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Uma reflexão, ainda que sumária, sobre o enquadramento de Ponta Delgada, no âmbito das 

cidades insulares portuguesas, impõe que se considerem, como dado inicial, as condições de 

implantação e desenvolvimento do fenómeno urbano. Não se trata aqui de aprofundar o 

assunto, que é complexo e de formulação diversa consoante os casos particulares (Teresa 

Barata Salgueiro, 1992). Contudo, uma ideia muito geral que nos pode ajudar naquela 

reflexão é a de que a cidade se enraíza e se vai expandindo em função de determinada área, à 

qual fornece bens, muitos deles provenientes do exterior, e assegura a distribuição de serviços 

diversos, ao mesmo tempo que funciona como lugar de destino de larga parte dos seus 

produtos, para consumo, transformação ou reexpedição. A posição central na área de 

influência mais directa (sem esquecer que a irradiação se torna variável, segundo as funções 

em causa) é um elemento fundamental (Jorge Gaspar, 1975, p. 120), na medida em que 

permite à cidade chamar a si circuitos diversos, que tanto lhe estimulam o crescimento e 

reforçam a relevância, como se revelam essenciais para a área que dela depende. 

Na localização das cidades, costumam distinguir-se as noções de sítio e de posição. Esta 

refere-se a uma escala regional, de acordo com as considerações acima expressas: relaciona-se 

com as vias de comunicação, as distâncias de outros aglomerados, as actividades que 

estiveram na origem da cidade. O sítio deve entender-se à escala local: em dada área, a cidade 

implanta-se concretamente em função de condições propícias no que diz respeito à defesa (é 

corrente, em Portugal, a preferência por pequenos relevos que, durante séculos, facilitaram a 

defesa dos aglomerados), ao abastecimento de água e à natureza dos terrenos, por exemplo. 

Como é óbvio, existem, não raramente, diversos sítios variáveis, no quadro duma mesma 

posição: e aquele que prevalece acaba muitas vezes por ser relegado para algum lugar 

excêntrico, no conjunto da superfície urbanizada em crescimento. 

Os principais aglomerados das ilhas portuguesas, ou melhor, quase todos eles, têm a sua 

posição no litoral, no contacto com o mar. De facto, pelo mar se estabelecia, até ao 

desenvolvimento da aviação, no decurso do último meio século, o essencial das relações 

comerciais e de outra índole (cultural, demográfica), perante áreas de influência restritas ou 

até fragmentadas no território insular. Os sítios estão, portanto, condicionados pela presença 
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de condições vantajosas para a navegação, o que se traduz, designadamente, por reentrâncias 

na linha de costa, baías tanto quanto possível amplas e abrigadas. 

Os aglomerados mais importantes desenvolveram-se nos contextos particularmente 

propícios e alguns deles deram origem a cidades. José Manuel Fernandes apresentou um 

modelo de implantação da cidade portuguesa insular (veja-se 1989, p. 17-20, e a bibliografia 

citada). Ela vai desenvolver-se nalguma enseada, ou angra, protegida por um cone vulcânico, 

como em Angra do Heroísmo e na Horta, parcialmente circunscrita por uma estreita saliência, 

uma “ponta”, como a que deu o nome a Ponta Delgada. Normalmente, por via das condições 

climáticas mais favoráveis, fica na costa sul (com a excepção das duas cidades açorianas mais 

recentes, sobretudo flagrante no caso da Ribeira Grande). Para além de facilidades no 

abastecimento de água, procura superfícies de pendor suave ou mesmo áreas planas. A 

morfologia urbana e certos aspectos funcionais revelam, como seria de esperar, a transposição 

de padrões do território continental. 

