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1 Enquadramento legal Pela Resolução n.º 617/2017, de 21 de setembro, são identificados e enquadrados os objetivos fundamentais deste grupo de trabalho: “Considerando que o Decreto Legislativo Regional nº 25/2017/M, de 7 de agosto, adaptou à Região Autónoma da Madeira a Lei nº 54/2005, de 15 de novembro, na sua atual redação, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, permitindo a clarificação e o desenvolvimento de alguns de conceitos essenciais, nomeadamente o de núcleo urbano consolidado tradicionalmente existente”. De ora em diante, e pelo desenvolvimento deste trabalho, designados simplesmente pela sigla NUCTE. “Considerando que o nº 2 do artigo 4º do Decreto Legislativo Regional nº 25/2017/M, de 7 de agosto, prevê que a identificação e representação gráfica dos núcleos urbanos consolidados tradicionalmente existentes sejam aprovadas através de portaria do membro do Governo com competência em razão da matéria.” O sublinhado é nosso. “Considerando que para o efeito, é necessário constituir um grupo de trabalho multidisciplinar, com representantes das entidades do Governo Regional com atribuições na matéria e com participação dos respetivos municípios.” “O grupo de trabalho deve apresentar um relatório à Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais contendo as propostas de identificação e inerente delimitação dos núcleos urbanos consolidados tradicionalmente existentes da Região Autónoma da Madeira: a) No prazo de 60 dias para a definição de critérios de definição e delimitação dos núcleos urbanos consolidados tradicionalmente existentes…” “… do concelho da Calheta.” O sublinhado é nosso. b) No prazo de um ano para a identificação e delimitação dos restantes núcleos urbanos consolidados tradicionalmente existentes.” O sublinhado é nosso.  2 Conceitos Os conceitos de Núcleo Urbano Histórico (NUH), Núcleo Urbano Consolidado (NUC) e Núcleo Urbano Consolidado Tradicionalmente Existente (NUCTE), este último enquadrado no direito instituído ao reconhecimento da propriedade privada em zonas de abrangência sobre DPM pelo quadro legal supra mencionado, são diferenciados em consonância com critérios de ordem espacial, urbanística, sociocultural e económica, religiosa, histórica, e fundamentalmente pelos exemplos que a história se dignou tipificar como modelos de agrupamentos populacionais no arquipélago da Madeira.  2.1 Núcleo Urbano Histórico O conceito de NUH integra a localização dos pontos de fixação inicial das populações aquando da sua chegada a um determinado território e a área que, ao longo dos séculos seguintes e em função do seu crescimento e desenvolvimento, corresponde ao aglomerado populacional mais próximo.  



Inclui os equipamentos religiosos e administrativos mais antigos, designadamente capelas e/ou igrejas sedes de curato ou paróquia, coincidentes com sedes de freguesia e/ou de concelho. Estes núcleos caracterizam-se ainda pela existência de construções e outros elementos arquitetónicos e urbanísticos de valor histórico e patrimonial que contribuem para a definição da identidade e centralidade de um determinado lugar.           2.2 Núcleo Urbano Consolidado A noção de NUC remete para a identificação e descrição constante nos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente pelos Planos Diretores Municipais (PDM), ou pelo Plano de Ordenamento Territorial da Região Autónoma da Madeira (POTRAM), caracterizando as áreas urbanas estáveis da Região, associadas, e por norma, a determinados níveis de densidade populacional, quer por ocupação e / ou artificialização do solo quer por simples modos de socialização mais intrínsecos de uma determinada comunidade, traduzindo-se, por consequência, em centralidades legítimas, ou sejam, em núcleos. Constituem partes integrantes, sendo inclusive bases fundamentais de uma perfeita consolidação de um núcleo, a valorização dos diversos componentes urbanos, nomeadamente equipamentos públicos e / ou religiosos, infraestruturas viárias ou específicas, e mesmo mobiliário urbano.   2.3 Núcleo Urbano Consolidado Tradicionalmente Existente A definição de NUCTE corporiza toda a essência dos conceitos anteriores, distanciando-se pela categorização de um tipo de homogeneidade vivencial, de tempos imemoriais, que para além de caracterizarem uma identidade de uma área urbana específica local, apresentam-se, em termos genéricos, como modelo de aglomerado tipificador no universo de fixação das populações ao longo de toda a área geográfica do arquipélago da Madeira. Assim, em coerência com os princípios da Lei da titularidade dos recursos hídricos, com a definição de NUCTE prevista na alínea c), do artigo 2º, (Definições), do Decreto Legislativo Regional nº 25/2017/M, de 7 de agosto, e com a dimensão multidisciplinar do conceito, considera-se, constituindo-se para o efeito como resultado do trabalho da presente comissão, a seguinte definição de NUCTE:  “Área predominantemente edificada de ocupação humana densa, homogénea e contínua, dotada de equipamentos e caraterísticas urbanas, perfeitamente identificável por limites físicos (muros tradicionais, limites de propriedade, veredas, caminhos), associados à génese, vida e identidade do aglomerado populacional, assim como às atividades socioculturais e económicas predominantes e caracterizadoras no contexto da fixação da população nos diversos territórios da Região Autónoma da Madeira.”    3 Metodologia desenvolvida 



