução Industrial, o 

património é entendido como museu numa ótica de “caráter 

etnocêntrico” (Choay 2005, 21) e na visão modernista que 

desponta para uma nova sensibilidade na sociedade e 

“(re)descobre-se o valor do que se perde” (Aguiar 1999, 16). 

No IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 

realizado em Atenas, em 1933, foram feitas recomendações no 

que toca ao restauro dos monumentos, considerados como bens 

públicos, refletindo a “primazia do coletivo sobre o privado” 

(Aguiar 1999, 42). Em 1964, aquando da Carta de Veneza – II 

Congresso de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos - 

o “monumento histórico” é consagrado. (Choay 2000, 111). O 

antigo é considerado símbolo da história, não só ao nível das  

“criações arquitectónicas isoladamente, mas também os sítios, 

urbanos ou rurais” (Aguiar 1999, 60). Surge a preocupação com a 

envolvente, com o conjunto.  

Relativamente ao restauro e reabilitação, existem quatro 

teorias essenciais, a de Brandi, Ruskin, Viollet-le-Duc e Camilo 

Boito. Brandi, autor da obra Teoria da Restauração de 1966 que, 

após a segunda guerra mundial, propõe algumas considerações a 

ter quando se restaura um edifício. Com ele é instaurado o 

Restauro Crítico, que dá ênfase ao conhecimento e avaliação do 

objeto em análise, tanto no seu aspeto histórico, como estético, 

para assim compreender como agir. A ação, na opinião de 

Brandi, deverá ser mínima, o “restauro como parte integrante da 

história do próprio objeto” sem que haja um “problema do 
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contexto” (Aguiar 1999, 56). Segundo o autor o objeto restaurado 

deve se parecer ao máximo com o original.  

Ruskin, escritor inglês, por conseguinte, defendeu um 

“anti-invervencionalismo radical” (Choay 2000, 130). Na sua 

ótica, se o tempo levou o objeto a ficar do modo em que se 

encontra, não seremos “nós” quem tem o direito de o alterar 

(Choay 2000, 130). Para Viollet-le-Duc, é essencial conservar, 

“reconstituir um tipo (...) restituir ao objeto restaurado um valor 

histórico, mas não a sua historicidade” (Choay 2000, 133). 

Finalmente Camilo Boito, refere uma lógica, que une as duas 

anteriores, ao acreditar no restauro apenas quando nada mais 

pode ser feito, “senão in extremis” (Choay 2000, 136).. 

Falar de património é, portanto, falar de memória e de 

história, de um passado que se torna criticável, no sentido de 

entender a sua pertinência e a necessidade de se manter na 

atualidade. A matéria deixa de ser apenas isso, para passar a ser 

representação de um tempo passado que agora se “re-significa”. 

O Património cria sensações, emoções no espectador que vai 

para além da espacial, existe um “diálogo” que Choay afirma 

permitir descobrir os “princípios imutáveis que permanecem 

verdadeiros ao longo do tempo” (Choay 2000, 163).  

Diálogo com um passado que se torna comum pela 

“aceitação dos produtos do imaginário colectivo socialmente 

instituídos” (Jorge 2003, 12), ou seja, o património torna-se 

“nosso” apesar de englobar objetos com os quais nunca 

interagimos. Exemplos extremos disso, são os campos de 

concentração, como o de Tarrafal e de Auschvitz, ou a Prisão de 

Robben Island que são Património da Unesco, ou seja, são 

património do mundo. 

“Os deveres da memória e do esquecimento não são 
simétricos, um não anula o outro, a sua gestão 
obrigaria à instauração de uma política da memória 
cujo objetivo essencial seria fundamentar uma “boa 
cultura”, uma “justa cultura” da memoria” (Aguiar 1999, 
707) 

4.3.2. A PERDA DE PATRIMÓNIO 

A destruição de um objeto patrimonial é irreversível, por 

ser um recurso material finito e insubstituível. No entanto, Choay 

A reabilitação que se propõe 
para a Prisão de Ponta 
Delgada pretende manter a 
estrutura base da cadeia, em 
particular nas zonas 
individuais privadas – as celas 
– e adaptar de modo mais 
amplo os espaços comuns. O 
novo objeto afirma-se 
contrastante na linguagem, 
materialidade e tempo, mas 
pretende-se assumir simples e 
leve, de modo a não retirar o 
peso da pré-existência. Os 
dois volumes entram num 
diálogo de “respeito” e 
interdependência seja pela 
forma e linguagem, como 
pelas funções que assumem. 

 

Tal como nos exemplos dos 
campos de concentração 
também a Prisão pode ser 
considerada património 
comum, faz parte da história 
de todos, mesmo que não a 
tenhamos vivenciado, torna-se 
“porta de conhecimento”.  
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afirma que “Património é escolher, logo é também perder algo” 

(Choay 2005, 12), na medida em que, ao preservar um objeto 

patrimonial outro há que se perder. Nenhuma sociedade 

permanece igual a si própria por tempo indeterminado, isto é, o 

edificado considerado como património intocável, deve integrar o 

fluir do tempo e as mutações do contexto onde se insere. A 

propósito, Choay cita Jaques Rigaud, que afirma que o 

património é “riqueza fóssil”, gerível e explorável como o petróleo 

(Choay 2005, 24). Conferindo a este, um estatuto de bem 

universal e cultural, um produto de consumo de um mercado 

capitalista e que pode fomentar riqueza a cada momento.  

De acordo com Aldo Rossi, a cidade faz-se na medida em 

que permanece relembrando-se a si mesma, “só as 

permanências podem mostrar aquilo que a cidade foi, tudo aquilo 

em que o seu passado difere do presente” (Rossi 2001, 76) 

Quando perdemos um edifício de valor patrimonial, perdemos em 

primeiro lugar um documento histórico e, em segundo, o modo de 

construção, as técnicas, o “know-how”. “É um pouco como perder 

a biodiversidade, deixamos de ter esta riqueza de uma 

diversidade.” (I. S. Albergaria, Entrevista nº3 2013). A Arq. 

Mafalda Vicente (que faz parte da comissão encarregue do IPIA - 

Inventário do Património Imóvel dos Açores), afirma que, a perda 

de um edifício, será a perda da história da sociedade de o 

vivência, seja ele uma igreja, uma casa ou um poço. (Vicente 

2013). 

A perda de património, põe também em causa a 

sustentabilidade da vivência quotidiana. Com o crescimento 

demográfico, as cidades ocupam os solos com novas 

construções. Por sua vez, manter o património edificado, pode 

significar ganhar solo, terra, espaço. “a reabilitação dos tecidos 

construídos são uma alternativa à urbanização extensiva e ao 

consumo desnecessário de recursos não renováveis” (Moura, et 

al. 2006, 20). Além disso, a destruição de edifícios implica o 

investimento de outros recursos, por exemplo, no tratamento de 

resíduos que daí resultam para além dos que são necessários 

para a construção de novos edifícios. 

A proposta de intervenção na 
prisão, considera que esta, 
pode ser fonte de riqueza para 
a região, não só pela sua 
localização, mas 
principalmente pela 
experiencia única e singular 
que dela se poderá usufruir. 
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No caso dos Açores a classificação do Património 

Edificado é feita pelo IAC (Instituto Açoriano da Cultura) e 

intitula-se IPIA. Atualmente ainda falta terminar a inventariação 

da ilha Terceira e da ilha de São Miguel, pelo que, como base 

para esta análise deverá ser usado o PDM. No caso da cidade de 

Ponta Delgada, não existe um pensamento de conjunto 

patrimonial tem vindo a ser discutir, a criação de Plano de 

Salvaguarda. Isabel Soares Albergaria afirma, que não existe um 

pensamento integrado da cidade como património, mas 

considerado vários elementos de forma isolada. Refere ainda a 

ideia “perversa” de manter apenas as fachadas do edifício, o que 

chama de “caricatura”, mantendo uma máscara de algo, que no 

seu interior é outra entidade, “caricatura tem graça mas quando 

põe determinados defeitos, mas se vivermos sempre da 

caricatura ficávamos com a sensibilidade deformada” (I. S. 

Albergaria, Entrevista nº3 2013) 

4.3.3. OS PONTOS SIGNIFICANTES 

A cidade é uma sedimentação e estratificação de tempos, 

estilos e vivências. Na diversidade, é necessário que exista 

pontos significantes, marcos que interligam os espaços, 

reconhecíveis e simbólicos, dando coerência ao conjunto. Estes 

pontos, são elemento, de algum modo invariantes, permanências 

que integram e conferem um valor de pertença e de identificação 

entre o indivíduo e o espaço.  

“A identidade é, de fato, um facto sociológico de 
primeira importância que se manifesta através de um 
processo de “autorreconhecimento” entre lugar e 
habitante” (Aguiar 1999, 147) 

A identidade urbana é a “materialização, ou o produto 

acrescentado, de múltiplas memórias” (Aguiar 1999, 143), integra 

as características que transformam uma determinada cidade num 

objecto único e irrepetível, embora sujeito a alterações 

evolutivas. Se a cidade está em constante mudança, as 

permanências, enquanto pontos significantes, permitem 

reconhecer um tempo mais abrangente, com o qual mais pessoas 

se podem identificar. 

Não estando disponível ainda 
a classificação do IPIA para 
Ponta Delgada, resta a do 
PDM. Este não assume a 
prisão como património, mas 
como edifício de valor 
arquitectónico. Pretende-se 
com este trabalho repensar o 
valor da classificação deste 
objeto. 
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Num território, trabalhamos com dois tipos de referência, o 

ponto e a linha. O ponto como orientação, elemento normalmente 

vertical se considerarmos uma paisagem. Avistado de longe, o 

ponto é referência de chegada, tal como os mirantes ou as torres, 

as praças e edifícios altos. Uma linha, por conseguinte será a 

ligação de dois pontos. A linha é um percurso ou limite que 

orienta e onde se pode avistar a imagem da chegada, do “ponto 

de fuga” (Andrade 2008, 47). A cidade também está estruturada 

de linhas, vias, que ligam pontos, muitos deles igrejas, praças ou 

torres. Pontos significantes, para onde as vias se orientam 

(Figura 48).  

Kevin Lynch, na sua obra A Imagem da Cidade, descreve 

os pontos marcantes da imagem urbana como referências 

externas ao observador, tal como foi referido sobre os mirantes. 

Esta visão de fora coloca o observador numa condição de vigia, 

de observação atenta. Para quem conhece um território, estes 

pontos de referência, indicam o caminho a 

seguir.  
 

 

 

 

 

 

 
Figura 48 | TORRE CAMUFLADA; Torre da Igreja 
Matriz, Ponta Delgada; (1940) Camuflagem no 
período da 2ª Guerra Mundial “Formula encontrada 
para camuflar os maiores edifícios da cidade, ou 
os mais expostos aos ataques aéreos” (cit. Arq. 
Pedro Garcês, Fonte: http://goo.gl/MX35D7\)  

Em Outubro de 2013 a OASRN organizou o Seminário 

Internacional “A Cidade Resgatada, Reabilitar a Cidade 

(Re)desenhando-a” . No âmbito do Seminário e com o tema 

“Desenhar o Espaço Público/Equipamentos”, o Arquiteto Gonçalo 

Byrne apresentou seu o projeto “Edifício Praça Eça de Queiroz”.  

Tendo por base, um vazio no centro da cidade consolidada 

medieval de Leiria e um programa direcionado à 3ª idade e aos 

jovens, o Arquiteto decidiu não ocupar o vazio, deixá-lo “ser” 

praça. Criando um novo ponto de referência e encontro na 

A intervenção que se propõe 
para a prisão, em particular o 
novo volume, pretende ser um 
novo ponto singular da cidade 
de Ponta Delgada. 
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cidade. Deste modo, o Arquiteto afirma “refundar um espaço de 

encontro de uma população que está a desaparecer” (Byrne 

2013). O projeto formaliza-se por dois volumes paralelos, que 

limitam uma praça inclinada e aberta para a “rua direita” da 

cidade.  

O projeto funciona como um “mecanismo de recentrar a 

praça e ancorá-la no contexto da cidade” (Byrne 2013). Deste 

modo, um dos volumes foi revestido a vidro, de modo a refletir 

outro dos pontos singulares de Leiria, o Castelo. Em suma, este 

projeto torna-se uma transição entre o olhar virtual do objeto alto, 

que cria uma espectativa, para um posicionamento de uma vista 

real do monumento. Havendo um cruzamento de “olhares” entre 

os dois pontos, o castelo que “vigia” a cidade e a praça que olha 

o castelo (Figura 49 e Figura 50). 

 
Figura 49 | A PRAÇA VISTA DO CASTELO; Edifício Praça Eça de Queirós, 

Gonçalo Bryne, 2003, Leiria, Portugal; (Autor: João Morgado Fonte: 
http://www.joaomorgado.com/) 

 
Figura 50 | O CASTELO VISTO DA PRAÇA ; Edifício Praça Eça de Queirós, 
Gonçalo Bryne, 2003, Leiria, Portugal ; (Autor: João Morgado Fonte: 
http://www.joaomorgado.com/)
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4.4. REQUALIFICAR  ACRESCENTANDO 
“A arquitetura tem sempre por detrás o “re-”, na 
medida em que é um ato transformador.” (Byrne 2013) 

Requalificar é restabelecer, dentro de um novo tempo, 

qualidade na vivência de um determinado espaço. Todavia, por 

esta ação estar contextualizada num espaço temporal diferente, 

daquela que fez surgir o lugar em que operamos, assume, 

inevitavelmente, uma nova essência, um novo significado. Este 

novo sentido ou “re-significação” do património, faz-nos 

questionar sobre a mudança de valor do espaço. Como lidar com 

as suas várias “camadas” de tempos, estilos e vivências? 

Françoise Choay afirma, que vivemos numa era da mundialização 

e que esta, leva a uma crise de valores, onde a questão do 

sentido do património se torna pertinente e essencial (Choay 

2005, 22).  

O que em tempos foi algo, agora é permanência 

expectante de função. Coloca-se também em questão a 

funcionalidade do património. O funcionalismo que se integra na 

arquitetura moderna pode ser considerado como gerador do 

ordenamento dos lugares e das coisas, mas até que ponto pode 

assumir o mesmo poder na requalificação do que já é 

construção?  

Assim propõe-se neste ponto, um parar para olhar as 

nossas permanências e questionar se a requalificação deve 

acrescentar algo de novo à pré-existência, nem que seja uma 

nova vivência ou contexto, porque a cidade está em constante 

mudança. 

4.4.1. “HETEROTOPIA” 

A origem do conceito heterotopia remete para o texto “Des 

espaces autres”, de 1967 do filósofo Michel Foucault. Tem como 

base uma concepção espacial, que aglutina duas ideias, hetero, 

que vem do grego alter (o outro) e topia que significa espaço. 

Deste modo, Foucault descreve lugares e espaços, que 

funcionam em condições não-hegemônicas, ou seja, sem 

supremacia de um sobre o outro, embora enquadrem uma 

sociedade plural (Foucault 1967).  
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Heterotopia contraria a ideia de utopia. O autor acredita, 

que a arquitetura moderna, reflete uma utopia, que pretende 

criar, a imagem ou ideia, de uma sociedade perfeita, que não 

considera o tempo como elemento basilar na construção de um 

espaço. Foucault considera o tempo como fonte de 

enriquecimento da “rede” de relações.  