As quatro cidades existentes quando foram criadas as regiões autónomas dos Açores e da 

Madeira tinham, como se sabe, funções de capital de distrito. Três delas, o Funchal, Angra do 

Heroísmo e a Horta, tinham assumido em pouco tempo significativa relevância nas suas ilhas; 

isto é mais nítido no caso da Horta, situada no Faial, a menor das ilhas em questão. Mas na 

Madeira e na Terceira, se é certo que o povoamento se desenvolveu de leste para oeste, a 

partir do quadrante donde chegavam as naus do reino, se o Machico e a Praia terão 

constituído lugares iniciais de fixação de gente, a verdade é que o Funchal e Angra ganharam 

a primazia sem grandes delongas. 

O processo foi mais demorado em São Miguel, ilha de maiores dimensões e sobretudo com 

litoral muito alongado no referido sentido leste-oeste. A incerteza cronológica das fontes 

disponíveis permite-nos apenas admitir que a sua ocupação humana se terá encetado no 

segundo quartel do século XV, em anos pouco posteriores aos meados daquele; teve 

incremento decisivo a partir de 1474, com o capitão do donatário Rui Gonçalves da Câmara. 

O primeiro lugar habitado terá sido a Povoação, situada na parte oriental da costa sul e que, 

curiosamente, só no século XIX ascendeu à categoria de vila. Na realidade, o primeiro 

povoado que obteve este título foi Vila Franca do Campo, implantada já em posição central. 

Como acontece com a generalidade das primeiras vilas das diferentes ilhas, não nos chegou 

fonte documental da sua criação (João Marinho dos Santos, 1989, p. 447); Manuel Monteiro 

Velho Arruda admite que esta já se teria processado em 1472 (1932, p. CXLI). 

Contudo, a parte de São Miguel mais favorável para a instalação de povoamento fica 

repuxada para oeste, numa área relativamente plana, com facilidades de comunicações e 
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maiores potencialidades agrícolas, situada entre os dois sectores montanhosos da ilhas, dos 

quais o oriental é bem mais extenso e topograficamente diversificado. Nessa área plana, 

segundo o testemunho de Frutuoso, os moradores de Vila Franca dedicavam-se com 

frequência à caça, designadamente de porcos bravos. 

Mas aí estabeleceu-se também um pequeno povoado, cujo incremento foi rápido e que, em 

pouco tempo, passou a rivalizar com Vila Franca. Era nesta, porém, que residia o capitão do 

donatário, o que a convertia em autêntica capital da ilha, onde tinham que se deslocar, em 

ocasiões festivas, membros das famílias, já então influentes, de Ponta Delgada. É bem 

conhecido o famoso episódio, decerto com fundo de verdade, mas excelentemente fabulado 

por Frutuoso, que ocorreu em Vila Franca, no ano de 1499, durante a festa do Corpo de Deus, 

na qual se envolveram em distúrbios moradores dos dois lugares. Naquele mesmo ano, Ponta 

Delgada torna-se vila, para o que contribuem os empenhados esforços dos seus habitantes; a 

decisão régia que está na base deste facto é renovada em 1507. As duas vilas ficam então em 

posição hierárquica sensivelmente equivalente e pouco depois – a Ribeira Grande, logo em 

1508 – outras povoações da ilha ascendem à mesma categoria. Mas Vila Franca detém ainda 

sinais de supremacia (residência, ou, pelo menos, residência mais frequente do capitão do 

donatário, localização da alfândega e do tribunal da comarca); o terramoto de 1522, que lhe 

causou grandes destruições, afectou implacavelmente esta situação. 

A verdade, porém, é que já nessa altura, a supremacia da Ponta Delgada se afirmava 

decisivamente. A valorização dos terrenos situados nas suas proximidades, facilitada pelas 

condições topográficas, tinha sido bem mais eficaz (culturas do trigo, do pastel); o movimento 

do seu porto era mais relevante. Como afirmou Katharina Gygax, “o terramoto de Vila 

Franca, como factor histórico, é de importância secundária. Mais cedo ou mais tarde e 

independentemente desta catástrofe natural, Ponta Delgada teria, sem dúvida, alcançado a 

predominância” (1969-1970, p. 77). A própria transferência da alfândega para Ponta Delgada 

foi determinada por um alvará de Junho de 1518, anterior ao terramoto de Vila Franca e 

transcrito no Archivo dos Açores (vol. XII, 1892, p. 158-159), ainda que, segundo vários 

autores, aquela só se tenha verificado após a referida ocorrência, mais precisamente em 1528. 