3.1 Identificação Foram utilizados como ponto de partida para a identificação de NUCTE os “centros históricos e núcleos antigos os aglomerados” referidos no POTRAM em vigor, nomeadamente no âmbito do número 2 do artigo 16º. Contudo, pelas condicionantes imputadas pela Lei nº 54/2005, de 15 de novembro, na sua atual redação, um NUC abrangido pelo Domínio Público Marítimo requer um entendimento e uma categorização mais específica relativamente à definição de “normal núcleo urbano”, mesmo que, reconhecidamente, e já há muito, “consolidado”. Essa necessidade levou a que esta comissão, integrasse e consolidasse conceitos, e identificasse os denominadores comuns de cada núcleo, assegurando a coerência necessária a uma correta e adequada identificação e delimitação de NUCTE.  3.2 Condicionantes e categorização   3.2.1 Recursos naturais  A existência dos recursos constitui condição fundamental para a fixação de populações e para o consequente desenvolvimento de atividades socioculturais e socioeconómicas. Para além da questão fundamental da acessibilidade, a fixação das populações num determinado local é condicionada pela existência ou proximidade de uma fonte de água doce (por exemplo nascentes, ribeiras, lagoas), pelas características do solo e a sua capacidade para ser cultivado, pela exposição/proteção aos fatores ambientais e climatéricos (sol, vento, ambiente marítimo) e ainda pelas características orográficas do território, que no arquipélago da Madeira assumem especial relevância. Efetivamente, a maioria dos núcleos urbanos da região localizam-se na costa sul, implantados em baías e / ou zonas com praia, de fácil acesso e com alguma proteção relativamente ao mar, a maior parte delas com um curso de água correspondente a uma ribeira. Por outro lado, na costa norte e no interior da ilha, devido às suas características geomorfológicas, verifica-se também a fixação das populações em áreas do território onde o declive é menos acentuado.  3.2.2 Atividade sociocultural A religião, em concreto pelos seus templos ou mesmo pelas suas edificações secundárias de referência, assume um papel fundamental no contexto de centralidade de um aglomerado populacional, bem como no estabelecimento de regras urbanísticas primárias, conduzindo à fixação da população em torno do polo dinamizador. Assim, assume-se para a consideração deste trabalho dos NUCTE a existência de um templo religioso, católico, como regra primeira, e fundamental, para o domínio da identificação dos NUCTE da RAM.   3.2.3 Atividades socioeconómicas 