Com o desenvolvimento e evolução das cidades o conjunto 

hierarquizado de lugares que existia Idade Média acaba por se 

dissolver no meio do entrelaçado do espaço urbano. Foucault 

refere que “hoje o sítio substitui a extensão”, ou seja, o lugar 

define-se não pela sua localização, mas pelas relações de 

proximidade entre certos pontos e elementos (eu não moro em X 

mas perto do Y). Segundo o autor “o espaço contemporâneo é 

um espaço de colocação”. São as várias lógicas de colocação 

que dão forma aos lugares. Por consequência as vias são 

estruturantes, porque colocam o indivíduo próximo “de tudo”, nos 

espaços de lazer, de repouso ou de trabalho, nas suas 

“colocações”. Esta ideia, relaciona-se com o conceito de pontos 

significantes referido anteriormente, da relação entre os pontos e 

linhas da cidade. 

As heterotopias, são lugares fora dos “lugares-comum”, ou 

seja, não são “colocações” na cidade, embora sejam localizáveis 

na mesma. São, de algum modo, enclaves da estrutura urbana, 

mas com múltiplas camadas de significação e de relações. Para 

Foucault, as heterotopias sempre existiram na história da 

humanidade, pois era necessário distanciar certos indivíduos das 

rotinas comuns do coletivo. Foucault descreve as heterotopias, 

tendo por base um conjunto de princípios. 
1. Não são “lugares-comuns”, mas localizáveis. 

2. São espaços de alteridade, em que a existência do “eu-

individual” só é permitida mediante o contato com o 

outro. 

3. Possuem a capacidade de conectarem vários períodos 

de tempo.  

4. São locais separados da sociedade e devem ser 

acedidos sobre regras de entrada e saída;  

5. A sua função pode mudar ao longo do tempo e um 

mesmo espaço pode ter várias funções;  
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O autor refere, que no espaço heterotópico, é a interação 

dos atores, combinada com formas e significados relativos ao 

espaço, que permitem a sua definição, variando de caso para 

caso. Foucault dá exemplos de heterotopias: a biblioteca, o 

cemitério, a prisão, o asilo, a feira, o jardim (a heterotopia “mais 

antiga”) e o navio (a heterotopia “por excelência”, o lugar sem 

lugar). 

Podemos então questionar a capacidade do património ser 

também ele uma heterotopia. Primeiramente, o património pode 

ser um edifício singular, que não faz parte das “colocações” da 

sociedade. Em segundo lugar, são espaços que distanciam o 

indivíduo do seu lugar-comum, permitindo um contato com o 

“outro”, com uma outra realidade, um outro “tempo”. São espaços 

que podem estar separados da sociedade, com um controlo de 

entrada e saída, como afirma Foucault. Finalmente, a nível 

funcional, o património, por se enquadrar num novo tempo, que 

não aquele para o qual foi construído, permite novas 

apropriações que sejam resposta às necessidades atuais. 

Será então, o património património edificado um espaço 

heterotópico? Se assim for, o mesmo assume um carácter mais 

profundo das relações sociais. Se o património for assumido 

como heterótopico, será um lugar em que não existe supremacia 

ou hierarquia funcional, tudo se relaciona. Se o tempo, como diz 

Foucault, é elemento basilar na construção do espaço e fonte da 

“rede de relações”, o edificado patrimonial, sedimentado por 

camadas de espaços temporais, tal como o tempo, será o lugar 

de conexões entre a população por excelência,. 

4.4.2. “A FORMA SEGUE O FIASCO” 

A arquitetura moderna, que acompanhou o 

desenvolvimento da sociedade industrial, instaurou um sistema 

funcional na sociedade. Paolo Portoghesi na sua obra Depois da 

Arquitetura Moderna, indica que foi criado um “estatuto 

funcionalista”, que não garante à arquitetura uma continuidade de 

desenvolvimento, na medida em que se orienta para o momento e 

não para o futuro (Portuguesi 1999, 12). O tempo é esquecido 

como base do desenvolvimento de projeto.  

Para Foucault, as prisões são 
um tipo de heterotopia e 
assume-se por comparação, 
que um património edificado 
também o possa ser. Deste 
modo, as características do 
espaço heterotópico são base 
desta intervenção no 
Estabelecimento Prisional. 
Pretende-se que este seja um 
lugar não “comum”; que esteja 
limitado da sociedade; um 
espaço de alteridade que 
fomente o contato com o 
“outro”; com controlo de 
entrada e saída; novas 
funções; e que mantenha a 
conexão entre vários períodos 
de tempo com as 
permanências do edifício do 
séc. XIX em paralelo com 
novas linguagens 
contemporâneas. 
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A cidade atual, é reflexo de uma sociedade globalizada e 

tecnológica, em constante mudança, e o papel do arquiteto é o de 

assumir um acompanhamento digno e garantido deste 

dinamismo. Por outro lado, a globalização também levou a 

processos de uniformização da imagem, do que é “fazer cidade”. 

Portuguesi afirma que, o desenvolvimento da arquitetura, operou 

num processo de “homologação”, limitando os mesmos modelos a 

culturas distintas “fazendo todo o possível para apagar a sua 

identidade” (Portuguesi 1999, 11).  

Portoghesi, cita Peter Blake na sua obra, afirmando que “a 

forma segue o fiasco”, uma ironia acerca do princípio modernista 

“a forma segue a função”. O autor contraria o mito da forma e 

afirma a necessidade de nos libertarmos da autoridade da 

mesma. Afirma ainda que, na arquitetura moderna, não existe 

uma acumulação de experiências ou uma sobreposição de 

acontecimentos, tal como vimos referido nas heterotopias de 

Foucault.  

Aldo Rossi a propósito da evolução da cidade, classifica-a 

como um manufacto (Rossi 2001, 43), ou seja, um produto ou 

obra do trabalho mecânico, é construção que cresce com o 

tempo. Esta visão, embora generalista e redutora da arquitetura a 

mera materialidade, sintetiza a lógica sistémica e formal que 

analisámos anteriormente. “A pergunta: <Para que servem?> 

acaba por resultar numa simples justificação bloqueando uma 

análise do real.” (Rossi 2001, 57) Se a arquitetura servir para 

responder apenas à pergunta “para que serve” será redutora.  

4.4.3. O “RE-FUNCIONAMENTO” 

Se o objetivo da cidade muda e vai acompanhando a 

necessidade dos seus habitantes, então a identidade urbana 

também se altera. O fixar a identidade com base na restrita 

conservação dos objetos patrimoniais é reduzir as oportunidades 

de desenvolvimento da vida em sociedade. Podemos sempre 

reinventar a história, dar novo significado e, porque não, nova 

função – resignificação e refuncionamento a estes objetos. 

Brandi afirma que o restauro “(...) resulta da vontade de 

reconstruir o texto crítico de uma obra de arte” (Aguiar 1999, 2), 

A “forma segue o fiasco” é 
dada como referência na 
abordagem para a prisão, 
porque, além de se estar a 
propor um novo uso para uma 
forma que não foi concebida 
para o mesmo, também se 
pretende que o volume novo 
que se constrói permita outras 
apropriações no futuro. Não 
numa lógica de flexibilidade 
mas versatilidade. 
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ou seja, é necessário olhar para os objetos devolutos com um 

olhar crítico na perspetiva atual. São objetos que, por estarem 

devolutos, carecem de sentido, estão “vagos” para serem 

pensados. A função original desapareceu e outras surgem como 

hipótese, porque, como vimos anteriormente, a forma não segue 

a função. 

Quando a forma se presta a diversos usos, rompem-se 

linhas da disciplina arquitectónica e abrem-se portas a novas 

abordagens, permitindo não só novas formas de uso, mas novas 

aplicações arquitectónicas. Hertzberguer refere na sua obra 

Lições de Arquitetura que o arquiteto pode chegar a soluções 

com um “alto valor potencial” e “com mais espaço para a 

interpretação” se souber distinguir a estrutura, a forma, da sua 

ocupação, ou seja, distinguir entre “competência” e 

“desempenho” (Hertzberger 1999, 106). O autor afirma, que a 

lógica projectual que não incorpora o tempo, não dá aso a 

diferentes apropriações e representa exigências individuais e não 

as de um coletivo. 

Programar os espaços para determinadas funções, 

interrompendo a imaginação do que poderiam ser mais tarde, é 

afastar o espaço do tempo, do seu futuro, quase como arquitetura 

efémera. Ao utilizar um edifício de modo distinto da sua função 

inicial, estimula-se o imaginário libertam-se os pré-conceitos e 

afasta-se a redutiva ideia de função-forma. Conforma exemplifica 

Portughesi: 

 “na Grã Bretanha, o melhor auditório para concertos 
possa ser uma cervejaria reconstituída (ou célebre 
como Malting at Snape in Suffolk); que a melhor 
escola de arte, em Baltimore, possa ser uma estação 
de elétricos readaptada (a Mont Royal Station, agora 
tornada Maryland Institute, College of Art); que, em 
Nova Iorque, a melhor biblioteca possa ser um pátio 
adaptado e o melhor teatro uma biblioteca 
transformada; que em São Francisco, o mais gracioso 
shopping center (Ghirardelli Square) tenha sido, 
noutros tempos, uma fábrica de chocolate.” 
(Portuguesi 1999, 36) 

Neste trabalho já referimos o exemplo do Centro 

Português de Fotografia no Porto, antiga Cadeia da Relação que, 

em 2000, foi remodelado pelos Arquitetos Souto Moura e 

Humberto Vieira, onde se manteve as essências prisionais e 

Com a alteração de funções 
do estabelecimento prisional 
para pousada, espaço de 
restauração e comércio, 
pretende-se estimular a 
imaginação do usuário. A 
proposta assume um olhar 
crítico sobre o edifício e 
acompanha as necessidades 
da cidade  de hoje, afirmando 
a capacidade deste objeto – a 
Cadeia da Boa Nova – ser 
algo mais. 
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adaptou-se laboratórios, salas, cafetaria e um núcleo 

museológico, entre outros (Santos e Coelho 2011) (Figura 21).  

Ainda em Portugal temos o caso da Biblioteca de Tavira do 

Arquiteto Carrilho da Graça, instalada na antiga Cadeia Civil de 

Tavira (Figura 51). A solução encontrada, passou por manter a 

poética do edifício prisional, usando as paredes da antiga cadeia 

como limite do pátio exterior e uma nova construção de linhas e 

materiais contemporâneos (betão e aço corten) que marcam a 

entrada.  

“Tem, metaforicamente, a intenção de capa de um 
livro: suficientemente apelativo para atrair atenções 
num relance, e suficientemente enigmático para nos 
manter presos ao desenlace, ao conteúdo.” 
(Arquitectura Ibérica (12) 2006) 

 
Figura 51 | PRISÃO – BIBLIOTECA; Biblioteca de Tavira, Carrilho da Graça, 

Tavira, 2005; (Autor: Fernando Guerra, Fonte: 
http://ultimasreportagens.com/135.php) 

A Casa da Cultura de Pernambuco, projeto da década de 

70, reflete como o refuncionamento e resignificação de um 

estabelecimento prisional, pode trazer externalidades positivas 

para a população (Figura 52). A Casa de Retenção de Recife 

(Pernambuco, Brasil), um edifício prisional de 1848, deixa de ser 

prisão em 1973 e em 1976 foi inaugurada como Centro Cultural, 

projeto da autoria da Arquiteta Lina Bo Bardi. Em 1980 foi 

considerado Património Histórico e Artístico de Pernambuco. Lina 

Bo Bardi “defendeu a mínima intervenção na estrutura do edifício” 

e propôs um diálogo entre o artesanato e a indústria, intitulando 

de “arte industrial”. A “liberdade representada pela arte e pela 

cultura tomaria o edifício.” (Gáti 2013). As antigas celas foram 

transformadas em 150 lojas de artesanato, livrarias e cafés; e 

uma das celas – número 106 – foi mantida até hoje e preservada 

A característica do projeto da 
Biblioteca de Tavira, que está 
em concordância com a 
proposta apresentada, é a 
relação da rua com o 
edificado, na sua zona de 
entrada, feita por um interface 
contemporâneo, embora se 
mantenha o enclausuramento 
do objeto. 
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como memória da antiga detenção. O espaço exterior abarca 

concertos e manifestações populares. (Gáti 2013) 

 
Figura 52 | A LIBERDADE TOMA O EDIFÍCIO; Casa da Cultura de 

Pernambuco, Lina Bo Bardi, Recife, Brasil, 1976 (Fonte: http://goo.gl/st2g5L) 

O projeto do Parque Cultural de Valparaíso do atelier  

HLPS., de grande escala, é uma prisão recuperada também para 

Centro Cultural. A intervenção pretende ser uma zona de 

encontro entre a população do bairro envolvente e visitantes. 

Esta intenção, contrasta com a condição da prisão, murada e em 

claustro. A solução partiu de nivelar a cota da estrada pública 

com o topo do muro, cortando-o horizontalmente e relacionando o 

interior do projeto com o espaço público em redor. O espaço 

interior foi recuperado como um grande espaço plano verde e os 

volumes, em particular a intervenção nova, são reconhecíveis 

pela sua materialidade e estabelecem relação entre Centro 

Cultural e a Colina “Concepción”, área de preservação histórica 

(PCDV 2011) (Figura 53). 

 
Figura 53 | PRAÇA E NOVA LINGUAGEM; Novo Volume e praça central, 

Parque Cultural de Valparaíso, HLPS, Chile, 2011 (Autor: Gustavo Palma, 
Fonte: http://www.estudiopalma.cl/) 

4.4.4. O PROJETO ÂNCORA 

O ato de requalificar, refuncionar e resignificar um lugar 

não deve ser isolado, mas ter em conta a sua envolvente, refletir 

O projeto da Casa da Cultura 
em Pernambuco é referência 
por ter mantido a estrutura da 
prisão, mas acima de tudo, 
por, ao integrar uma lógica 
cultural, solucionou a 
integração deste edifício na 
cidade, chegando a receber 
classificação patrimonial. 

O projeto do Parque Natural 
de Valparaíso tornou-se 
referência pela relação que 
toma com o exterior, embora 
mantenha o muro, posiciona 
os usuários em relações 
visuais entre o exterior e 
interior do projeto. O pátio é 
mantido vazio e os volumes 
ocupam as suas extremidades, 
tal como no projeto que se 
propõe para a Cadeia da Boa 
Nova.  

. 
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o entorno como referência da ação. Deste modo a intervenção 

pode se refletir num projeto âncora que irá qualificar não só esse 

lugar mas também o que o rodeia. Este tipo de projetos, 

permitem gerar externalidades positivas, ganhos sociais e 

económicos e eventualmente podem influenciar o poder 

instituído, em trabalhar nestes espaços remanescentes. 

“Reabilitação não pode ser ver a pré-existência como 
pano de fundo e explicar o novo, mas integrar o antigo 
numa explicação temporal em que se acrescenta o 
novo projeto – intervenção atual é apenas mais uma” 
(Choay 2005, 26) 

Esta dinâmica entre o lugar e a sua envolvente implica “ler 

e interpretar os bastidores urbanos, os conjuntos espaciais 

criados por uma sobreposição sucessiva de intervenções” 

(Portuguesi 1999, 22), ou seja, chegar a um sentimento coletivo 

de cidade, que age através das suas diferenças de 

comportamentos e épocas. A nossa contemporaneidade resulta 

da relação positiva com a história e as suas sobreposições. Atuar 

sobre um território, em particular sobre uma pré-existência, 

começa na leitura do lugar como um todo, para permitir a criação 

de um novo significado. 

Retomando ao contexto Açoriano e à paisagem insular, 

importa compreender como esta pode limitar o trabalho do 

arquiteto. Será que existe um modo de fazer arquitetura para os 

Açores? Uma linguagem arquitectónica açoriana? 