Ainda em 1545, a câmara de Vila Franca enviava uma carta ao rei, em que se assinalavam as 

obras de reconstrução que nela se haviam concretizado, e se reclamava no sentido de lá voltar 

a ser instalada a alfândega. Mas a evolução registada era irreversível. E logo no ano seguinte, 

em 2 de Abril de 1546, registava-se a elevação de Ponta Delgada à condição de cidade. 

Ainda assim, apesar de Vila Franca só ter sido a principal povoação da ilha, a capital, 

como hoje diríamos, durante algumas décadas (pouco mais de meio século), este facto 
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perdurou na memória dos seus habitantes e na de boa parte dos de São Miguel: com 

frequência lembrava-se e continua a lembrar-se, mesmo para além de círculos ou de eventos 

eruditos. 

Num trecho expressivo, que tem sido várias vezes citado, Frutuoso (Saudades da Terra, 

livro IV, vol. II, ed. de 1981, p. 70) recorda as várias fases de desenvolvimento de Ponta 

Delgada, desde que “primeiro foi solitário ermo, saudoso lugar e pobre aldeia” – fases que, 

como se viu, decorreram num intervalo de tempo relativamente curto, mas foram 

suficientemente compassadas para que se torne possível surpreendê-las com a necessária 

clareza. Ponta Delgada foi-se impondo no conjunto de aglomerados de São Miguel e acabou 

por se tornar capital da ilha, porque beneficiou da sua localização numa área de maiores 

recursos, um tanto central e dotada de boas possibilidades de comunicações com o interior, 

para além de dispor dum porto natural aceitável: mas ficou à partida condicionada, no seu 

desenvolvimento, por todas estas circunstâncias, muito ligadas à própria ilha em si. 

Torna-se elucidativo estabelecer desde logo uma comparação com Angra. Este 

aglomerado, que se tornou cidade 12 anos antes de Ponta Delgada, em Agosto de 1534, 

ganhou a primazia na sua ilha, a Terceira, ao longo duma evolução ainda mais rápida e sem 

problemas assinaláveis. Objecto de planeamento cuidado, o seu ordenamento fez-se segundo 

uma planta harmoniosa e regular, em quadrícula: e isto, apesar da implantação em condições 

não muito propícias, nos declives do sopé da serra do Morião. Numa topografia bem mais 

favorável, Ponta Delgada estruturou-se a partir da planta irregular que ainda hoje se vislumbra 

no seu núcleo antigo, com duas ruas encurvadas, paralelas ao litoral (mais determinada por 

este, a que fica junto a ele), cortadas por outras, transversais. Mas também nas funções o 

contraste é nítido. Angra vai depender muito menos do seu “hinterland” e servir, em larga 

medida, de importante escala na rota das grandes navegações. Ao traçado geométrico, 

sublinhado por vários autores, que lhe serviu de base, quase parece corresponder uma “lúcida 

previsão do papel que este povoado e os seus portos iriam desempenhar na dinâmica da 

expansão europeia” (José Guilherme Fernandes, 1985, p. 376). 