3.2.3.1 Pesca e Cabotagem – A atividade da pesca e / ou cabotagem, é outra caraterística presente nos NUCTE costeiros. Em certa medida, tornam-se atividades indissociáveis, atendendo à leitura histórica das povoações, em especial pela ausência ou dificuldade de comunicação viária terrestre entre os vários polos habitacionais ao longo da costa do arquipélago da Madeira.    3.2.3.2 Agricultura - A atividade agrícola indissociável da ocupação humana do território, independentemente da sua localização junto à costa ou em áreas mais interiores, encontra-se muitas vezes associada a um tipo de indústria específica. A fixação das populações numa determinada localização está por isso diretamente relacionada com a capacidade produtiva desse território e a possibilidade de garantir os necessários meios de subsistência. Assim, as áreas de produção agrícola surgem em muitos núcleos urbanos existentes no arquipélago, perfeitamente integradas ou nas proximidades dos aglomerados, sendo comum encontrar zonas de cultivo nos logradouros das propriedades ou parcelas inteiramente destinadas à agricultura.   3.2.3.3 Indústria - A existência de unidades de caráter industrial constituiu até a segunda metade do século XX uma característica intrínseca aos centros urbanos, com relação direta com a localização do poder económico e com as principais vias de comunicação, e, invariavelmente, junto ao litoral por onde se concretizavam as entradas e saídas das mercadorias A industrialização, embora tardia no arquipélago da Madeira, seguiu a tendência verificada no país e no continente europeu no que diz respeito à integração dos novos sistemas produtivos e equipamentos que se traduziram na adaptação de estruturas pré-existentes e na construção de novos edifícios e infraestruturas integrados no tecido urbano ou nas suas proximidades. No contexto da economia insular, destacam-se por exemplo antigos engenhos de cana-de-açúcar, armazéns de vinho e lagares, fábricas de moagem, fábricas de conservas e outros edifícios, sobretudo associados à produção agrícola e à atividade pesqueira.   3.3 Delimitação As representações gráficas dos NUCTE, sendo repercussões de demarcações geográficas objetivas, resultam da convergência entre a análise cartográfica e a observação técnica direta e in situ, caso-a-caso. Neste âmbito, embora os factos históricos se apresentem como condicionantes de forte consideração, em especial nas situações de inexistência atual de elementos físicos suscetíveis de se apresentarem como delimitadores, o relato da situação contemporânea prevalece, no contexto da circunscrição deste género de núcleo. Consideram-se, e atendendo ao novo conceito urbanístico de Núcleo Urbano estabelecido pela Lei nº 54/2005, de 15 de novembro, os critérios e delimitações propostos neste trabalho para a Região Autónoma da Madeira como “momento Zero de delimitação” de um NUCTE. Assim, com base na definição de NUCTE assente na base metodológica anteriormente exposta, a delimitação das áreas suscetíveis de serem incluídas nesta categorização de núcleos, obrigou à identificação de elementos físicos notáveis e diferenciadores, conforme passamos a descriminar: 



 3.3.1 Elementos de delimitação 3.3.1.1 Limites urbanos públicos  3.3.1.1.1 Arruamentos - Estradas Municipais; Ruas; Caminhos Reais; Caminhos; Becos; Veredas; Impasses; Entradas de casais. 3.3.1.1.2 Infraestruturas – Muros de contenção de escarpa; Cais, pontões e varadouros; Muros e muralhas de contenção marítima; Muralhas antigas de defesa militar; Levadas.  3.3.1.2 Limites urbanos privados - Muros de vedação; Muros de suporte coincidentes com delimitação de propriedade urbana; Sebes e / ou vedações com função limitadora de propriedade e / ou de contenção de intrusão. 3.3.1.3 Limites naturais - Linhas d’água; Arribas, quer pelas suas cristas, quer pelas suas bases; Rochas-do-mar; Praia, de calhau ou areal.  4 Fases de trabalho No estreito cumprimento da Resolução n.º 617/2017, de 21 de setembro, apresenta-se neste relatório a 1ª fase dos trabalhos desta comissão, no qual se considera a identificação e delimitação dos NUCTE do concelho da Calheta, o desenvolvimento e clarificação dos conceitos inerentes a esta categorização de núcleo, bem como a definição de critérios de demarcação dos mesmos. Os restantes núcleos abrangidos pelo Domínio Publico Marítimo, consideráveis para toda a Região Autónoma da Madeira, serão integrados na 2ª fase de desenvolvimento do trabalho, conforme determinações do mesmo diploma. Serão assim analisados e validados de forma metódica e sequencial de acordo com os critérios do grupo de trabalho, prevendo-se que sejam estudados no final desse período a ilha do Porto Santo, por questões de distanciamento geográfico, e o concelho do Funchal, pelo acrescido grau de complexidade técnica de análise. Por outro lado, embora o contexto dos NUCTE reflita a necessidade criada pelos sucessivos diplomas, nacionais e regionais, neste âmbito da titularidade dos recursos hídricos em Domínio Público Marítimo, o certo é que o resultado do conceito “Tradicionalmente Existente” não se esgota na orla costeira da Região Autónoma da Madeira. Propomos assim a possibilidade de estudar e analisar a integração dos restantes NUCTE da Região localizados em áreas mais interiores e distantes da orla costeira, integrando-os numa 3ª fase.   5 Anexos I 5.1 Delimitação dos NUCTE  Apresenta-se em anexo (Anexos I), e sobre bases cartográficas de ortofotomapas as respetivas delimitações dos Núcleos Urbanos Consolidados Tradicionalmente Existentes considerados por este grupo no âmbito da 1ª fase de trabalho.  