A Dr.ª Isabel Soares Albergaria alerta para o problema dos 

adjetivos e a possibilidade de cairmos no erro do “clichê” de 

“adoptar uma imagem e não uma função, uma vivência com 

autenticidade”. A questão é sempre uma continuidade com o 

lugar e com os materiais da região onde se trabalha. Partir do 

sítio e da sua história, sem fazer disso “tábua rasa”. O objetivo 

não deve ser “criar um produto de pacote açoriano” (I. S. 

Albergaria, Entrevista nº3 2013).  

Relativamente aos materiais utilizados nos Açores para 

construção, a Arq. Mafalda Vicente enfatiza a utilização da pedra 

como material essencial: “a utilização da pedra vulcânica acaba 

por marcar definitivamente a arquitetura dos açores” (Vicente , 

Entrevista nº 4, 2013). A relação da pedra vulcânica escura com 

Retomando o início deste 
trabalho, a proposta tem por 
base uma análise urbana da 
cidade de Ponta Delgada onde 
se conclui a degradação e 
falta de vivacidade do tecido 
envolvente ao objeto de 
intervenção. Assim sendo,  
pretende-se que a 
requalificação, vá além dos 
limites do muro e contamine o 
que o rodeia. Espera-se que 
este seja um Projeto Âncora. 
tanto por poder gerar 
discussão sobre, como fazer e 
o que fazer na Cadeia da Boa 
Nova como por alertar para a 
necessidade de recuperar a 
zona da Calheta. 

Não se pretende criar um 
“produto pacote açoriano”, 
mas refletir, numa linguagem 
contemporânea, essências do 
que, se acredita, ser uma 
“alma açórica” de fazer 
arquitetura. Pela escala mais 
contida do volume novo que 
se adoça ao muro. Pelo modo 
como este se constitui, 
orgânico, leve e simples. 
Pelos materiais regionais e 
sistema cromático (preto e 
branco).  
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as paredes de alvenaria brancas de superfícies caiadas e 

rebocadas, levam a uma linguagem cromática típica açoriana, 

que parte muito do preto e branco.  

Em todas as entrevistas realizadas, relativamente à 

questão sobre a ação arquitectónica. No território açoriano, o 

conceito de “escala” foi recorrente. O Arq. Kol de Carvalho afirma 

que “a escala é importantíssima” e, citando o Arq. Paulo Gouveia, 

acrescenta que  “há uma maneira açoriana de projetar, é 

“reinventar o vernáculo” (...) Acho que a simplicidade é uma 

característica do que era tradicional” (Carvalho, Entrevista nº2 

2013). O Arquiteto Paulo Gouveia é considerado o “expoente 

máximo” da arquitetura pós-modernista nos Açores, (Lopes 

2009). Exemplos do seu trabalho são o Museu do Vinho e o 

Museu dos Baleeiros, ambos na Ilha do Pico (Figura 54). 

 
Figura 54 | MUSEU DOS BALEEIROS, Paulo Gouveia, Pico, Açores, 1989 

(Fonte:  IPIA 
http://www.inventario.iacultura.pt/pico/lajes_fichas/62_227_95.html) 

A relação entre o edificado e as suas referências de 

entorno, isto é, a envolvente, é a maior diferença na ação sobre a 

paisagem insular. Quando o projeto se insere numa cidade, as 

camadas de tempos e estilos são tão distintas, que nos dão maior 

liberdade de ação; “se estamos a intervir no espaço urbano, faz 

muito sentido ter uma arquitetura de acompanhamento que tenta 

buscar linguagens” (Vicente 2013).  

No caso dos Açores, onde a maioria do território é espaço 

não urbano (95% na Ilha de São Miguel), ou seja, uma paisagem 

“sem” referentes, a ação do arquiteto será o estranho, a nova 

pegada ou marca. Para o Arq. Fernando Monteiro, deve ser a 

paisagem a dizer o que fazer e como fazer, deve ser a natureza a 

referência (F. Monteiro, Entrevista nº3, 2013). São exemplo, os 
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projetos: Requalificação Urbanística da Praia de Santa Bárbara e 

o Furnas Lake Villas, ambos do atelier do Arq. Fernando Monteiro 

(M-arquitetos). No primeiro caso, o território é de arriba e praia, 

onde se integrou edifícios de apoio às atividades balneares (café, 

balneários e instalações sanitárias) (Figura 55). No segundo 

caso, o projeto do Furnas Lake Villas Resort, a paisagem é de 

vale, com a Lagoa das Furnas, em que o aparthotel foi 

organizado em pequenos volumes habitacionais (Figura 56). Em 

ambos os projetos a intervenção está em contato direto com a 

natureza e como solução, foram criados volumes, independentes 

e em madeira, assumindo uma pequena escala orgânica que se 

confunde com a paisagem.  

 
Figura 55 | ARQUITETURA – PRAIA, Requalificação Urbanística da Praia de 

Santa Bárbara, M-arquitetos, Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, 2006 (Autor: 
Maria Lalanda) 

 
Figura 56 | ARQUITETURA – LAGOA, Furnas Lake Villas Resort, M-arquitetos, 

Furnas, Ilha de São Miguel, 2003-2004 (Autor: Maria Lalanda) 

Podemos resumir as ideias referidas anteriormente de 

escala, materialidade e organicidade, na existência, como afirma 

José Manuel Fernandes,  de uma “alma açórica”, que, segundo 

diz, “tem a ver com alguma delicadeza, uma pequena escala, 

uma maneira de fazer as coisas mais orgânica” (Fernandes, 

Entrevista nº1 2013).  
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 “É um privilégio enorme projetar nos Açores, muito 
grande, a nossa paisagem é muito forte. (...) têm me 
dado a oportunidade de projetar em que a dimensão 
poética é bastante forte (...) A maioria dos arquitetos, 
não forçosamente os que vivem cá, mas que 
trabalham nos Açores, têm esse denominador comum, 
a escala e a relação com o espaço envolvente e isso 
determina uma postura no crescimento deste 
arquipélago.” (F. Monteiro 2013) 

 

Como autora deste trabalho, 
subscrevo a frase: “é um 
privilégio enorme projetar nos 
Açores”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. O PROJETO 

O projeto prático deste trabalho – o desenho da Requalificação do 

Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada – foi abordado até este ponto, como um 

crescimento sucessivo de intenções, apresentados em paralelo com a teoria, que 

culminam nas peças desenhas que se apresentam em anexo (ver anexo A. 3. 6.). 

Assumindo um possível desencadeamento dos elementos de projeto e o 

desentendimento da intenção prática, assume-se a esta altura, a necessidade de 

construir uma memória descritiva que resume e aglutina todas as intenções 

“anotadas”, para a compreensão deste objeto como um todo. 

Estamos perante um objeto que merece ser preservado e reabilitado com 

base em duas premissas essenciais, a sua importância histórica e a sua localização 

estratégica na cidade de Ponta Delgada. Por um lado, é um objeto importante na 

história da arquitetura prisional portuguesa e por outro, está na marginal da cidade, 

entre o seu centro e a conexão do mesmo à ilha.  

A primeira intenção, tendo por base o seu contexto privilegiado, foi abrir o 

objeto à cidade e à paisagem, criando novos posicionamentos de evasão e de 

relação entre a prisão e o exterior e consequentemente um contraste entre a 

paisagem natural que se avista e a natureza prisional enclausurada do volume.  

O objeto prisional que se vira para a cidade, o seu pátio interior e a fachada 

austera do muro de sete metros que faz frente à Avenida Marginal, são um ponto de 

partida para a criação de um novo espaço público na cidade. Cria-se um enclave,  

que Ponta Delgada não possui, abrindo este espaço ao exterior e dando-se a 

conhecer como momento de clausura, embora na margem. O muro é enfatizado 

como rosto defensivo da cidade mas com uma nova “cara” para quem chega. Assim 
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sendo, pretendeu-se desde o inicio aproveitar elementos arquitectónicos e 

caraterísticas punitivas, repensando-os como singularidades, espaços de interesse 

contemporâneo. Embora os limites do projeto fossem os da prisão, a visão foi 

sempre de “fuga” em que o limite seria a imediaticidade do mar. 

A prisão encontra-se numa zona degradada da cidade. Anterior porto de 

pescas, área de conexão entre cidade e a ilha, hoje é uma das zonas habitacionais 

mais densificadas da cidade que envolve objetos industriais de peso e devolutos. 

Embora esteja no limite do que é considerado o centro histórico da cidade, a vivência 

que aqui se tem não se conecta com o mesmo.  

Deste modo, a intenção programática foi de introduzir neste espaço, funções 

públicas, que pudessem ser um chamativo para as pessoas locais e turistas, e assim 

se criasse vivências novas, dinamizando esta “franja” da cidade. A transformação da 

prisão em espaço hoteleiro enfatiza esta intenção e acaba aproveitando o sistema 

celular prisional de um modo mais eficiente. Assim a prisão deixa de ser fronteira 

entre a cidade e o mar e torna-se modo de conexão entre os mesmos. 

Para incorporar as funções públicas – restaurante e zonas comerciais - 

desenvolve-se um novo volume, contemporâneo, que se adoça ao muro pré-

existente, dando forma ao caminho de ronda da prisão. Um volume-percurso, que 

mais do que abrigar espaços interiores, eleva o observador a um novo olhar tanto 

sobre o espaço prisional como o exterior, um percurso de evasão e conhecimento. 

Este novo objeto também alberga o ginásio, privado e enfatiza-se numa torre que 

eleva-se até à cobertura da prisão onde existe um bar panorâmico. A prisão é 

repensada como espaço hoteleiro e a sua capela central, elemento singular, é 

repensado como espaço multifuncional e versátil com acesso pelo pátio, 

independente do espaço hoteleiro. No piso inferior da capela ampliou-se o espaço 

para criar uma salda de conferências.  

A premissa no desenho do novo objeto sobre a pré-existência, foi criar um 

interface entre o público e o privado, ou seja, uma gradação entre a avenida e a 

cidade, o coletivo e o individual, desde a rua à cela. Os espaços comuns são mais 

amplos e os espaços privados foram mantidos no seu peso e clausura. O pátio passa 

a ser um jardim público que, com base em patamares e com auxilio de árvores e 

arbustos auxilia na gradação de privacidade até ao espaço hoteleiro. 

Todo o novo volume constrói-se com blocos de betão com bagacina, sistema 

construtivo comum nos Açores, por usar produtos locais e por questões sísmicas. A 

intenção deste volume é que se evidenciasse da pré-existência em momentos de 

exceção, em que o branco irá potencializar o contraste com a pré-existência e com o 

muro de basalto. No entanto, era necessário que ele fosse leve a quem olha do 
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interior do pátio, para isso, foi recuado o piso inferior do volume, revestido a pedra 

basáltica escura, a mesma que o pavimento exterior, numa continuidade de material 

que suspende o volume superior branco e suspende. 

Este volume tem como base conceptual a ideia de um monóculo, que amplia o 

horizonte, num percurso ascendente que incorpora a questão do vigiar, colocando o 

observador “em cima do muro” entre o olhar para dentro e para fora. Assim sendo, o 

grande vão que se abre do restaurante para o exterior, teria que ser marcadamente 

aberto, isto é, com um caixilho à face, no limite da laje. Contrapondo com os 

pequenos rasgos que acontecem para o interior do pátio. Deste volume novo o 

objeto mais vazado é o dos ateliês. Além do pequeno rasgo no piso superior, abre-se 

no piso de entrada para o jardim e do lado da avenida rasgam-se vãos que 

acompanham o duplo pé direito do espaço, virados para o muro. A intenção foi soltar 

o volume do muro, que deixa de ser limite, do público para o privado da prisão mas 

torna-se interface entre a Avenida e uma rua pública de acesso aos ateliês. Um 

espaço útil e público que criará uma luz indireta para os ateliês e que enfatizará uma 

poética material do muro que deixa de ser limite para ser cenário. 

 

5.2. CONCLUSÃO 

Este trabalho partiu do problema da sobrelotação do Estabelecimento 

Prisional de Ponta Delgada, nos Açores, que tem levado ao debate sobre da 

mobilidade dos reclusos e a construção de um novo do estabelecimento prisional em 

São Miguel. Desse facto surgiram questões sobre o edificado atual: o que fazer com 

a prisão? quais as suas potencialidades e oportunidades? 

Feita a análise da história da prisão em S. Miguel e considerado o contexto 

privilegiado da sua localização, colocou-se a hipótese de este edifício ter capacidade 

para deixar de ser prisão e assumir outra função. O ponto de partida foi manter e 

requalificar a Cadeia da Boa Nova, de modo a integrar novos usos e novas 

abordagens arquitectónicas, fazendo deste lugar um novo espaço público para a 

cidade de Ponta Delgada. Esta proposta de criar um novo lugar, desde logo 

contrasta com a condição prisional pré-existente, de vidas enclausuradas, fechadas 

e de um mundo desconhecido. Daí que a questão central deste projeto, que parte da 

hipótese de alterar o edifício prisional, uma vez vago, é a de saber: como abrir um 

objeto enclausurado, à cidade e à sua marginal, de modo a torna-lo num lugar de 

encontro da sociedade? 

As hipóteses lançadas partiram do conceito vigiar, implícito no título deste 

trabalho, que associa o conceito da prisão à realidade insular onde se insere. Desde 
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o início deste projeto foi destacada a importância deste edifício se relacionar com a 

marginal, que lhe faz fronteira, e criar novas conexões, não só entre a cidade e o 

mar, mas também dentro da própria orla costeira de Ponta Delgada. Deste modo, 

esta intervenção poderá (re)vitalizar uma zona “esquecida” no tempo, onde se insere 

a prisão – a área da Calheta.  

O objetivo central do trabalho é o de destacar as potencialidades intra-muros 

e extra-muros do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, pensando este lugar 

como público, com capacidade para novas funções e significados, onde as marcas 

associadas à carga punitiva se tornam em oportunidades arquitectónicas, num 

diálogo entre o passado e o futuro, a pré-existência e um novo volume. Este novo 

volume posiciona o observador em controle do interior e o exterior deste espaço,  

conectando a prisão com a cidade e a sua marginal. O projeto tem por base o 

conceito de vigia, e pretende ser concretizado de modo fundamentado e coerente, 

tendo em conta o objeto intervencionado e o lugar.  

No capítulo A Ilha como Prisão concluímos que para compreender os Açores é 

tão importante olhar o seu território, insular, como entender a sua história. Enquanto 

observador, o enquadramento de um território é uma imagem criada, definida como 

paisagem. A intervenção nova interliga o indivíduo no espaço prisional 

intervencionado e o que o rodeia, e representa um novo posicionamento, que 

enquadra a paisagem urbana e a paisagem natural que desse espaço  se avista, em 

particular o mar.  

Relativamente ao limite marítimo, conclui-se que a cidade de Ponta Delgada, 

embora costeira, vira de costas para o mar, refletida em “duas caras” – o rosto 

marginal austero e o rosto “rural” e introvertido do interior. Esta constatação, levou a 

uma intervenção que enfatizasse as diferenças entre a fachada marginal e a fachada 

para o interior da cidade. Construiu-se um novo objeto contemporâneo do lado 

costeiro que, com alguma contenção, relaciona-se com o mar e mantem o diálogo da 

pré-existência com a cidade.  