Na realidade, ao regressarem das longas viagens que os levavam à América do Sul, à 

África e ao Oriente, os barcos portugueses avançavam para norte, até à latitude dos Açores, e, 

nas proximidades destas ilhas, inflectiam para leste, aproveitando ventos que os empurravam 

nesse sentido. Aquele arquipélago funcionava assim como ponto de escala proveitosa, 

concretizada habitualmente em Angra. Se atingiam as ilhas mais ocidentais, as Flores e o 

Corvo, os barcos viravam logo para as do grupo central, rapidamente, de modo a evitarem 

ataques dos piratas, e, uma vez ultrapassado o canal entre o Pico e São Jorge, onde já se 
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sentiam em relativa segurança, estacionavam em Angra, com a sua posição central no 

arquipélago, ainda que um tanto deslocada para leste. Em caso de necessidade, aproveitavam 

antes, no seu caminho, outros portos, designadamente o porto Pim (Faial) ou o das Velas (São 

Jorge) (João Marinho dos Santos, 1989, p. 450-451). Ponta Delgada, onde também 

aportavam, ficava já bem para oriente, numa ilha situada a distância apreciável das do grupo 

central. 

Com pertinência opõe João Marinho dos Santos, no trabalho já citado que elaborou sobre 

os Açores, uma cidade virada para a terra (Ponta Delgada) e outra para o mar (Angra), ao 

longo do século XVI. Angra beneficiou da sua posição central, das melhores condições 

naturais dos seus portos (o das Pipas e o da Prainha) em relação ao de Ponta Delgada, dos 

antecedentes históricos referidos. Quanto a estes, haverá que acrescentar o contexto de crise, 

ainda que breve, nos meados do século XVI, a qual afectou elementos da economia mercantil, 

influentes nos primórdios do desenvolvimento de Ponta Delgada. Esta cidade ligou-se assim 

decisivamente à valorização da terra e, na sua população, tornaram-se relevantes grandes 

proprietários, enquanto o testemunho de Frutuoso permite deduzir que era reduzido o número 

dos comerciantes. Pelo contrário, no decurso da segunda metade do século XVI acentuaram-

se as funções comerciais de Angra, não só no quadro das grandes navegações, como no das 

relações entre as ilhas. Nestas não existiam alternativas consistentes, ainda que deva ser 

referido o papel desempenhado pela Horta, em certa medida complementar do de Angra; é 

curioso acrescentar que no seu porto, o porto Pim, considerado como o melhor do 

arquipélago, tivessem sido encetadas obras para a construção de um cais, nos meados do 

século XVI, mas apenas por pouco tempo, pois logo depois foram abandonadas. 

Em comparação com as cidades açorianas, podemos dizer, muito sumariamente, que o 

Funchal conheceu a euforia derivada do êxito da produção de açúcar entre as segundas 

metades dos séculos XV e XVI, o que impulsionou as suas funções comerciais, para além do 

papel que igualmente desempenhou nas rotas de navegação da expansão portuguesa. Há 

notícias que permitem formar uma ideia sobre o movimento do seu porto: por exemplo, cerca 

de 1480 terão ido lá carregar açúcar (também a outros portos da ilha) 65 barcos, dos quais 20 

já com dimensão apreciável (Orlando Ribeiro, 1985, p. 48). O Funchal constituía 

inequivocamente a capital da sua região insular, quase circunscrita à ilha da Madeira, onde se 

localiza e da qual depende a do Porto Santo, bem mais pequena. 

Nos fins do século XVI, sem esquecer que os dados disponíveis, recolhidos por Frutuoso, 

permitem apenas cálculos grosseiramente aproximados, admite-se que a população do 

Funchal rondaria os 10.000 habitantes; a de Angra seria ligeiramente superior (talvez 11.000 
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habitantes) e a de Ponta Delgada um tanto menor (6.500). Como termo de comparação, 

assinale-se que bastante inferior era a população da vila da Horta: à volta de 1.500 habitantes, 

apenas. 

Por esta altura, o Funchal sofria os efeitos da decadência do comércio do açúcar, que aos 

poucos tinha sido afectado pela concorrência de algumas ilhas tropicais e do Brasil. Mas outro 

produto, o vinho, veio revitalizar a economia da Madeira e o surto da sua capital. A atracção 

exercida pelas actividades mercantis desta tornou-a, desde cedo, uma cidade cosmopolita, 

onde se cruzavam numerosos estrangeiros, entre os quais, desde meados do século XVII, 

passaram a dominar os ingleses. 

