
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
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Gabinete da Presidéncia

RESOLUCAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA FtEGIA0 AUTONOMA

DOS ACORES N.° 7/2009

RECOMENDANDO AO GOVERNO REGIONAL A ADOPCAO DE MEDIDAS
CAUTELARES DE PROTECCAO E A REALIZACAO DOS ESTUDOS E

AVALIACOES NECESSARIAS PARA A CLASSIFICACAO DO "CASTELINHO
DE SANTA CLARA" COMO IMOVEL DE INTERESSE PUBLIC() E PROCEDA A

SUA RECUPERACAO

0 chamado "Castelinho de Santa Clara" é o edificado original que resta de uma

estrutura fortificada situada na Ls Rua de Santa Clara, na Freguesia de Santa Clara, no

Concelho de Ponta Delgada.

Desempenhou em varios momentos da nossa histeria urn importante papel na defesa

costeira da cidade de Ponta Delgada. Desconhece-se a data exacta da sua construcao,

mas é mencionada por Gaspar Frutuoso, no Livro IV do "Saudades da Terra" como

existente no seculo XVI.

A sua posicAnstrategica junto a enseada—do—"Calhau—da Areia" assumia grande

importAncia tuna vez que, ate a construcão do porto artificial de Ponta Delgada, os

desembarques cram feitos por meio de lanchas em praias ou desembarcadouros, que

cram protegidos de corsos e invasees por pecas de artilharia posicionadas em estfincias

ou redutos prOximos, como é o caso do Castelinho de Santa Clara.

EstA, assim, profundamente ligada aos primerdios da ocupacAo e defesa da cidade de

Ponta Delgada e constitui urn patrimentio-membria de interesse regional que importa

proteger, estudar e recuperar.

A sua situaclo de semi-ruina actual, apenas mitigada pelas accees regulares de limpeza

promovidas pela Junta de Freguesia local, hem como as incertezas em relacito as

intervencees urbanisticas previstas pan aquela zona da cidade, aconselham a que se

tomem, desde jA, medidas especiais de proteccAo que impecam quer o agravamento da
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degradaclo das estruturas existentes, quer que outras intervencOes no local ou na

envolvente comprometam de forma definitiva o valor patrimonial do imOvel.

A sua eventual classificacao como "bem imOvel de interesse ao abrigo do

artigo 6.° do Decreto Legislativo Regional n.° 29/2004/A, de 24 de Agosto, corn as

alteracaes que lhe foram posteriormente introduzidas, constitui uma justificada e

urgente medida preventiva e implica, de acordo corn a Lei, a posterior e necessAria

elaboracão do respectivo piano de pormenor de salvaguarda.

A recuperacão, valorizacão e criacan de condicOes pan a fruicão ptiblica deste

monumento não sO prestarao urn elevado servico a memOria histOrica da Regiao, como

serdo tamb6m urn pOlo dinamizador da reconversão urbana da zona ocidental da cidade

de Ponta Delgada.

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, nos termos

regimentais e estatutArios apliciveis, resolve o seguinte:

1. A Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores reconhece a

importAncia do estudo, preservacao e recuperacão do "Castelinho de Santa

Clara", como parte inalienavel da heranca histOrica de todos os acorianos, que

urge proteger e valorizar;

2. A Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores recomenda ao

Governo que proceda de imediato A instrucão do processo de classificacáo do

"Castelinho de Santa Clara" como ImOvel de Interesse Pablico, procedendo corn

a devida urgéncia a elaboracão de urn plano de salvaguarda, corn vista a proteger

o monumento e a sua envolvente;

3. A Assembleia Legislativa da Região Aut6noma dos Acores recomenda ainda

que se proceda posteriormente a recuperacao ou restauro do imOvel classificado

e da Area envolvente, de forma a permitir a sua fruicão pablica.

2



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGLIO AUTONOMA DOS ACORES

Cabinet. da Presidéncia

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Região Autenoma dos Acores, na Horta, em

22 de Abril de 2009.

0 Presidente da Assembleia Legislativa

kla Reed° AutOnoma dos Acores

et41/2

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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