Da análise urbanística, concluiu-se que a prisão construída no séc. XIX, num 

terreno de arrabalde de Ponta Delgada, , devido à sua expansão urbana atualmente 

integra uma das zonas habitacionais mais densificadas da cidade. A zona costeira 

central da cidade foi a mais desenvolvida, com vários aterros artificiais que deram 

lugar, na atualidade,  a uma avenida de 3 km. A observação desta marginal permite 

identificar 4 faixas de diferentes tempos, linguagens e funções que, não se conectam 

da melhor maneira. A solução proposta neste trabalho é a de usar o edifício prisional 

como modo de conexão entre a cidade e a sua marginal, com um percurso público 

transversal, e assim dar vitalidade à faixa à qual pertence, tornando esta um nova 
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centralidade social. Com usos hoteleiros, de restauração, lazer e comércio, pretende-

se que este espaço seja um novo ponto de encontro da cidade e na Avenida. 

No capitulo Prisão como Projeto considerando a história dos estabelecimentos 

prisionais em Portugal, concluísse que há uma conexão clara entre a Prisão de 

Ponta Delgada e a de Lisboa. Além de serem obras do mesmo autor Engenheiro 

Ricardo Júlio Ferraz  assumem ambas uma forma radial. Por estarmos perante um 

objeto singular na história da arquitetura prisional de Portugal em eminência de ficar 

vago, confirma-se a pertinência da requalificação deste edifício e surge a 

oportunidade de discutir a sua nova utilidade. 

Finalmente no último capítulo – Projeto como Ilha – foi feita uma correlação 

entre as temáticas da ilha e da prisão. Considerando os conceitos punitivos, 

concluiu-se que o internato, em regime de clausura, produz uma perda de identidade 

social e fomenta a identidade pessoal, o olhar para si mesmo. Esta constatação 

resultou na criação de um espaço público que permitisse o encontro com o outro, 

bem como espaços interiores comuns mais amplos e com lugares de permanência. 

Em relação à identidade pessoal foi mantida, preservando a estrutura celular, mas 

enquadradando-a numa aplicação contemporânea. 

Com base no conceito de instituição totalitária de Erving Goffman a prisão 

abarca, todas as funções quotidianas de um indivíduo. De um modo menos rígido, 

mas herdando esta característica de mundo fechado, também na proposta, 

desenvolveu-se um espaço multifuncional, entre o dormir, o lazer e o trabalho. Ao 

manter um certo fechamento da prisão relativamente à cidade de Ponta Delgada, 

cria-se uma tipologia de enclave público, que esta cidade não possui e que, de 

algum modo, se relaciona com o seu passado de maior introversão relativamente ao 

exterior (“de costas para o mar”). O conceito de vigilância, que se relaciona com uma 

visão total do espaço interior, é transposto na intervenção, não no sentido de 

controlo, mas de contemplação, para o jardim proposto. O muro (peça fundamental 

da clausura da prisão) torna-se, neste projeto, sinónimo de conexão e 

compreendendo a sua importância no contexto insular, é retomado como elemento 

do desenho paisagístico.  

Neste último capítulo é também abordado o conceito de lugar alto, devido à 

sua importância tanto do lugar de privilégio sobre o que o rodeia como do percurso 

até ao mesmo. Tendo em conta o facto destes espaços poderem ser pontos 

singulares numa paisagem, elementos de referência e orientação de caminhos, 

surgiu como de importância relevante na paisagem insular, a existência de 

miradouros, mirantes e torres, “lugares altos” que estão relacionados também com o 

conceito de controlo e vigilância. Os mirantes e as torres serviam tanto para 
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controlar os terrenos de cultivo, como para olhar o exterior, o mar e o outro que 

chegava. Estes elementos arquitectónicos fundamentam o conceito de vigiar, 

conceito que dá forma ao novo objeto associado à prisão. Nesta intervenção 

pretende-se que este faça interface entre a prisão e o exterior e englobe funções 

públicas e de encontro.  

 Com esta intervenção fica respondida a questão inicial: como abrir a prisão à 

cidade e à sociedade? O novo volume conecta o exterior e interior da prisão, o 

público dos equipamentos e o privado da pousada, abraçando o espaço verde central 

e assume-se como um novo ponto singular na paisagem urbana, uma orientação ou 

referência e, pela sua localização costeira, um novo “rosto” da cidade. Citando 

Portuguesi “a forma segue o fiasco”, ou seja, novos usos são essenciais para 

acompanhar as mutações da cidade e a prisão tem potencialidades para ser mais do 

que isso. O Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada pode adquirir novas funções 

e estimular a imaginação de quem o vivencia, criando um olhar crítico sobre uma 

realidade desconhecida e, desse modo, integrar a sociedade que aqui se encontra e 

a cidade com a qual se relaciona.  

A solução, com base no conceito de vigiar, não foi o ponto de partida mas a 

resposta à chegada, que nasce de uma compreensão e conexão das temáticas que 

foram sendo abordadas e analisadas ao longo do percurso. Acredito que o trabalho 

foi consolidado, principalmente pela construção paralela entre teoria e prática, 

resultando num projeto “âncora” que, embora académico, poderá ser ponto de 

partida para uma abordagem da problemática da prisão num futuro, aparentemente 

próximo.  

“Nós não somos do século de inventar as palavras. As palavras já foram 
inventadas. Nós somos do século de inventar outra vez as palavras que já 

foram inventadas”. 

Almada Negreiros, A Invenção dos Dias Claros 
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1. ENTREVISTAS 

A realização de entrevistas partiu da vontade de discutir, com quem trabalhou 

com o território açoriano, o seu património e a sua paisagem. As questões dividiram-

se em três temáticas: o Património, a Arquitetura nos Açores e a problemática da 

Cadeia da Boa Nova e sua envolvente. 

A escolha de do Professor José Manuel Fernandes partiu das suas obras 

Arquitetura Contemporânea nos Açores e História Ilustrada da Arquitetura dos 

Açores, que descrevem de modo claro a história e evolução da arquitetura no 

contexto insular açoriano. Outra base de tema da entrevista foi a sua investigação 

sobre as Casas e Cidades da Macaronésia e o seu envolvimento no Inventário do 

Património dos Açores do IPIA. Foi no seguimento desta conversa que chegou-se à 

Arquiteta Mafalda Vicente (entrevista n.º 4), natural do continente mas que mudou-se 

para os Açores à 6 anos para o Nordeste (vila na ponta Este da Ilha) e que também 

fez parte do Inventário do Património dos Açores. 

A segunda entrevista foi feita ao Arquiteto Kol de Carvalho, por ser autor da 

segunda fase da Avenida Marginal e de diversas obras nos Açores e ainda por, na 

altura da entrevista, ser candidato à autarquia de Ponta Delgada. 

A terceira conversa aconteceu com a Dr.ª Isabel Soares Albergaria, mestre 

em História de Arte e Doutorada em Arquitetura. As suas investigações focam-se nas 

áreas do património arquitectónico e paisagístico no contexto insular. Para efeitos 

desta investigação, a entrevista centrou-se no seu trabalho Mirantes e Torres da 

Laranja: Elementos Identitários da Paisagem Açoriana. 

Finalmente a entrevista ao Arquiteto Fernando Monteiro, partiu da sua vasta 

obra no território Açoriano, alguns exemplos são referência neste trabalho. 
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 Entrevista nº 1 – Doutor Professor José Manuel Fernandes  
 Entrevista ao Professor José Manuel Fernandes, realizada a 9 de Junho de 2013. 

 

Quando surge o seu interesse pela Arquitetura Regional Açoriana?  
 (...) o Arquiteto Freitas Leal convidou-me para fazer o levantamento da Arquitetura 

Popular dos Açores que estava “pendurada” à 30 anos desde o outro do Continente 

[Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa] e eu claro fiquei entusiasmado, aceitei em 81 

(...) Era um assunto completamente estranho, nunca tinha ido aos Açores, não tinha ligação 

nenhuma, mas tinha, claro, ligação à história, antropologia, arquitetura popular, esses temas 

todos muito fantásticos. (...) Eu organizei o grupo todo, convidei ex-alunos, colegas, para 

fazer as outras ilhas e fiquei com São Miguel e Santa Maria. Trabalhámos no verão de 82, 

voltámos em 83, 84, enfim, comecei a ficar ligado, comecei a ir lá todos os anos.  

 

O livro História da Arquitetura dos Açores surge em que contexto? 
O livro da arquitetura dos Açores demorou a sair mas reflete este trabalho de 30 

anos. Depois [do Inventário] , comecei a tese de doutoramento, em vez de fazer sobre a 

arquitetura moderna em Portugal, acabei por fazer sobre a arquitetura popular na 

Macaronésia, portanto Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde, o que mostra que foi um 

tema que me prendeu, fiquei sempre ligado às ilhas.  

Em 98 o Dr. Jorge Bruno (...) na altura era o Presidente do Instituto Açoriano da 

Cultura, convidou-me por via do Paulo Gouveia, amigo meu, que eu tinha convidado para 

umas exposições de Arquitetura, para fazer o levantamento do Património das ilhas, já não 

era propriamente a arquitetura popular, mas era a arquitetura com valor, que é o chamado 

IPIA - Inventário do Património Imóvel dos Açores - saíram já 12 volumes, falta sair meia 

dúzia, nomeadamente o de Ponta Delgada que deixámos para o fim. (...)  

Na fase final deste inventário, quando o IAC, o Instituto Açoriano da Cultura, estava a 

celebrar os 25 anos do Património de Angra como Património da Humanidade, eu propus [ao 

Presidente do Instituto Açoriano da Cultura], porque é que não fazíamos uns livros sobre os 

Açores (...) O IAC pegou num tema História da Arquitetura [História Ilustrada da Arquitetura 

dos Açores] e a Direção Regional da Cultura pegou no outro [Arquitetura Contemporânea 

dos Açores], saíram todos a mesma altura. 

 

Como é que avalia a preservação do Património Edificado em Ponta Delgada? 
Os Açores têm algumas experiências de património e recuperação de património 

interessantes, umas bem feitas, outras medianas. Por exemplo o Arquivo Histórico e a 

Biblioteca não me parece um projeto excepcional, é um projeto que podia ser muito mais 

interessante com o edifício dos jesuítas ao lado e por dentro. Mas já outras coisas como o 
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arranjo geral da zona mais central junto à margem, parece bastante conseguido, o arranjo do 

Centro de Congressos (...)  

As Portas do Mar acho que fica entre uma coisa e outra, nem é tão mau, nem é tão 

bom, é assim assim. Acho que tem uma escala monumental, acho que torna habitável aquela 

baia que estava um bocado vazia, parece um projeto de qualidade média, não apanhou a 

alma “açórica” que eu acho que existe. (...) os iates, os mastros e os transatlânticos de 15 

andares, uma pessoa olha para aquilo e fica sem saber se realmente foi uma vantagem 

terem feito as Portas do Mar, se é para fazer aquele monstro. É como um arranha céus que 

vem pelo mar fora, se em Lisboa faz impressão então em Ponta Delgada, ou no Funchal.  

 

O que é a “alma açórica”? 
Tem a ver com alguma delicadeza, uma pequena escala, uma maneira de fazer as 

coisas mais orgânica. Acho que o Paulo Gouveia sabia fazer uma coisa fabulosa ali [Portas 

do Mar]. Claro que o Paulo Gouveia é um petit projet, faz pequenas coisas, mas, o Siza 

também fazia pequenas coisas até lhe darem grandes coisas para fazer, infelizmente o 

Paulo não teve essa oportunidade. Mas só para dar um exemplo, quando perguntaste o que 

é essa alma açórica, o Paulo Gouveia, apanhou a questão da madeira, arquitetura de 

madeira, a emigração, a casa de madeira mas exportou muito bem para os museus, e com 

esse material que é um material orgânico, deu alma açórica aos seus projetos. 

 

De que maneira lhe parece que o meu projeto pode incorporar a alma açórica? 
(...) Acho que apanhas muito bem essa membrana [faixa da Avenida Marginal] que é 

preciso trabalhar, torna-la habitável, tentas torna-la habitável, crias a elevação que é uma 

tradição das quintas, (...) essa ideia que nós víamos no território da envolvente da cidade, 

nos campos da laranja, dos antigos campos, mas também encontras isso cá, nas casas de 

quinta.(...)  

Agora, a delicadeza eu acho que estará no tratamento que tu ainda tens que dar. 

Sabes o que diz o Mies Van Der Rohe, diz que deus está nos pormenores, portanto [risos] é 

esperar a intervenção divina. Mas deverá ter a ver com os materiais com certas 

características, não digo que tem de ser madeira, mas nós pensamos na tradição dos 

elementos, e está no livro da Arquitetura Popular de São Miguel, tens cancelas de madeira, 

tens reixas (...) a materialização tem a ver com escolhas, já mais delicadas, penso que tem 

muito a ver com a definição dos vãos e o preenchimento e localização dos vãos, e o 

preenchimento e o desenho dos vãos. O conteúdo dos vãos, como eles se abrigam do sol, 

da chuva, do calor. (...)  

Nós tirámos umas conclusões no livro dos Açores, sobre as características da 

arquitetura açórica, ligada a arquitetura portuguesa mas especifica, teve um processo de 

adaptação, combinações novas, cozinhados novos, de algum modo originais. Uma das 

originalidades é exatamente o trabalho dos materiais e nomeadamente a madeira, estou-me 

a lembrar das cancelas, daquelas dos arrifes, da fajã de cima, que eram peças lindíssimas, 
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com madeira trabalhada, torneada, cores vivíssimas, nos anos 80 estavam a descobrir a cor 

como afirmação, umas vezes ficavam cores maravilhosas outras vezes coisas horríveis. 

Essa maneira de trabalhar a madeira, parece um pouco o Algarve, no norte aparece muito 

pouco, é muito mais bruto, mais direto com a pedra.  

 

No livro História da Arquitetura dos Açores você fala de um elemento da 

arquitetura intitulado “ver o mar”, de que se trata? 
Tem a ver com os torreões, mas não são só os torreões isolados nas quintas, mas 

também nas cidades. Porque isso foi uma confirmação que eu tive nos Açores, na Madeira, 

nas Canárias e não acontece aqui no continente. Um solar urbano, não tem torres, pode ter 

um torreão, tipologia frequente, mas torres com aquela presença, aquela elevação, 

sistemáticos em quase todos os lugares, tu olhas para Ponta Delgada e aparece, olhas para 

o Funchal e aparece, e nas Canárias. Eu comecei a associar isso a uma coisa original das 

ilhas, no espaço urbano, também havia nas quintas. Depois dos relatos, dos textos, das 

leituras, conclui que era uma maneira de ultrapassar aquele meio imediato e ter uma ligação 

ao que está fora, ao mar. (...) a ideia do isolamento é também a ideia oposta, é a ideia de 

sair, portanto o sair simbólico que marca uma obra arquitectónica é a torre, porque tu tas 

mais alto, deixas de ver a cidade e vez o mar é uma ideia, e claro que vez o barco que chega 

com as mercadorias mas isso se fores um comerciante. 

 

Porque é que considera que a cidade foi desenvolvida de costas para o mar? 
A questão de de costas para o mar (...) é a herança medieval das estruturas urbanas 

das ilhas. Portugal Continental povoa os Açores e a Madeira no final da idade média, 

portanto os modelos urbanos que tem para oferecer são modelos urbanos medievais. A 

cidade medieval é fechada, com uma muralha e organizada por dentro, acontece que as 

cidades hoje em dia já não tem a muralha. Pensavam eles [os povoamentos açorianos] que 

já não era preciso, 100 anos depois descobriram que afinal era preciso e já não fizeram 

muralha mas fortificações aboletadas à italiana, modernas. E ficou a estrutura urbana 

medieval de costas para o mar, e tu ainda apanhas nas fotografias da costa de são Miguel 

em 1900, tudo virado para dentro (...) para a rua direta, a marginal é uma invenção dos 

últimos 60/70 anos, outra cidade, não a medieval mas a do turismo, da cultura, da orientação 

para o exterior. Nessa cidade medieval, tens as casas viradas para dentro, quer seja na 

Ribeira Grande ou Ponta Delgada, e não é a questão da costa norte ou da costa sul.  