Este fenómeno não atingiu dimensão comparável nas duas cidades açorianas, que 

mantinham os seus contrastes e entre as quais se foram vincando crescentes rivalidades. A 

supremacia que Angra havia garantido valeu-lhe o predomínio regional nalgumas funções, 

que culminou em 1766 com a designação como capital dos Açores, nela ficando a residir os 

chamados capitães-generais do arquipélago. 

O novo sistema administrativo durou apenas pouco mais de seis décadas. O seu final 

coincide com o período de guerra civil entre liberais e absolutistas. Como se sabe, é habitual 

identificar a posição assumida pela Terceira com a dos primeiros, a de São Miguel com os 

segundos. A verdade é que houve oscilações, as coisas são mais complexas e afigura-se-me 

que, em boa parte, estarão relacionadas com as rivalidades ou tensões referidas. Quando se 

verificou a revolução liberal de 1820, foi em São Miguel que, pela primeira vez, o novo 

sistema político foi aceite nos Açores; mas os manifestantes que, no dia 1 de Março de 1821, 

gritavam em Ponta Delgada, “Viva a Constituição!”, juntavam também: “Não queremos mais 

estar sujeitos aos governos de Angra! Viva a independência de São Miguel! Viva o governo 

de Lisboa!” (Francisco d’Athayde M. de Faria e Maia, 1931, p. 92). E, efectivamente, o 

problema da organização administrativa dos Açores foi discutido no Congresso em Dezembro 

de 1821, ficando prevista, por um decreto de Fevereiro do ano seguinte, a divisão em três 

comarcas, com capitais em Ponta Delgada (ilhas de São Miguel e Santa Maria), Angra (ilhas 

da Terceira, Graciosa e São Jorge) e na vila da Horta (ilhas do Faial, Pico, Corvo e das 

Flores). Pela primeira vez, aquela vila aparece promovida, como elemento de equilíbrio no 

complexo jogo de influências existente no arquipélago. Pouco depois, quando em 1828 D. 

Miguel foi proclamado soberano absoluto, só a Terceira acabou por permanecer fiel à Carta 

Constitucional de 1826, e foi em Angra que se instalou o governo liberal, não obstante 

manifestações e revoltas que se registaram na ilha a favor do absolutismo; mas, na realidade, 

enquanto o governo liberal decretava a reunificação dos Açores numa única província, com 
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Angra como capital, Ponta Delgada seguia desta vez a corrente política oposta e tornava-se a 

capital açoriana do governo miguelista. 

Não nos importa descrever aqui as vicissitudes da evolução ocorrida, mas apenas sublinhar 

as suas relações com a oposição entre as duas cidades açorianas da época, cujas raízes, como 

vimos, eram já antigas. Em 1831, todas as ilhas estavam ligadas ao governo liberal e, no ano 

seguinte, D. Pedro IV era entusiasticamente recebido em São Miguel, a primeira de todas 

onde desembarcou. 

Em Março de 1836, uma carta de lei estabelecia os três distritos, o de Ponta Delgada, o de 

Angra do Heroísmo (já com o nome alargado, em função do papel relevante desempenhado na 

guerra civil) e o da Horta, que subsistiram até à criação da região autónoma. A Horta via 

assim confirmado o seu papel de pólo de equilíbrio no xadrez administrativo açoriano; já 

então, e desde Julho de 1833, detinha a categoria de cidade. Ao longo dos tempos, a sua 

actividade portuária revestira-se de certa relevância, o que não impediu que mantivesse 

diminuta dimensão demográfica; curiosamente, o principal produto que animou os seus 

circuitos comerciais para o exterior foi o excelente vinho obtido na vizinha ilha do Pico, ou 

seja, um produto de fora do Faial, ainda que estas duas ilhas constituam, em muitos aspectos, 

um único complexo económico. 