5.1.1 Região Autónoma da Madeira – Os NUCTE correspondentes à 2ª e 3ª fase dos trabalhos foram objeto de uma identificação prévia, contudo não foram ainda validadas as suas características e, consequentemente, quaisquer delimitações, como tal não incluídas no presente relatório.  5.1.1.1 Núcleos costeiros – 2ª fase dos trabalhos – Por questões comparativas de análise técnica e de tipificação de critérios, foram incluídos no âmbito da identificação prévia referida acima os seguintes núcleos: Vila da Ponta de Sol; Vila da Ribeira Brava; Núcleo central da Cidade de Câmara de Lobos; Funchal, vários núcleos passiveis de se apresentarem isolados como NUCTE; Núcleo central da Cidade de Santa Cruz; Núcleo central da Cidade de Machico; Vila do Porto da Cruz; Vila da Ponta Delgada; Núcleo marginal da Vila de São Vicente; Núcleo da Vila do Seixal; Vila do Porto Moniz; Núcleo central e marginal da Cidade do Porto Santo. 5.1.1.2 Núcleos Interiores – 3ª fase dos trabalhos – Reportando os Núcleos antigos interiores apontados pelo POTRAM: Núcleo antigo do Estreito de Câmara de Lobos; Núcleo central do Arco de São Jorge; Núcleo central de São Vicente; Núcleo central da Ponta Delgada; Núcleo central da Madalena do Mar. Mais alguns exemplos de certeza existirão se tomarmos em consideração duas importantes premissas: A temporalidade da publicação do POTRAM (1997) e a nova categorização de Núcleos Urbanos Consolidados, instituída pelas últimas redações da lei da titularidade dos recursos hídricos, Lei nº 54/2005, de 15 de novembro.  5.1.2 Concelho da Calheta 5.1.2.1 Delimitação do NUCTE do Jardim do Mar – Anexos I 5.1.2.2 Delimitação do NUCTE do Paul do Mar - Anexos I 5.1.2.3 Delimitação do NUCTE da Vila da Calheta - Anexos I  6 Anexos II 6.1 Georreferenciação Apresenta-se em anexo (Anexos II), as respetivas coordenadas retangulares UTM, sob sistema de normalização regional - Elipsoide Internacional, Projeção UTM (Fuso 28), Datum Base SE. 6.1.1 Região Autónoma da Madeira – Os NUCTE correspondentes à 2ª e 3ª fase dos trabalhos foram objeto de uma identificação prévia, contudo não foram ainda validadas as suas características e, consequentemente, quaisquer bases georreferenciadas, como tal não incluídas no presente relatório. 6.1.1.1 Núcleos costeiros – 2ª fase dos trabalhos – Não existe ainda qualquer desenvolvimento nesta matéria, nomeadamente no que diz respeito à localização georreferenciada. 



6.1.1.2 Núcleos Interiores – 3ª fase dos trabalhos – Não existe ainda qualquer desenvolvimento nesta matéria, nomeadamente no que diz respeito à localização georreferenciada. 6.1.2 Concelho da Calheta 6.1.2.1 Georreferenciação do NUCTE do Jardim do Mar - Anexos II 6.1.2.2 Georreferenciação do NUCTE do Paul do Mar - Anexos II 6.1.2.3 Georreferenciação do NUCTE da Vila da Calheta - Anexos II  7 Elementos de trabalho (1ª fase) Para o desenvolvimento deste trabalho foram considerados os seguintes elementos técnicos provenientes da DROTA-DSIGC: 7.1 Cartografia Foram analisados e trabalhados extratos de matriz de cadastro (não homologado); Foram analisados e trabalhados ortofotomapas do ano 2004; Foram analisados, no entanto desconsiderados, os ortofotomapas do ano 2010 por falta de qualidade técnica; Foram analisados e trabalhados bases de COSRAM (Carta de Ocupação de Solo da Região Autónoma da Madeira); Foram analisadas as cartas geometral referentes aos núcleos abordados do concelho da Calheta 7.2 Levantamentos fotográficos Foi considerado e analisado um reportório fotográfico, da frente costeira, da autoria de Virgílio José Pereira Gomes da década de 2010; Foram considerados e analisados os arquivos fotográficos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura | Direção Regional da Cultura, nomeadamente registos realizados em várias épocas ao longo do século XX.    8 A comissão  Duarte Gonçalo Andrade Costa  Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais | Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente | Direção de Serviços de Informação Geográfica e Cadastro.  



_____________________________________  Duarte Nuno Ferreira Nóbrega Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais | Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente | Subdireção dos Assuntos do Mar.  _____________________________________  Laura Joana de Jesus Abreu Secretaria Regional do Turismo e Cultural | Direção Regional da Cultura | Direção de Serviços de Museus e Património Cultural  _____________________________________  Paulo Jorge Sousa Gomes da Silva Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais | Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente | Direção de Serviços de Ordenamento do Território e Urbanismo.  _____________________________________    Funchal, 16 de dezembro de 2017         
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