 

  Entrevista nº. 2 – Arquiteto Jorge Kol de Carvalho 

 Entrevista ao Arquiteto Jorge Kol de Carvalho, realizada a 21 de Julho de 2013. 
 

Na sua óptica, o que a nossa comunidade perde quando um edifício com valor 

patrimonial deixa de existir? 
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Perde memória, e eu acho que, desde que se obtenha uma carga patrimonial, vale a 

pena recuperá-los, mesmo que não tenham sido considerados património. Estou-me a 

lembrar ali da, julgo que se chamava Pensão Central, é uma pena estar ali aquele 

desperdício, nós enveredámos aqui por programas ao estilo das Baleares ou das Canárias, 

hotéis monstruosos com 150 quartos quando os Açores têm uma vocação completamente 

diferente.  

Eu acho que existem aqui algumas coisas que são equívocos, o Hotel São Pedro 

estar fechado é um equivoco, o Hotel do Colégio quando abre é um hotel novo mas a criar 

esse charme, por isso tem um sucesso fantástico, está inserido na malha urbana, recuperou 

um solar, edifício que ali havia com algum interesse, recuperou as outras casitas que havia 

por ali e fez um hotel.  

Nós em vez de criarmos novos hotéis como o do Casino podíamos recuperar edifícios 

destes e teria outro apelo, outro uso. (...) é uma aberração para um sitio que queremos 

verde, de qualidade, ambientalmente correto, isto é contraditório, e essas coisas não são 

pensadas, não foram pensadas (...) fomos importar modelos que não se adequam, não 

temos espaço para aquilo, aquilo não respira, não temos um turismo de tempo bom que 

agora se usa, vai toda agente para a praia forno. (...) viram-se vêm para dentro, bebem os 

copos, vão ao forno outra vez e depois voltam para casa e não trouxeram nada nem 

deixaram tão pouco nada.(...) 

 

Considera Ponta Delgada uma cidade com interesse a ser visitada pelo seu 

Património Edificado?  
Não vêm para ver a Torre Eiffel porque não temos, não temos o Guggenheim, não é 

por ai que vimos, nem é para ver o Museu de Arte Moderna do Niemeyer que a Berta Cabral 

queria fazer  [antiga Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada], mas se o conjunto 

tiver interesse na natureza, tiver uma relação excelente com o mar, terra e campo e verde. 

Mar, cidade, campo, é uma riqueza brutal, mas tem que ser dimensionado à nossa escala, 

não é para destruir. (...) 

Eu agora vou a Marselha e vou ficar numa unidade de habitação, transformaram 

alguns dos apartamentos em Hotel, não sei se tem 30 quartos, uma coisa mínima mas numa 

unidade de habitação, acho que é uma experiencia única. Talvez não ia morar para a casa 

do Corbusier hoje mas é uma experiencia única (...) 

 

 

No âmbito do Património Edificado de Ponta Delgada, em que termos considera 

relevante a criação de um Plano de Pormenor de Salvaguarda? 
Eu defendo um Plano de Pormenor de Salvaguarda para o centro histórico de Ponta 

Delgada. (...) Vão se fazendo coisas avulsas, é preciso entender o que é o centro histórico. 

Eu defendo coisas mais pequenas, se não têm mais olhos que barriga. Estão metidas na 
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“zona histórica” zonas que não têm grande história e já não são o núcleo histórico realmente 

dito. Prefiro reduzir aquilo e fazer uma coisa qualificada, do que ter uma área enorme. (...) 

 

Tendo em conta a sua especialização no âmbito de infra - estruturas portuárias 

e litorais, qual a sua visão relativamente à relação do insular, em particular o 

residente em Ponta Delgada, com a sua marginal? 
Eu acho que ganhámos essa relação com o mar. A primeira Marginal deixou 

cicatrizes na cidade porque encosta uma proteção marginal à cidade e não liga a relação 

entre o novo e o que havia de pré-existente. O café Royal, nas costas vê-se a cicatriz do 

encosto e ali no Roberto [Restaurante] mostra aquelas cicatrizes todas. Mas não há duvida 

que essa marginal, quer a primeira ou a segunda [fases], permitiu que o edificado se 

voltasse para o mar, voltasse ali na Calheta, no porto [Portas da Cidade], no portinho cais 

velho, mas o resto da cidade era toda virada para dentro. Estas marginais vieram permitir 

precisamente a relação com o mar que é muitíssimo mais forte. A interioridade das Portas do 

Mar deve-se mais a quem fez, um continental. De qualquer modo, a piscina que incorpora 

hoje é um sucesso, não tem a relação, que gostamos, que tem a piscina da Lagoa por 

exemplo. Eu acho que a Marginal tem permitido a relação que não havia porque do mar 

vinha a tempestade, os piratas ou as bombas dos Alemães. 

 

Como é que o território açoriano interfere/condiciona o seu modo de projetar?  
Eu acho que a escala é importantíssima e depois há uma maneira açoriana de 

projetar, é “reinventar o vernáculo” [cit. Paulo Gouveia] mas é um tipo que se adequa muito à 

paisagem e ao sítio, são coisas muito nossas que um continental não faz, o continental faz a 

calheta, o Centro Comercial da Calheta [Hotel Casino], porque pensa que está nas Torres 

das Amoreiras. E a materialidade claro. Acho que a simplicidade é uma característica do que 

era tradicional, se nós virmos a evolução da arquitetura aqui, desde há 500 anos até hoje, 

até hoje não, até à pouco tempo quando chegaram os arquitetos, os materiais eram sempre 

os mesmos, mais pobre mais erudito. Mais erudita ou menos erudita sempre houve uma 

linguagem própria. 

 

Como relataria a história construtiva da Marginal? 
A marina nasce do entendimento que era preciso fazer do prolongamento da 

marginal. Houve vários entendimentos, um era em ponte em que o mar chegava há calheta. 

A certa altura ficou decidido que aterraríamos a calheta ela continuaria com visibilidade 

sobre o mar mas depois temos de proteger essa marginal, tinha de ter um molhe, então 

também vamos proteger os barquinhos [constrói-se a Marina]. A primeira marginal vem até 

às antigas piscinas de São Pedro que é hoje a rua adjacente ao Hotel Marina Açores, depois 

a segunda marginal faz as piscinas mas prolonga aquilo até à saída de Ponta Delgada, mas 

essa parte é feita já numa versão reduzida de passeio porque não levava a lado nenhum. 

Quando se entra a Avenida da Berta tem uma placa a dizer proibido a peões, tem passeio 
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mas proíbe os peões, (...) hoje é possível fazer da Rocha da Relva ao Pópulo mas as 

politiquices não deixam fazer, falta no Rosto do Cão e um bocadinho até chegar à praia, no 

largo da Boca da Furna, é só ligar. Foi tudo às fatias, não era importante fazer a Marginal, o 

importante era a Marina, a Horta tinha uma Marina e Ponta Delgada, capital, não tinha. Era 

marina e piscinas e não marginal. 

 

Na sua óptica qual o potencial da zona de intervenção do meu projeto. 
 (...) Tem ali dois vazios enormes, que se relacionam muito com a prisão, um que é a 

fundição da calheta, isso era fundamental trazer a D. João III à marginal para dominar 

inclusivamente aquele espaço do Hotel Casino. Não foi por acaso que a Marques [empresa 

de construção] comprou o Mini-Costa [supermercado], porque tem o potencial de habitação. 

O bairro tem de se sacrificar, a segunda e terceira travessa da calheta não tem hipótese. 

Acho que a requalificação da prisão em hotel (...) pode ser um incentivo à visita e pode ser 

potenciado pelos dois vazios urbanos, que têm potencial para receber programas culturais. 

 Entrevista nº 3 – Doutora Professora Isabel Soares Albergaria  
Entrevista à Doutora Isabel Soares de Albergaria, realizada a 21 de Julho de 2013. 
 

Na sua óptica como é que avalia a preservação do Património Edificado em 

Ponta Delgada?  
É uma questão interessante e de resposta difícil porque o que acontece é que Ponta 

Delgada, nesta comparação com outras cidades insulares, inclusive e concretamente com 

Angra, sempre ficou a perder. Ponta Delgada é a cidade que não vale a pena, Angra é a 

cidade que vale apena, pelo Património. Até mesmo dentro da ilha a Ribeira Grande ganha 

aos pontos, a Ribeira Grande no estilo micaelense, com outros argumentos que Ponta 

Delgada não tem. (...) esta é um pouco a ideia que persiste e eu acho que realmente os 

Ponta Delgadenses sempre tiveram uma relação muito difícil com o seu tecido urbano, com o 

seu passado e com o seu património. (...) 

Ela [a cidade] teve crises de crescimento com verdadeiras mutações, ninguém 

pensou em dar continuidade ao que já existia, há rupturas claras no tempo. No séc. XIX 

iniciam-se essas rupturas, no séc. XX são flagrantes com a Avenida Marginal. Toda a 

imagem que existia, que podia existir e constituir uma imagem da cidade, da chegada, do 

porto, daquela questão do Atlântico, com as arcadas e tudo isso, isso foi apagado. Concordo 

que ocorreram intervenções pontuais sem pensamento de um todo mas a questão da 

Avenida Marginal nem tanto porque está inserida num Plano Viário, o Plano Aguiar. O Plano 

Aguiar foi desenhado nos anos 50 e previa uma nova rede viária para a cidade de Ponta 

Delgada, desde o seu centro, da qual nasceram alguns troços, a Avenida D. João III e 

aquele alargamento ao pé do Convento de Santo André. (...) A dominante em termos de 

traçado é norte sul, isto porque as vias compridas norte sul foram abertas sobre o cadastro 

rural, elas eram caminhos de penetração para os vários courelas de terra. A courela é um 
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pedaço de terra normalmente retangular explorado por uma cultura ou por um rendeiro. É um 

termo que vem da Idade Média, a courela, havia as serventias, os caminhos entre elas, 

normalmente longitudinalmente à courela (...)  

Ponta delgada não foi planeada. (...) os 50 passos a partir da costa são do domínio 

público marítimo e é ai que se instalam as cidades. (...) o capitão Donatário é que urbanizou 

e ele concedia os chamados chãos, que são lotes, do domínio público e administrado pelo 

concelho, aí é que temos as várias autoridades sobre o território. O donatário, o capitão do 

donatário, os concelhos, as administrações, os municípios e depois em ultima análise os 

teta-tenentes, os proprietários das terras (...) As casas freiras foi uma forma dão planeada ir 

fazendo cidade, ir urbanizando e prolongando o espaço urbano (...) Eu acho que esta forma 

muito informal de ir crescendo de ir instalando, este poder dos particulares em influírem e 

sobreporem em muitos casos a uma ideia do colectivo, que de facto não existe em Angra, há 

uma regularidade até nas cérceas. Eu estudei o caso de Ponta Delgada para os séculos XVI 

e XVII e a descontinuidade do tecido urbano é uma coisa espantosa. Havia casas de dois 

pisos ao lado de casas colmadas térreas, ao lado de granéis, tulhas, terrenos de cultivo, mas 

isso na Rua António José de Almeida, ou seja no centro da cidade. (...) Ainda hoje as 

pessoas têm esta ideia que em Ponta Delgada tudo é permitido porque não há um substrato 

patrimonial que exija um cuidado especial.  

No entanto Ponta Delgada tem algum património edificado muito interessante (...) há 

determinadas características próprias, mais informalmente ou não, sempre houve uma ideia 

de cidade, um ideia da forma de fazer, de construir cidade. Que o Plano Aguiar e a Avenida 

Marginal desrespeitam totalmente, é romper absolutamente com essa ideia tradicional. São 

intervenções de quem não entendeu, ou se entendeu, fez tábua rasa daquilo que existiu, não 

integrou, não há uma continuidade, não há uma leitura do existente. (...) Sempre foi a cidade 

da iniciativa privada, dos grandes comerciante, dos capitalistas, do Jacinto Inácio que deitou 

abaixo o Palácio dos Condes da Ribeira Grande do séc. XVI para construir o Liceu por cima, 

nas mesmas ruinas, aqui isso isto existe em todo o lado, não existe em Angra. (...) as 

pessoas respeitam e sabem que têm que viver com ela [regra], aqui não, aqui há “self made 

man” (risos) e hoje continuasse a fazer a mesma coisa. O que é aquele calhau do Casino à 

beira mar? Aquilo é um desrespeito por tudo. Ou os outros, o Marina ou o Açores Atlântico “a 

muralha da china” como lhe chamam e que empareda a cidade. O que fizeram com a calheta 

é uma coisa perfeitamente desgostante “a defunta calheta” como eu lhe chamo. Era a ultima 

boca, a ultima pequena baia de relação com o mar que existia. 

 

O que a nossa comunidade perde quando um prédio deixa de existir? 
O património não está só no património classificado. Como as pessoas não sentem 

um verdadeiro respeito pelo conjunto patrimonial desta cidade [Ponta Delgada] limitam a 

ideia de património àquilo que é classificado. Com isso, há uma ideia institucional que tudo o 

que não é classificado pode-se fazer o que quiser, ou então uma ideia mais perversa, que é 

a de manter as fachadas e demolir o resto do edifício.  
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Na Rua Inácio Correia que vai dar à Matriz a partir das escadinhas que era a Central 

dos Móveis, agora armazém chinês, essa rua que desce, tem ali uma casa que recentemente 

foi erguida pela câmara, um edifício camarário, uma casa do séc. XVII, estava devoluta em 

muito mau estado, o resultado é desastroso, tiraram tudo, tiram as cantarias e depois 

pregam lá as cantarias. Outra que fizerem, essa escrevi para o jornal, na Rua da 

Misericórdia, outro grande armazém chinês, paralela à Rua dos Mercadores, era uma casa 

do séc. XVII, era das ultimas casas nobres do séc. XVII, eu fui fazer o levantamento da casa 

antes de demolirem, tinha muitos acrescentos, tinha muita trapalhada para lá mas ainda 

tinha uma organização interna da casa antiga e o que fizeram? A mesma coisa, demoliram 

tudo. (...) mas nem damos por elas, e além disso, o que estamos a fazer é não conservar 

nada, qualquer pessoa, nem precisa ser arquiteto, uma pessoa mais sensível, percebe que 

um edifício não é uma fachada. Um edifício é um organismo com espaço, o espaço é o que 

define a arquitetura, não pode ser uma fachada (...) e torna-se uma incoerência muito 

grande. Parece as situações do carnaval que agente põe uma máscara diferente para fingir 

que é outra entidade que esta ali, é uma mascarada. (...) é caricato, é caricaturar e isso é 

terrível, é dramático, tem que parar. (...) 

Nós perdemos, primeiro, um documento histórico, porque não há a memória que 

resista sem um vestígio material, sem qualquer vestígio material, nem que seja pela escrita 

ou pela fotografia. Quando recordamos alguém é porque temos registo que ela existiu, claro 

que temos as memórias orais mas são muito volúveis e acabam por desaparecer enquanto 

realidade histórica, passam para o campo do mito. (...) Dizia o Lucien Fare “quando não há, 

haverá outros documentos” e para o historiador da arte ou arquitetura, os verdadeiros 

documentos são os edifícios. A espessura da parede, as técnicas construtivas, a 

materialidade, as dimensões, a vivência dos espaços que nada substitui. Por outro lado é o 

sentido da nossa profundidade histórica, temporal, nós não vivemos só no tempo presente, 

vivemos numa acumulação de outros tempos que eu penso ser muito enriquecedor. É um 

pouco como perder a biodiversidade, deixamos de ter esta riqueza de uma diversidade. (...) 