Nas outras cidades insulares, alguns produtos condicionaram relativa animação comercial, 

como foi o caso da laranja em Angra do Heroísmo e, muito especialmente, em Ponta Delgada 

e do ananás nesta última, como continuou a ser o caso do vinho no Funchal. Entretanto, ao 

longo do século XIX e nas décadas que se lhe seguiram, os progressos na navegação 

debilitaram as funções portuárias destas cidades, como ponto de escala e apoio, ainda que 

permanecessem sensíveis no Funchal e em Ponta Delgada, começando-se a construção da 

doca desta cidade em 1862, com ampliações significativas nos anos 30-40 e 60 do nosso 

século. Curiosamente, o porto da Horta assumiu papel interessante, pela frequência com que 

foi passando a acolher numerosos iates e embarcações de recreio em geral. Em Angra do 

Heroísmo só muito morosamente e, de forma mais eficaz, em tempos recentes, foram 

melhoradas as infra-estruturas portuárias. O grande esforço de implantação destas últimas na 

ilha Terceira acabou por verificar-se na Praia da Vitória, a partir dos anos 60. 

De qualquer forma, os fermentos de vida urbana que se indicaram, sedimentados ao longo 

da história, acabaram por conferir volume demográfico relevante às cidades insulares, 

designadamente às duas maiores, quando encaradas à escala de um país essencialmente rural 

como era Portugal no século XIX e ainda nos primeiros decénios do século presente. Assim, 

segundo os dados do primeiro recenseamento da população, o de 1864, o Funchal, com 
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18.000 habitantes, era a quarta cidade portuguesa, a larga distância de Lisboa (170.000) e do 

Porto (89.000), mas pouco abaixo de Braga, que tinha cerca de 19.500 habitantes: Ponta 

Delgada, com os seus 15.900, ocupava a quinta posição. No segundo recenseamento, 

realizado em 1878, apurou-se que o Funchal havia passado para o terceiro lugar, superando 

ligeirissimamente Braga (20.600, contra 20.300 habitantes), enquanto Ponta Delgada 

mantinha o seu quinto lugar (cerca de 18.000 habitantes), seguida por Setúbal (perto de 

15.600). 

Por volta de meados do nosso século, concretamente em 1940, tinha-se verificado o 

crescimento acentuado de várias cidades continentais, mas, segundo os dados oficiais 

relativos às cidades, o Funchal mantinha a terceira posição entre elas (47.000 habitantes) em 

contraste com Ponta Delgada, que havia baixado para a décima (21.000 habitantes); na 

realidade é muito sensível a diferença do ritmo de crescimento demográfico entre as duas 

cidades. 

Não tem interesse multiplicar aqui os números colhidos nos vários recenseamentos, até 

porque a imagem da dimensão demográfica que reflectem nem sempre resulta correcta, tanto 

pela divisão artificial que os limites administrativos impõem, separando das cidades subúrbios 

com crescimento populacional acentuado, como pelos efeitos da eventual alteração daqueles 

mesmos limites. Em 1981, precisamente, considerando à parte alguns desses subúrbios de 

Lisboa e do Porto, que figuram como aglomerações urbanas individualizadas e relevantes, o 

Funchal era a nona cidade portuguesa, quanto ao número de habitantes (pouco mais de 

44.000), e Ponta Delgada era apenas a trigésima, ultrapassando ligeiramente os 21.000. Mas 

em 1991, a população do Funchal conhece um “salto” brusco e passa para 99.000 habitantes, 

enquanto a de Ponta Delgada continua estagnada, até com ligeiro decréscimo (cerca de 20.000 

habitantes). 

Para entender estes números, há que considerar a modificação de critérios na definição da 

cidade do Funchal, que levou ao seu alargamento. Pelo contrário, não se teve em conta o 

processo de suburbanização muito sensível de Ponta Delgada, o qual justificaria que fossem 

incluídos na sua aglomeração urbana alguns lugares das imediações da área administrativa da 

cidade. Contudo, para além destes aspectos, importa tomar em conta a evolução económica e 

administrativa divergente que se verificou. 

O desenvolvimento do turismo na Madeira e de toda uma série de serviços relacionados 

com esta actividade no Funchal foi elemento determinante. Conforme atrás se aludiu, no 

decurso da sua evolução histórica, desde cedo esta cidade assumiu uma feição cosmopolita, 

que se acentuou no século passado, com a vinda frequente de gente de fora para estadias mais 
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ou menos prolongadas (tornou-se divulgada a reputação dos seus “bons ares” para contrariar 

as doenças dos pulmões), e deu lugar a um surto turístico crescente e considerável, ao longo 

do século actual. As características do clima, as belezas naturais, a proximidade do continente 

europeu constituíram, a par da tradição criada, factores muito influentes. Por outro lado, como 

capital da região autónoma da Madeira, a partir de 1976, o Funchal atraiu diversos outros 

serviços, relativamente complexos, que contribuíram para o seu dinamismo. Jorge Gaspar 

(1993, p. 209) adopta mesmo a designação de Área Metropolitana do Funchal, a qual, 

reunindo o concelho deste nome mais os de Câmara de Lobos e Santa Cruz, agruparia em 

1991 cerca de 170.000 habitantes, ou seja, 67% da população regional. 

Nos Açores, as coisas passaram-se de modo diferente. O turismo, não obstante progressos 

sensíveis, sobretudo nos últimos tempos, não conheceu expansão comparável à que se 

verificou na Madeira, para o que contribuíram o clima (chuvas repartidas por todo o ano, 

incluindo o Verão, ventos fortes relativamente frequentes) e, porventura, uma posição menos 

propícia, a meio do Atlântico, um tanto longe das massas continentais donde partem aqueles 

que visitam as ilhas. Por outro lado, não há oficialmente capital da região autónoma dos 

Açores. Ponta Delgada é, quase sempre, referenciada como tal, e com plena justificação, já 

que, para além de ser a cidade açoriana maior, mais activa e mais dinâmica, nela se situa a 

presidência do governo regional. Porém, os órgãos de soberania, incluindo as secretarias do 

próprio governo regional, encontram-se também repartidos pela Horta e por Angra do 

Heroísmo e mantém-se viva a tradição de ter sido esta cidade, durante algum tempo, a capital 

dos Açores, o que, facto verdadeiramente relevante, é reforçado por nela se situar a sede do 

bispado, desde a sua criação, em Novembro de 1534. Em contraste com o Funchal, e apesar 

de ser também a principal cidade da sua região, Ponta Delgada insere-se num espaço insular 

bem mais fragmentado, com estruturas económicas que assentam ainda, em boa parte, no 

sector primário, e o surto dos serviços que a animou ficou limitado pela circunstância de nela 

não terem sido centralizadas as funções de capital. 

É claro que este facto não pode ser visto simplesmente como elemento negativo ou 

criticável. O problema, como quase sempre acontece, é complexo. Em termos económicos 

gerais, são bem conhecidos e têm sido apontados por vários autores os chamados “custos das 

concentrações” ou do “congestionamento”, isto é, todos aqueles inconvenientes que resultam 

da sobreposição sistemática das várias actividades ou funções num mesmo aglomerado 

urbano – inconvenientes que começam pela própria dimensão demográfica, não raras vezes 

indesejável. Alguns desses inconvenientes (problemas sociais diversos, questões relacionadas 

com a habitação e as infra-estruturas em geral) verificam-se no Funchal, o que não significa 
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que outra solução fosse preferível (ou talvez até possível) no ordenamento administrativo da 