Nós reduzimos a um plano único, reduzimos a uma fachada e não a vivência em 

profundidade, e isso é também um relação com os nossos antepassados, aquilo que nós 

fomos. Como dizia o Ortega y Gasset “o passado é a única natureza humana”. A natureza 

humana é o campo em aberto, este foi, foi mesmo, não há volta a dar. Essa relação com o 

passado é uma relação com aquilo que nós fizemos, que nós fomos e entendendo o que nós 

somos agora, é sempre a nossa questão, de perceber o presente, entender o que nos somos 

e para onde vamos. E o prazer estético já agora, que também é parte importante, é 

desgostante, em vez de termos uma experiencia sensorialmente rica, temos uma experiencia 

um pouco arrepiante da tal caricatura, caricatura tem graça mas quando põe em real 

determinados defeitos, mas se vivermos sempre da caricatura ficávamos com a sensibilidade 

deformada, era uma coisa grotesca.  
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Tendo em conta o seu conhecimento e investigação, qual a sua visão 

relativamente à relação do insular, em particular o residente em Ponta Delgada 

com a sua marginal? 
 (...) A relação que as pessoas têm com o mar na Avenida Marginal é uma relação de 

distância, de observar à distância, não me parece uma relação muito diferente do que era a 

do mirante. A avenida está elevada e é verdade que as fachadas voltam-se para o mar agora 

e tem toda aquela muralha, mas eu acho que elas se voltam mais para a Avenida do que 

para o mar (...) Em certo sentido percebesse, só quem não passa aqui um inverno é que não 

percebe o que é o rossio do mar. (...) as Portas do Mar, toda aquela infra estrutura, é feita a 

uma escala o tal aumento de volumetria ao nível da costa, trouxe uma dimensão diferente. A 

pobre a cidade antiga feita de ruinhas estreitas e de courelas, não cabe, rebentou, mas a 

Avenida Marginal foi a primeira a fazer isso (...) foi um erro histórico, a cidade tinha 

dinamismo suficiente para crescer, mas devia ter crescido para dentro, para a rua de são 

Gonçalo, que acabou acontecendo, mas deixar aquela relação sensível com o mar. Penso 

que devia ter sido mais interessante e não teria acontecido aqueles grandes erros como o da 

Calheta que é um desastre.  

(...) A relação com o mar desapareceu na sua vertente natural, ela está muito 

artificializada (...) do ponto de vista da paisagem, há quem defenda e eu sou dessa linha, 

vamos supor a floresta Amazónica, numa zona absolutamente virgem, no momento em que 

ela se constitui como paisagem já é cultural porque já faz parte de uma representação 

humana desse objeto que pressupõe a existência humana. Nós temos que dizer como o Sant 

Esuperi “Isto é o planeta dos Homens” (risos) a nossa pegada está lá em tudo.  

 

Relativamente à pesquisa que fez sobre as Torres de Vigia, como surgiu o seu 

interesse pelo objeto de pesquisa e que relevância lhe atribui? 
 (...) Eu estudei os jardins e as quintas de laranja e tinha essas memórias de infância 

dos mirantes, de ir aos mirantes. Sempre vi aqueles objetos com funções de lazer, 

recreativas mas ao mesmo tempo com aspecto, não direi hostil mas militar. Em termos 

formais, são construções que parecem fortes, pequenos baluartes, pequenos postes de vigia 

mas com um carácter militar. Até pela sua forma, sua morfologia, trapézio, cubo... e isso 

interessou-me muito, primeiro começou a interessar a importância que o mirante tinha no 

espaço da quinta (...) eles eram colocados de onde se via o horizonte e o mar à distância, 

mas também para o interior da quinta, provavelmente para controlar os trabalhos da quinta 

para ir vigiando os trabalhadores da quinta. Portanto, pela função interessou-me e depois 

comecei a entender que havia algumas constantes, o mirante era sempre feito de uma 

determinada maneira, formas de construir próprias e com uma forma bastante similar e 

comecei a questionar qual era a génese daquela forma, daquele equipamento, porque tinha 

surgido.  

Foi um pouco atrás dessa génese que acontece este livro [Mirantes e Torres da 

Laranja: elementos identitários da paisagem açoriana]. Fizemos os dois [com Igor França] o 



102 
 

levantamento de campo, fomos fotografar e visitar. Não foram todos, não era impossível mas 

é muito difícil fazer um levantamento exaustivo porque muitos estão degradados, sempre em 

propriedades privadas, não é muito fácil ter acesso. 

Qual a diferença entre mirante e a torre da laranja? A função é semelhante, mas tem 

uma diferença fundamental, o mirante é uma acumulação de pedra maciça, é uma escultura, 

não é um edifício, não tem nenhum espaço de habitar, pode ter um pequeno recanto, um 

nicho ou uma gruta mas é um corpo maciço. A torre da laranja é um edifício torreado com 

vários pisos, pode chegar aos 4 pisos e com espaço habitado. Portanto a técnica de 

construir é diferente, um em alvenaria de pedra, o outro pedra seca. (...) os torreões que 

acontecem nos conventos femininos chamavam-se mirantes e não têm a ver com os 

mirantes que estamos aqui a falar.  

A palavra tem a ver com “mirar” por isso digo há uma questão semântica, mas depois 

há a relação com a tipologia dos objetos. Quando falamos dos nossos miradouros, tem uma 

génese completamente diferente, são espaços públicos, feitos normalmente pela Junta, 

pelos serviços públicos, administração central ou regional e ao longo da estrada. Os nossos 

miradouros são pontos de vista sobre a paisagem, enquanto estes não, estes mirantes são 

estruturas feitas dentro de contextos diferentes, dentro das quintas, com funções diferentes. 

Eram zonas em que era preciso retirar a pedra e acumulada num determinado ponto, a 

chamada “desprega dos solos”. Os maroiços do Pico são uma espécie de elevações, 

pequenas montanhas, só de pedra, que depois consolidam. Não têm nenhuma forma, não 

são naturais, mas têm nenhuma forma de utilização pelas pessoas, são acumulações de 

pedra, às vezes enormes, são marcas na paisagem, são muito imprecisos em termos visuais 

mas são diferentes dos nossos mirantes. Os mirantes podem-se aceder, há um terraço, há 

bancadas, há uma forma. (...)  

A nossa costa foi muito fortificada, a costa Açoriana, houve muitas baluartes, fortins e 

construções, e eu acho que os mirantes como estão sempre em relação com o mar, 

integraram essa vocação militar de vigia para o mar. Também no sentimento de defesa, é 

como a Avenida Marginal que olhamos para o mar mas ele não esta lá, estamos protegidos, 

elevados.  

(...) Portanto, os mirantes serviam para acumular a pedra e para ter essa função de 

vigia. Eu julgo que como é uma construção de carácter muito empírico, não há projeto, não 

há arquiteto. Quem construía os mirantes eram os paredeiros, que faziam os muros e os 

mirantes, que trabalhavam com pedra seca. Aqui na ilha eram muito famosos os de Rabo de 

Peixe. A tecnologia de construção dos muros era algo único e mesmo os mirantes tinham de 

ter as pedras grandes ao centro, e era feito de tal maneira que ainda hoje estão ai, 

resistiram sem conservação e é um traço muito peculiar na nossa paisagem.  

(...) As torres tem outras funções, de habitar ou de criar um cenário no jardim, 

digamos que os mirantes são mais vernáculos, as torres são mais eruditas. Eu ponho a 

hipótese, não tenho a certeza, há mirantes posteriores ao séc. XIX e anteriores ao ciclo da 

laranja, disso não tenho dúvida, mas penso que podem ter servido inclusivamente de postos 
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de vigia da comunicação costeira, porque a comunicação fazia por sinais de bandeira, da 

terra para o mar e de um ponto para o outro. A mais antiga era sinais de fogo ou sinais de 

bandeiras (...) uma coisa curiosa, que todos testemunham, todos os mirantes tradicionais 

tinham um poste de bandeira ou uma pedra de mó no chão para hastear a bandeira, claro 

que muitas vezes era para ostentar, era a bandeira da quinta. (...) 

 

Considera que existe uma linguagem arquitectónica açoriana? 
Magna questão. Eu desconfio sempre um bocadinho destes adjetivos, de fazer uma 

linguagem açoriana de fazer um produto açoriano, porque nós caímos sempre, ou podemos 

deslizar facilmente para o erro, ou para aquela situação da casa portuguesa do Raul Lino, 

para criar uma espécie de clichê, uma espécie de situação muito “fetichizada” e isso não é 

desejável porque é adoptar uma imagem e não uma função, uma vivência com autenticidade. 

Eu acho que estamos no mundo global, devemos usar dos materiais, das solução técnicas 

que estão ao nosso dispor.  

O que me parece essencial é uma leitura de continuidade com o sitio e com o 

património, seja onde for, não é uma questão de ser açoriano. Não é criar um produto de 

pacote açoriano. Claro que acho que faz todo o sentido usar os materiais locais, desde que 

sejam usados de uma forma racional, um forma económica, viável. Por isso é que no 

património, há coisas que nós já não repetimos, ninguém mais vai fazer trabalhado de 

cantaria, há um “know how” que se perdeu e que não pode voltar, porque o nosso sistema de 

trabalho hoje não permite, não é possível voltar a fazer o Mosteiro da Batalha. (...)  

Eu acho que há arquitetos que tem sensibilidade sobre projetar para os açores e 

outros que não, sejam de onde forem. Aquele projeto na gruta das torres no pico [Centro de 

Visitantes da Gruta das Torres, SAMI-arquitetos], isso por exemplo, foi uma intervenção 

muito sensível ao local, recreando elementos da construção local, são muros de pedra que 

não os muros de pedra micaelense e eles assumiram isso e fizeram uma coisa que eu acho 

muito interessante e são ambos do continente. Entender onde é que se está a pisar, onde se 

esta a intervir, aqui ou na China.  

A concepção pode partir do sítio e da história ou faz disso tábua rasa. Acredito na 

primeira hipótese. Mas a nossa história mostra que fizemos muitas vezes tábua rasa e 

intervindo de formas pouco qualificadas, nós temos algumas coisas interessantes e temos 

muita má arquitetura. (...) Uma vontade de modernidade, isso caracteriza ponta delgada, 

pode não ser uma coisa má, tem é que ser bem canalizada. Na verdade, em termos de 

arquitetura contemporânea, eu gosto de fazer essa comparação, é uma comparação clássica 

entre Angra e Ponta Delgada, entre Terceira e São Miguel, brincando um pouco com as 

rivalidades que a mim não me interessa nada, mas existe muito melhor e mais interessante 

em São Miguel do que na Terceira, porque são mais conservadores. Temos que ter um olho 

para o passado e outro para o futuro. 
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 Entrevista nº 4 – Arquiteto Fernando Monteiro  
Entrevista ao Arquiteto Fernando Monteiro, realizada a 30 de Julho de 2013. 

 

Qual a sua visão relativamente à relação do insular, em particular o residente 

em Ponta Delgada, com a sua marginal e com o mar? 
 (...) Falar de Ponta Delgada no último século, nos últimos 50/60 anos é falar da 

relação da cidade com o mar, todas as ocupações periféricas na cidade, o crescimento do 

centro histórico para o interior é uma coisa mais ou menos recente e foi sempre muito mal 

estruturado. Não quer dizer que a relação com o mar tenha sido melhor, mas já lá vamos. A 

relação a norte com os territórios agrícolas, em contraponto com a relação com o mar, foi 

sempre mal estruturado. Coincidiu com um fenómeno de especulação imobiliária e quando 

se adiciona mau planeamento a fenómenos de especulação imobiliária dá uma relação 

bombástica, nós temos ai péssimos exemplos e o tempo vai acentuar isso. O tempo na 

arquitetura, em particular, no crescimento das cidades é uma dimensão fundamental. A 

gente daqui a uns anos vai perceber que isto é pior do que a noção que nós temos, vai-se 

acentuar.  

A relação com o mar pode-se dividir em quatro zonas, que tu identificas-te, temos a 

zona poente do aeroporto e do porto, infraestruturas portuárias, estaleiros, depósitos de 

combustíveis, contando com Santa Clara toda aquela faixa, todas essas infraestruturas 

condicionam de forma muito própria a ocupação do território. Para além disso quando 

chegamos à zona de Santa Clara e a ligação com a freguesia da Relva, por baixo do 

Aeroporto, a morfologia da encosta é mais acentuada, através de arribas e escarpas com 

alguma expressão, a relação com o mar aí é mais distante. Não é o que acontece em São 

Roque até à Lagoa, é uma encosta bastante baixa.  

Depois entramos na zona do antigo Hospital, do Forte de São Brás até ao Clube 

Naval, é a primeira fase da Avenida Marginal que está toda ocupada de edifícios de carácter 

mais institucional, em particular Alfandega, capitania, sedes de grandes empresas, fora a 

igreja de São Pedro e Hotéis. Tudo isto condiciona a relação com o mar e qualquer 

fenómeno de reabilitação. É mais difícil nós reabilitarmos edifícios que fazem parte de 

empresas ou instituições com algum peso na nossa sociedade, são edifícios que tem 

ocupação e função efetiva. Embora esta intervenção dos anos 50 criou a primeira grande 

ruptura da relação da cidade com o mar, houve um recorte que foi completamente absorvido 

por linhas bastante mais rígidas e que hoje em dia é aquilo que nós conhecemos. As 

memórias registam-se em fotografia e num quadro de Domingos Rebelo [Os Emigrantes, 

1929]. Domingos Rebelo celebrizou muito a vida dos açorianos. Por sinal, o filho de 

Domingos Rebelo, o João Correia Rebelo, foi um arquiteto que fez uma intervenção para a 

primeira fase da avenida marginal, um arquiteto não ligado ao regime, ele debateu-se 

bastante com isso, manifestou-se de forma muito marcante. No fundo é a primeira revolta em 

relação á avenida marginal da forma como a conhecemos, nós temos de situar isso na 

história. (...) A relação com o mar foi sempre contestada. (...)  
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Em 92, portanto no final do século, fez-se a segunda fase da avenida marginal, ai a 

contestação já foi maior, até porque já havia mais informação, população mais informada, já 

havia arquitetos e engenheiros aqui na região. Defendia-se que se devia manter a calheta, 

até por uma ponte, talvez mais aceitável, defensável, minimizava as zonas de aterro, iria-se 

evitar de certa forma aquilo que aconteceu 40 anos antes, uma ruptura, cicatriz muito 

profunda no recorte da costa no seu estado original. A Calheta Pêro de Teive, aquele porto 

muito pitoresco, já era fruto da relação com o homem e tinha uma relação muito próxima com 

o mar.  

Já mais recentemente fez-se a terceira fase da Avenida Marginal, acaba por cumprir 

uma determinada função, as pessoas vivem aquele passeio, fazendo o jogging, (...) isto é um 

aspecto positivo, o aspecto negativo é que aquela infraestrutura viária. Aquele projeto é uma 

infraestrutura viária de contenção e proteção da costa, mas foi completamente desprovida de 

qualquer sentido urbanístico, não há nenhuma proposta de urbanismo em relação aquela 

zona, devia-se ter compatibilizado uma coisa com a outra. O único documento urbanístico 

que determina regras de ocupação para aquela zona é o PDM, determina para qualquer zona 

do concelho, não programa nada em especifico.(...) Nós fizemos algumas intervenções nesta 

zona mas que vivem de forma isolada, inclusive o PDM não permite qualquer relação a nível 

de acessibilidade em concreto, não permite abertura de garagem, porta permite, mas 

garagem não. Se considerarmos a diferença de cotas entre a estrutura viária que potencia e 

prevê zonas de estacionamento enterradas, que seria mais simpático. O que leva a ter que 

fazer pela antiga via de São Roque.  