Madeira, nem que problemas deste tipo não se registem (noutra escala) em aglomerados de 

pequena dimensão; mas resta também saber até que ponto os condicionalismos existentes 

permitiriam o crescimento excessivo – mesmo à escala do arquipélago – duma cidade 

açoriana. De qualquer modo, pode considerar-se aceitável o princípio de desconcentração 

enunciado. E contudo, apesar dos factores de animação que lhes ficaram reservados, 

permanece modesto o número de habitantes de Angra do Heroísmo e da Horta, inferior em 

1991 ao de anos anteriores, o que talvez resulte, tal como em Ponta Delgada, da ausência de 

ajustamentos de delimitação administrativa tornados necessários: em Angra do Heroísmo, 

cerca de 11.000 habitantes em 1991 e 18.000 em 1960, na Horta, cerca de 5.000 em 1991 e 

8.500 em 1950. 

Para além dos princípios de estruturação adoptados, a repartição das funções 

administrativas regionais dos Açores não se pode desligar de todo o passado de rivalidades e 

tensões entre Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, ou até, em geral, entre as ilhas de São 

Miguel e da Terceira. Não se trata, aliás, de fenómeno original. Encontramos uma situação 

equivalente nas Canárias, entre as cidades de Santa Cruz de Tenerife e de Las Palmas, esta na 

ilha de Grande Canária. Quando avançou em 1978 o processo de autonomia regional, as 

Canárias passaram a constituir uma só Comunidade Autónoma, mas com duas províncias: a 

de Tenerife (ilhas de Tenerife, Palma, Gomera e Hierro) e a de Las Palmas (ilhas de Grande 

Canária, Lançarote e Forteventura). A diferença consiste em que os Açores formam uma 

única região, sem divisão em províncias, e, além de Ponta Delgada e de Angra do Heroísmo, a 

Horta intervém também na partilha das responsabilidades administrativas, um pouco à 

maneira de elemento moderador, conforme ficou sugerido atrás. 

É difícil não admitir que o mesmo sentido de equilíbrio tenha pesado na criação simultânea 

(Junho de 1981) das duas cidades mais recentes: Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, e 

Praia da Vitória, na da Terceira. A primeira, com uma situação desvantajosa na costa norte da 

ilha, era uma das suas vilas mais populosas desde tempos antigos, mas ainda no final do 

século XVI, segundo Frutuoso, via drenados os seus produtos pela vila da Lagoa, na costa sul 

(João Marinho dos Santos, 1989, p. 450); tinha 5.700 habitantes em 1991. A segunda, de 

origem bem remota na história do povoamento da Terceira, só recentemente conheceu 

sensível surto de crescimento; não ia além de pouco mais de 3.500 habitantes em 1991. 

Em conclusão, verifica-se facilmente que as cidades insulares portuguesas, para além das 

suas naturais afinidades, acabaram por registar rumos divergentes de evolução que lhes 

conferiram singularidades próprias. Entre elas, Ponta Delgada, na ilha maior, com apreciáveis 



Carlos Alberto Medeiros (1998) - Ponta Delgada no Contexto das Cidades Insulares Portuguesas. 

 11

potencialidades no sector primário, acabou por constituir logicamente a capital de São 

Miguel, mas só ao cabo de algumas décadas. Não assumiu o papel relevante nos Açores que 

talvez fosse de esperar, e que coube a Angra, a qual soube compensar a menor riqueza dos 

recursos da sua ilha e virar-se deliberadamente para os grandes circuitos comerciais marítimos 

onde foi capaz de se integrar. Já no nosso século, Ponta Delgada (tal como as outras cidades 

açorianas) não beneficiou do desenvolvimento decisivo dos serviços, hoje factor fundamental 

de crescimento, como mostra o caso do Funchal. 

Ponta Delgada é, na actualidade, a principal cidade dos Açores, mas não ultrapassou 

dimensão reduzida, que condicionamentos vários permitem explicar: se é certo que acaba por 

tirar dela partido, em termos de vivência urbana, a sua evolução recente revela, por outro lado, 

importantes elementos de dinamismo, que terão de ser devidamente enquadrados e 

valorizados. 
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