Acho que fazia sentido seria um Plano de Pormenor, acredito que o plano de 

pormenor da avenida foi feito para justificar a construção do hotel e do centro comercial, os 

PP quando servem só para justificar e legitimar a construção de edifícios, e no caso aqueles 

dois não têm nada a acrescentar, ai é mau. Falemos de projetos de renovação urbana que 

sejam mesmo positivos para a cidade. (...) 

Ponta Delgada não é propriamente uma cidade muito interessante sobre o seu 

sentido urbanístico mas a sua relação com o mar é um aspecto positiva. Ponta Delgada é 

virada a sul, quadrante mais protegido, o mar é um atrativo, uma característica importante da 

cidade, devíamos explorar de forma cuidada, controlada e não agredir (...)  

As Portas do Mar vieram aproximar (...) a cidade, a partir dos anos 50, começou a ter 

uma relação diferente com o mar, não estou a dizer que é melhor, mas as intervenções 

foram sucessivamente feitas e acho que quase nenhuma delas veio adicionar algo positivo. 

Como sempre sacrificando o recorte natural da cidade e isso perdeu-se.(..) Nós temos neste 

momento uma confluência de pessoas que utilizam aquele espaço muito maior do que à uns 

anos atrás, um dia de verão, um sábado à noite, tens quase toda a ilha, quase todas as 

pessoas a irem para as Portas do Mar, nesse aspecto é positivo. Tem alguns problemas de 

funcionalidade, dado que estamos a trabalhar em cima do mar esses problemas são mais 

difíceis de resolver, ai de certa forma não cumpre na integra os objetivos do projeto.  
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Mas a cidade mudou a sua relação com o mar (...) as pessoas têm que viver mais a 

cidade, mais o mar, essa primeira linha, as pessoas não vivem, as pessoas vão lá (...) é 

muito frequente as pessoas deslocarem-se da periferia de carro ou bicicleta, utilizam a frente 

marginal, com os seus joggings, com a bicicleta e depois voltam para a zona norte da cidade 

para as suas habitações porque não está disponível zonas de permanência (...) Isto 

disponibiliza-se com processos de renovação urbana, com planos de pormenor que temos 

que pensar. 

 

Na sua óptica qual o potencial da zona da Calheta e envolvente? 
A questão da Calheta, degradou-se nos últimos 20 anos de forma muito rápida, é 

uma zona de degradação, uma zona insegura, um conjunto de fenómenos urbanos que tem 

que ser resolvidos, mas para entender o que aconteceu temos que recuar um pouco no 

tempo. Há 20 anos atrás a Calheta era o ponto de entrada de quem vinha do lado nascente 

da ilha, onde se localiza de Lagoa, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo. Estamos a falar 

de 70% do trafego ou mais que chegava na cidade diariamente chegava pela Calheta, era 

um sitio bastante vivido, com bastante atividade comercial. Recordas-te da loja Mobilar, tinha 

supermercados, tinha cinema e tinha a cadeia, mas a cadeia não era um ponto negativo, 

sempre foi entendido, sempre foi bem acolhido, integrado na própria estrutura urbana e 

nunca surgiu socialmente como um ponto negativo, admitíamos sem nenhum tipo de aspeto 

negativo.  

De forma mais ou menos simultânea construiu-se a terceira fase da avenida marginal 

e a circular de são Gonçalo, ou seja, criou-se duas grandes entradas na cidade e contribuiu 

de forma muito rápida para que a Calheta se tornar um gueto, as pessoas deixaram de 

passar, as pessoas deixaram de ter necessidade de ir àquele ponto da cidade e contribuiu 

de forma muito profunda para a degradação daquela zona. Atualmente é provavelmente uma 

das, se não a zona mais degradada da cidade, mas uma das melhores zonas da cidade 

fundamentalmente pela relação que tem com o mar e proximidade ao centro. Nós temos de 

facto uma zona muito interessante e ai a cadeia é um edifício que tem uma posição 

fantástica. (...) Todas aquelas frentes, hoje em dia são frentes mas são as traseiras dos 

terrenos. Tudo isto tem que ser cozido, nós temos espaços de ninguém, aqueles espaços 

verdes que apesar de serem verdes são mal trabalhados, não existe uma objetividade e 

ainda o casario a degradar sem qualidade arquitectónica.  

Os Açores passaram por uma fase de forte investimento no sector turismo 

nomeadamente no incentivo a construção a unidades hoteleiras, (...) estão bem dispersos, 

podia ser positivo, mas se olharmos melhor entendemos que eles não estão bem localizados, 

temos bons hotéis em maus sítios e maus hotéis em locais um bocadinho melhores. (...) 

 

Na sua óptica como é que avalia a preservação do Património Edificado em 

Ponta Delgada? 



 107 

O que se tem feito é somente cosmética, desde logo não existe um plano, não existe 

uma estratégia que se materializava em plano.(...) O que se verificou nos últimos anos é um 

programa de seu nome REVIVA [Programa de Revitalização] que no seu princípio tem 

objetivos meramente financeiros, de apoio financeiro a promotores individuais. Portanto, não 

existe uma visão global, uma visão de conjunto. Ou seja, tenho um objeto, candidato-me ao 

REVIVA e tenho um conjunto de isenções de taxas e depois reconverto o edifício. Isto pode 

funcionar pontualmente mas no seu todo penso que não funciona. Será muito mais 

interessante olharmos para a cidade como um todo ou para o centro histórico como um todo, 

olhar para as suas características e propor intervenções eventualmente mais estruturantes. 

 

Considera Ponta Delgada uma cidade com interesse a ser visitada pelo seu 

Património Edificado?  
O valor do lugar de Ponta Delgada no centro é menor, o seu valor esta a ser 

lapidado, se nós não invertermos a situação esse processo vai-se acentuar, nós vamos 

perdendo valor. É impensável tirar a igreja da matriz, ninguém permite isso porque está na 

nossa memória. Os imóveis podem cair e a sua memória vai-se perdendo e mudando o seu 

valor. A cidade é um conjunto de imóveis, de praças, entre outros. Se não olharmos para a 

cidade ela vai-se degradar cada vez mais e o valor do lugar será posto em causa.  

A única coisa que se pode fazer são os planos sectoriais de urbanismos, um dos 

objetivos era ajustar-se as necessidades da população e as novas funções da arquitetura. 

Nós temos estabelecimentos comerciais no centro de Ponta Delgada que tem o edifício 

devoluto para armazém, lojas no rés-do-chão e armazém nos pisos superiores. Até à poucos 

anos funcionou porque tinham grandes estoques, hoje em dia isso já não acontece, então 

tem o edifício devoluto. Nós não estamos a ocupar o espaço da cidade, o espaço da cidade 

também é o interior dos edifícios e dos quarteirões, é necessário começar a propor coisas 

para a cidade, envolver debate. (...) quando falamos sobre o centro da cidade acho que 

todos são interessados. Quanto mais cedo iniciarmos esse processo será mais fácil, mais 

assertivo. Os processos de reconversão são sempre processos muito longos e deverão ser 

sempre muito longos. A população não entende isso e a classe política muito menos. O facto 

de darmos tempo a esses processos, permite-nos fazer ajustes e quando estamos a falar de 

zonas mais sensíveis como os centro históricos, zonas de reconversão, é necessário fazer 

ajustes para ir ao encontro das necessidades da economia. Quando é um objeto é mais fácil, 

há um programa, estabelece uma concepção e dentro de várias opções nós enveredamos 

por uma.(...)  

A câmara promoveu um debate entre os candidatos a autarquia, não tenho nada 

contra, mas para já estamos em cima das eleições, portanto iriamos ter um envolvimento 

político muito grande, circunscrito especifico num processo eleitoral. Não é a meio do 

mandato, se fosse talvez ninguém faria, o que acho mal. Teve um objetivo demasiado 

politizado.  Falou-se de floreiras, passadeiras... temos que falar das questões de fundo da 

cidade. O que foi construído que chegou aos nossos dias, muitas vezes foram erros, nós 
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admitimos, não vieram beneficiar a cidade, mas na altura não havia informação suficiente, as 

noções eram diferentes, o pensamento de urbanismo nos anos 50 era diferente, desde logo 

influenciado por um regime não democrático. Convém ter essa cultura do crescimento da 

cidade, porque é que ela cresceu, porque é que São Roque ficou degradado. Não preciso de 

discutir se o candeeiro é bonito ou feio, se a flor é bonita ou feia, isso para mim é muito 

pouco relevante se não pensamos de facto a cidade na sua essência. Naturalmente se a 

cidade for mais bem pensada, as floreiras, as passadeiras e os candeeiros, a estética do 

mobiliário urbano vai eventualmente refletir.(...)  

 

Como é que o território açoriano interfere/condiciona o seu modo de projetar? 

(linguagem arquitectónica açoriana) 
A noção de escala, às vezes até micro-escala, micro-escala dentro de uma paisagem 

muito rica, rica em termos poéticos. Nós como arquitetos temos sempre uma 

responsabilidade implícita no nosso trabalho. (...) Nós não temos pré-existências, não temos 

envolvente que seja assim tão forte,(...) aqui é muito sensível, nós quando tocamos numa 

coisa temos a noção que estamos a interferi numa zona muito sensível. A paisagem é muito 

forte e temos de ter muito cuidado, com pena de agredirmos e não constituirmos uma mais 

valia para o local. A arquitetura pode ser sempre uma mais valia e um suporte para se viver 

melhor.  

[Relativamente à Requalificação Paisagística do Monumento Natural Regional da 

Pedreira do Campo, 2009] (...) um passadiço em madeira, criptoméria, trabalhada aqui da 

região, aquele passadiço tem um objetivo de fazer percorrer as pessoas por um território que 

é um monumento regional de arqueologia, uma relação direta com a paisagem. Aquilo foi um 

espaço, o espaço da pedreira do campo, a maior manifestação de fosseis do arquipélago e 

estava completamente desordenada no meio monte, não havia percursos, não tinha que 

haver, estamos no meio do monte (...) Fizemos uma intervenção, um percurso, com cerca de 

180 metros lineares que condiciona as pessoas a ter um percurso que seria quase um 

percurso que teriam de fazer se não houvesse passadiço. Não havia nenhuma intenção de 

percurso, era visitado mas pouco identificado. Fizemos esse percurso de uma forma 

bastante orgânica que condiciona, é feito para condicionar, e permite a utilização de um 

espaço natural de uma forma simpática e orgânica. Percorremos o espaço até ao ponto de 

interesse, onde temos os fosseis, depois terminamos num miradouro sobre a zona da vila do 

porto. Queríamos que aquele espaço funcionasse como espaço de interesse científico 

geológico mas que terminasse num ponto contemplativo (...)  

Aqui nos Açores, felizmente território onde nós atuamos, onde centramos a nossa 

atividade, há muito pouca interferência dos donos de obra principalmente nos sector público, 

deixa-nos sempre alguma liberdade para atuar, isso é positivo. (...) nós temos sempre a 

nossa preocupação, à escala da ilha. O mesmo acontece com o Porto Formoso, foi de facto 

das obras mais polémicas [Requalificação Urbanística da Praia dos Moinhos, 2007]. As 

pessoas não analisaram o projeto da forma mais correta, foi de forma talvez, bastante 
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antecipada. No fundo aquilo tenta cozer um bocadinho a relação da praia com a encosta. Se 

nós temos uma paisagem sensível, frequentemente os agentes erosivos, nomeadamente o 

mar, desgastam. Temos processos de corrosão muito ativos, as nossas costas 

principalmente no inverso são atingidas e havia ali um ponto de desgaste da encosta. Aquilo 

pretende cozer o mar com a terra, no fundo com a ilha, numa visão bastante escultórica, 

reproduz um bocadinho a paisagem.  

Nós fizemos esse projeto, pouco tempo depois do projeto de Santa Bárbara e eles 

complementam-se, nós tivemos a mesma atitude, em Santa Bárbara [Requalificação da Praia 

de Santa Bárbara, Bar/Restaurante Tucá-Tulá, 2006] (...) Tínhamos um território muito mais 

extenso, muito mais livre para ocupar, tínhamos uma arriba de cor castanha atrás, uma praia 

bonita, uma estrutura geológica diferente da Praia dos Moinhos. Os edifícios de madeira de 

certa forma confundem-se um bocadinho com aquele cenário. O cenário que, ao contrario do 

teatro, aqui é mais importante do que os atores. (...) Em que medida o território influi na 

nossa concepção? Nesse dois casos, da mesma forma que projetando para a cidade os 

edifícios envolventes servem de referencia, aqui o que nos serve de referencia é a 

paisagem. Isso é que é muito forte, tendo à partida que intervir usando a natureza como 

referência é sempre mais difícil. (...) 

O Furnas Lake [Furnas Lake Villas Resort, Fernando Monteiro e Luís Almeida Sousa, 

2003-2004] é um empréstimo (...) o lugar é que nos empresta aquele sitio, no território 

urbano é diferente. Ali a natureza é tão forte, não temos tanta liberdade. Os espaços 

urbanos dão nos mais liberdade, tem mais cores, mais influências, está muito construído e tu 

tens toda a legitimidade para construir e destruir.  

De facto, nós podemos projetar em qualquer sitio, e eu também gostaria e ainda 

quero, sou relativamente novo. Quero ter o privilégio de projetar noutros sítios, mas é um 

privilegio enorme projetar nos açores, muito grande, a nossa paisagem é muito forte. (...) 

têm me dado a oportunidade de projetar em que a dimensão poética é bastante forte (...) A 

dimensão é onde nos centramos e é determinante no desenvolvimento dos Açores. A maioria 

dos arquitetos, não forçosamente os que vivem cá, mas que trabalham nos açores, têm esse 

denominador comum, a escala e a relação com o espaço envolvente e isso determina uma 

postura no crescimento deste arquipélago.(...) 

 Entrevista nº 5 – Arquiteta Mafalda Vicente 
Entrevista à Arquiteta Mafalda Vicente, realizada a 30 de Julho de 2013. 

 

Na sua óptica como é que avalia a preservação do Património Edificado em 

Ponta Delgada?  
Eu tenho observado reações muito diferentes em relação ao património de concelho 

para concelho, de ilha para ilha. Por exemplo, na Graciosa as pessoas tem um apreço 

enorme pela preservação do património e talvez pela vida estável, ter um Plano de 

Salvaguarda, estar classificada, isso está enraizado na mentalidade das pessoas. Têm um 
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orgulho enorme em manter as coisas preservadas e a seguir as regras e encaram isso com 

alguma naturalidade. Em Angra, por exemplo, noto que há alguma crispação em relação ao 

Plano de Salvaguarda e às normas que é obrigatório cumprir porque têm de cumprir as 

regras todas, as métricas, as fachadas, há muitas regras e as pessoas estão fartas. A 

própria Direção Regional da Cultura começa a ponderar a hipótese de alteração do plano 

para permitir já algumas construções mais contemporâneas, linguagens diferentes. (...)  

Aqui no nordeste, por exemplo, há uma grande vergonha em relação ao património, 

talvez  pela pobreza que vem associada às casas mais antigas, as pessoas viviam com 

poucas coisas, com poucas posses e tinham dificuldade na manutenção das casas e há 

muita vergonha em manter essas memórias, porque provavelmente  estão muito presente. 

Preferem demolir a casa antiga e fazer uma nova mesmo que seja igual à antiga. Mas nota-

se que lhes traz alguma dor recordar, talvez porque a pobreza esta muito presente ainda, ou 

é muito recente, e as pessoas não reconhecem tanto a importância do património como algo 

a preservar mas como algo que querem ultrapassar, como algo que vem suprir os problemas 

que eles tinham. Isso nota-se nas coisas mais simples como as caixilharias das janelas, é 

praticamente impossível fazer pedagogia para por caixilharia de madeira. A nível municipal 

quem tenta criar planos ou medidas para as preservações são as câmaras mas quando o 

mal e generalizado fica muito difícil fazer pedagogia e eu acho que é um problema da 

sociedade daqui. (...) 

Em relação a Ponta Delgada acho que uma coisa muito curiosa, tanto em Ponta 

Delgada como noutras vilas e cidades à beira mar, a sensação que me dá é que a cidade 

cresceu de costas voltadas para o mar, para se proteger, porque os ventos são agrestes, 

porque as tempestades são fortes, porque havia uma linha muito ténue que dividia a cidade 

do mar. Hoje essa barreira é maior e a cidade começa-se a voltar naturalmente para o mar, 

também por questões turísticas. Acho que não é à toa que aparece uma frente de hotéis 

virada para o mar, por um lado por haver melhores construções, casas que conseguem ser 

mais confrontáveis mesmo com os ventos marítimos, penso que essa será uma evolução 

natural. 

 

Considera Ponta Delgada uma cidade com interesse a ser visitada pelo seu 

Património Edificado  
Sim. Acho que é muito mais publicitado Angra porque é cidade Património Mundial e 

apesar de se ouvir falar de vez em quando que está em risco de perder a classificação, 

continua a ser um cartaz turístico. Em Ponta Delgada talvez ainda não esteja devidamente 

explorado a questão do património, o valor acrescentado que isso possa trazer do ponto de 

vista turístico, mas também não sei se há muitos sítios para além de Angra onde isso 

aconteça. Se formos ver um roteiro turístico dos açores centra-se muito nas belezas 

naturais, nas paisagens, porque é aquilo que é mais forte aqui e as pessoas sentem-se 

atraídas pela natureza. A parte das construções, acaba por ficar um bocadinho à parte, as 

pessoas visitam a igreja matriz em qualquer parte e não muito mais do que isso.(...)  
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O que a nossa comunidade perde quando um prédio deixa de existir?  
Se formos a ver os edifícios contam histórias e as técnicas de construção às vezes 

também, portanto há muita coisa engraçada que se pode contar em volta do património, mas 

acho que ainda não chegámos lá, acho que há muito a fazer. (...) Penso que pode haver 

vários níveis de perda, não só a perda física do edifício, a perda da memória, um pedaço de 

história não só do edificado mas das pessoas, porque nós acabamos por nos afeiçoar aos 

sítios, à casa dos avós, à casa dos pais e todos esses níveis históricos de cada pessoa 

individual, depois acabam por criar a história de uma sociedade. Ao se perder um edifício 

que tenha, acabasse por perder também um bocado essa história, se perderes uma fonte, 

perdes a história das raparigas que iam a fonte todos os dias buscar a água. Acho que não é 

só o valor da pedra ou o valor histórico num aspecto mais global, mas também as pequenas 

vivências acabam por se perder. 

 

Qual a sua visão relativamente à relação do insular, em particular o residente 

em Ponta Delgada com a sua marginal? 
Não há muitas marginais nas vilas que eu conheço, não tenho encontrado muitas 

marginais como há em Ponta Delgada, mas há uma pequenina marginal na Praia da 

Graciosa, uma rua muito pequeninha que acaba por ter uma boa experiência (...) porque é 

virada para o mar. Uma frente edificada continua, as casas todas viradas para o mar que é 

uma coisa inédita e se não estou em erro ela até esta virada para o Norte. É uma coisa 

curiosa porque não há muitas linhas marginais nas vilas açorianas, eu acho que isso é uma 

defesa, uma defesa das cidades, por causa dos ventos, dos ataques dos piratas, corsários. 

(...)  

A relação das pessoas com o mar eu acho que tem vindo a mudar ao longo dos anos, 

a nível geral, mas acho que tem a ver com a própria história das sociedades. Por exemplo, 

aqui na ilha as deslocações por terra eram muito difíceis, então faziam-se muitas 

deslocações por mar, o mar era o ponto de entrada e o ponto de saída, hoje em dia já não, 

hoje em dia entras pelo aeroporto. O mar deixou de ser o local de entrada e de saída mas 

acaba por ter agora o potencial turístico que antigamente não tinha. Depois tinha a questão 

da subsistência das pescas, é o lugar de alimento, de procura de alimento, quando as coisas 

não corriam bem em terra, o mar acabava por ser a solução. A pesca da baleia também é um 

reflexo disso porque acabou por ser uma consequência de um período em que os homens 

tinham de se fazer ao mar e acho que o mar também representa um pouco a subsistência 

das pessoas. Não só o local de entrada e da saída.(...) Quem vem para aqui não vem para a 

praia, talvez vão tomar um café a esplanada. Os habitantes de cá ainda não têm esses 

hábitos e os turistas que aqui chegam acabam por se encantar com outras coisas que acaba 

por não ter a ver com o lugar em frente ao mar. 
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Como é que o território açoriano interfere/condiciona o seu modo de projetar, 

existe uma linguagem arquitectónica açoriana? 
 (...) De forma muito geral a utilização da pedra vulcânica acaba por marcar 

definitivamente a arquitetura dos açores, (...) depois a própria proporção dos vãos, 

proporção das casas, inclinação das coberturas, a utilização da telha regional que é escura 

cá, acabam por ser ponto em comum nas construções açorianos. (...) 

Acho difícil estabelecer uma regra, se estamos a intervir no espaço urbano faz muito 

sentido ter uma arquitetura de acompanhamento que tenta buscar linguagens relativamente 

aquele espaço mas depois também aparecem coisas interessantíssimas que rompem com o 

cânone. 

(...) a luz aqui é diferente de todo o lado, as cores, a temperatura ambiente, a 

humidade, os nevoeiros, quando queremos projetar alguma coisa é indispensável pensar 

nessas coisas, em relação à linguagem pode ser mais contemporânea ou mais de 

acompanhamento. Quando começamos a projetar nos açores acabamos por nos identificar 

com o lugar com o sítio. (...) É tudo tão apelativo e diferente do que conhecemos lá no 

continente e isso também nos deslumbra, a pedra tem uma textura diferente, os contrastes 

que se criam com o preto, com o branco, com as cores, tudo tão interessante que acaba por 

ser uma consequência natural de irmos ao encontro dessas lembranças. Agora há um 

problema, que não tem a ver com a preservação do património propriamente dita mas tem a 

ver com a imagem das cidades que é o projeto do não autor, porque acabas por ter muitas 

pessoas a intervir na arquitetura que não são arquitetos e acaba por ter algumas coisas um 

bocado nefastas. (...) 

 

Na sua óptica qual o potencial da zona da Calheta e envolvente? 
 (...) Com a consequência que se vai acabar com uma vivência de pequenino bairro 

que existe ali e que é muito interessante, está degradado. É verdade que era necessário 

reabilitar edifícios, mas eu acho que tem ali uma vivencia muito engraçada. Logo que 

começas a subir a D. João III muda drasticamente, mas acho que a vivência do pequenino 

bairro é muito engraçada, as pessoas vão ao mercado, ao correio.  

Mas se formos a ver com o mar acaba por estar perto mas não se relaciona com a 

cidade, principalmente depois da questão das Portas do Mar, tens um espelho de água com 

barcos estacionados e não te relacionas com o mar em si, no máximo estas ali como ponto 

de passagem a ver os mastros dos veleiros a passar. Também percebo que seja muito difícil 

criar espaços de estar numa frente marítima destas e Ponta Delgada tem a condicionante 

por ter o cais de cargas que acaba por ser sempre uma obrigatoriedade, tens de ter um sitio 

para atracar grandes barcos, depósito de mercadorias, despejar contentores, tens a lota.  

Durante tantos anos aquela frente de ponta delgada foi uma frente de trabalho, não 

uma frente de lazer e essa transição para o lazer tem sido feita gradualmente pouco e 

pouco, mas é muito difícil acabar com esse local de trabalho porque as pessoas vivem 

daquilo. Os espaços de lazer são uma novidade, espaços sem muita história, acho que essa 
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história ainda se está a construir, acho que pode haver um ponto de equilíbrio entre tudo e 

esse ponto de equilíbrio é a parte mais interessante. 
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2. PARADIGMAS 

O conceito de paradigma é a ideia de modelo ou de exemplo, deste modo, 

apresenta-se de seguida imagens aleatórias, com as quais o trabalho se foi 

confrontando e que, pelas materialidades, linguagens, paisagismo, texturas, 

equilíbrio ou proporções, fizeram sentido num determinado ponto do processo de 

pensamento. São fragmentos de ideias que num conjunto sustentaram o trabalho 

tanto como as referências textuais, mas que, pela sua singularidade, não foi possível 

integrar no corpo do texto da dissertação. 
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1. Cemitery Moint-Roig; Mont-Roig del Camp, Espanha, AAB-architects Jofre Roca, 
2008 
2. DC2 House, Tielrode, Bélgica, Vicent Van Duysen, 2012 
3. Piscinas de Marés de Leça; Leça da Palmeira, Siza Vieira, 1966 
4. Museu Palais de Gouverneurs; Bastia, França, Daniel Cléris & Jean-Michel 
Daubourg, 2011 (prisão reabilitada para museu)  



118 
 

 

1. Passeio Público Praia Formosa, Madeira, Portugal, Global, 2004-2006 
2. Fort Saint Jean, Lyon , França, In Situ Architects, 2005 
3. Quarry Garden in Shanghai Botanical Garden, Shanghai, China, THUPDI & Tsinghua 
University Beijing, 2012 
4. e 5. Intervenção no Castelo de Castelo Novo,  Fundão, Portugal, COMOCO, 2003-2008 
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1. Centro Patrimonial Brancott Estate, Malborough, Nova Zelândia, Featon Hay Architects, 
2011 
2. Casa de Chá da Boa Nova, Matosinhos, Portugal, Siza Vieira, 1963 
3. Casa de Moledo, Minho, Portugal, Souto Moura, 1991-1998 
4. Centro de Saúde e Casa de Repouso, Província de Prato, Montemurlo, Itália, 
IPOSTUDIO Architects, 2010 
5. e 6. Casa de Romeirão, Ericeira, Portugal, ARX, 2002 
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1. P Residence, Oostduinkerke, Bélgica, Vicent Van Duysen, 2012 
2. Museu Ibere Camargo, Porto Alegre, Brasil, Siza Viera, 2008 
3. Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão, Flores, Portugal, Ana Laura 
Vasconcelos, 2006-2009 
4. Corpo de Anfiteatros Universidade dos Açores, Ponta Delgada, Portugal, Inês Lobo e 
Pedro Domingos, 2003 
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3. PROCESSO 

O processo de construção do projeto é o conjunto de vários acontecimentos 

provocados por diversos olhares sobre a mesma realidade. Neste anexo apresenta-

se exemplos dessas diversas perspectivas, dos olhares, elementos do processo em 

vários suportes, que em conjunto sustentaram a proposta final. Os elementos podem 

ser por vezes imprecisos, mas cada linha iluminou de algum modo o percurso. 

Este projeto de reabilitação tem por base repensar o interior da prisão para 

um novo uso e a construção de um novo volume com um programa público. Para o 

controlo da forma, peso e linguagem deste novo objeto foi essencial a construção de 

maquetes. Pretende-se que a relação entre a pré-existência, o seu muro e o novo 

volume seja um diálogo de continuidade nos contrastes de modo que nenhum dos 

elementos se evidencie mais que o outro. 

 

“Mostrar o arquiteto a pensar.”  

Santiago Batista (sobre a exposição dos ARX no CCB) 
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A. 3.1. ANÁLISE URBANA 

 
A. 3.1.1. PONTA DELGADA SÉC. XVIII  

 
A. 3.1.2. PONTA DELGADA SÉC. XIX  

LEGENDA: Edificado ; Edificado Significante (construído nesse século) ; Zona Histórica (REVIVA) 

 
 

1. Igreja de São Sebastião 
2. Igreja de São José | Mosteiro 
3. Igreja de São Pedro 
4. Alfândega 
5. Câmara | Tribunal | Cadeia 
6. Ermida da Nossa Senhora da Natividade | 

Convento 
7. Convento da Esperança 
8. Convento da Nossa Senhora da Conceição 

9. Colégio de Jesuítas 
10. Liceu de Ponta Delgada 
11. Mercado da Graça 
12. Fábrica de Tabaco de Micaelense 
13. Estabelecimento Prisional de Ponta 

Delgada 
14. Porto Artificial 
15. Teatro Micaelense 
16. Convento de Santo André 
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A. 3.1.3. PONTA DELGADA SÉC. XX  

 

A. 3.1.4. PONTA DELGADA ATUAL  

LEGENDA: Edificado ; Edificado Significante (construído nesse século) ; Zona Histórica (REVIVA) 

 
 

17. Indústria Moaçor 
18. Hotel São Pedro 
19. Teatro Micaelense 
20. Tribunal 
21. Coliseu 
22. Frente Marginal 
23. Edifício Solmar 
24. Jardim António Borges 
25. Piscinas São Pedro 
26. Clube Naval 
27. Universidade 

28. Escola Canto da Maia 
29. Escola Domingos Rebelo 
30. Hotel Marina Atlântica 
31. Biblioteca Pública 
32. Centro Comercial Parque Atlântico 
33. Hotel Lince 
34. Biblioteca da Universidade 
35. Escola Castanheira 
36. Porto de Cruzeiros Portas do Mar 
37. Residências Universidades 
38. Hotel Casino (em construção)
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A. 3.1.5. COSTA - Vários aterros artificiais ao longo dos anos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A. 3.1.6 FAIXAS – Análise das quatro faixas funcionais da Avenida Margina 

FAIXA 1 

INSTITUCIONAL 

FAIXA 2 

LAZER | TURÍSTICA 

FAIXA 3 

MUROS 

FAIXA 4 

AVENIDA DO MAR 
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A. 3.1.7. ESPAÇOS HOTELEIROS em Ponta Delgada (Setembro de 2012) 

 

 

 
A. 3.1.8. ESPAÇOS CULTURAIS em Ponta Delgada (Setembro de 2012) 
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A. 3.1.7. USOS - Análise de Usos da Envolvente 

LEGENDA: Habitação        Misto        Comércio e Serviços       Indústria e Outros 

 

 
A. 3.1.8 ESPAÇOS VERDES 

LEGENDA: Jardins Públicos......Espaços Verdes......Logradouros Privados 
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A. 3.2. DESENHOS 
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Esquissos Entrada, Volume Novo  
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Esquissos Entrada, Volume Novo  

 

 

 

 

 
Estudos de Corte entre Volume Novo e Muro  
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Estudos de Alçado  
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A. 3.3. MAQUETES 

  
Maquetes evolução da proposta – escala 1:500 
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Maquete com envolvente – escala 1:500 

 
Maquete para estudo da zona de entrada – escala 1:100 
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Maquete de estudo do novo volume – escala 1:200 
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Maquete de secção do volume dos Ateliers – escala 1:100 
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Maquete Final – escala 1:200 
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Maquete Final – escala 1:200 
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A. 3.4. FOTOMONTAGEM 

 

 
Estudo da Vista do Miradouro da Mãe de Deus 

 
Estudo da Vista da Avenida Marginal 

 
Estudo da Vista do inicio da Avenida do Mar 
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A. 3.5. MATERIAIS 
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A. 3.6. PEÇAS DESENHADAS 

 


