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Até h i  relarivamenie 
pouco tempo, com um1 
ou duas rxcepçües, 
somente os arruamenrris 
do centro da vila d ~ .  
Càmara de Loh,  ostenta- 
vam placas toponímicau;. 
Nos últimos dois anos, 
contudo, a Câmara Muni- 
cipal rem vindo a fazer um 
esforço no sentido de uma 
melhor identificaGo das 
ruas, c3rninhos. vercdasr 
licrus dci ronrc!lto de 
CY iriam de lolxis. 
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pmximidsdcs, como e o 
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Caminhos, Ruas e Lugares 
do Concelho de Câmara de Lobos 

Semanalmente prcmuaremos fazer mna abordagem geral sobre algum as- 
toponEmiços do concelho de Gmam & bbos 

@o popular, proximidade 
de um p m o  de referência 
importanre e antiguidade 
se revclw pacifica, 1.4 a 
cvm3~5c do nona de prr- 
siin~l idades para denomi- 
nar rua5 gcrmi alguma 
poli.inic~. Seriianalmenre 
IIP. pigin~u do Jorn~l da 
Madeira, procuraremos 
F:izcr uma ;ihordngem 
,yt-r:~I sc~ljrv ; I  IR\IIW : j % ~ r -  

iih ~ i ~ ~ x l l l l l l l i ~ u ~  (li> iwnLc- 
I l i ~ r  c l r  G~nur:i dç Luliw 
uu nível dos cxninhos, 
niJs, vrreda~ e lugares. 

No enwnto, porque nào 
cxiaic qualquer irdhalho 
:interior sobre esta trmiri- 
CJ. nçm ;i Csinard Munici- 
p ~ l  de Cjm:ira de Lohos 
~wssiii, com exwpç5o dos 
iiliiiiius dois nnm, qusl- 
qucr registo individualiza- ' 
do solire o assunto, nesta 
rspécie de rureiro toponi- 
mico nJo seri possível 
se~ i i i r  qualquer ordem 
criinrilrigic~. niua biin a 1 I 
ilii:id:i p c l ~  dispnnibilthde 
de infurrnacbes 

Lobos, no sitio do Espinlo A k l  de Freitas, até à rua tralccto, esta mesma nin. 
Rua do Santo. Estende-se desde a Pe. Manuel Juvenal Pita Para alem dos arma- 
Espírito Santo estrada João Gonçalves Ferreira, onde termina mentos que referenoamo 
hitira-.Te na enrusta leste Zdrco, junto ao seu cruza- junto ao cemitério, não seu inicio e fim, a rua do 

da I in í~  d r  Ciniara de mento com a ma Dr, Joao sem antes cruzar no seu Espírito Santo tem li@* 

com a travessa pé de P i a ,  
com o caminho da Pico e 
com a beco do &pinto 
Santo. 

A sua denominago aatn. 
buida por deliberacio 
carnarária de 4 de Maio de 
195, está relaaonada com 
a existência no loca! de 
uma capela, Fundada por 
João Gonijalves Zarco, 
com a invocapo do Espí- 
rito Santo, que também 
deu nome i localidade. 
Ainda que, antes debta 
deliberaçào cste arrua- 
mento fow jA popiilar- 
mente conhecido por 
cnniinhri do Espínta Sanio 
c, par isso a Clmara mais 
nio Fmeyse do que confir- 
m:ir :I irndicfin pnpiilar, 
F S b l  1l'hOl~~11<1 ~'~111L111111.1 

vini, mntiido, ulvez plir 
&smnkimento de quem 
a tomou, a anular uma 
outra verificada a 1 d;\ 
Fevereiro de 1951 e que 
atribuía a cste mesmo 
amamento o nome do 
pwra ~rtmanlobense Joa- 
quim Pesrana. 

CMn elcito, ;i 1 dc Fwe- 
rrim de 1951, s Cârnard 
Municipal de Càrnara de 
lobos sob proposta do 
seu presidente, o Dr. 
Vasca dos Reis Gonplves, 
delibera atribuir o nome 
de Joaquim Pestana 3 ni:i 
anexa h qual o pwta pos- 
suía residincia e onde 
viveu durante muitos anos 
e que da estrada regional 
se estendia atP ao largo dn 
ceniErPriw. Como raz&r 



midades e a necessidade 
de um acesso entre esta e 
o centro do povoado, até 
porque ela inicialmente, 
terá servido de sede da 
paroquia de São Sebastião, 
a quando da sua criaqão 
pelos anos de 1430. 

Por outro lado, até à 
construção ' da estrada 
monumental, este. cami- 
nho também teria consti- 
tuído a principal entrada e 
saída do centro povoado 
de Câmara de Lobos cela- 
tivamente ao Funchal. 

Nesta wa, não podemos 
deixar de destacar a exis- 
tência da Capela do Espí- 
rito Santo, mandada cons- 
tmir por João Gonçalves 
Zarco e cedida em 1922 
segundo a Portaria de 
5393 publicada no Diãrio 
do GoGerno 1 série, d 248 
de 30 de Novembro, a 
iítulo precário e gratuito, 
para exercício do culto 
público católico à Confra- 
ria da Ordem Terceira de 
S. Francisco de Assis, da 
fre"t,e<;,, (1,. (-;,>,:,v, ,I,. 

instituição não possuía 
água canalizada. Nos últi- 
mos anos, já sem os objec- 
tivos para que foi criado, o 
colégio teve de adaptar-se 
às novas realidades, assu- 
mindo um maior papel no 
ensino primário, obtendo 
a 12 de Agosto de 1952 o 
alvará para funcionamento 
de uma escola primária 
para o sexo feminina, 
denominada de Escola da 
Preservação. A 13 de 
Outubro, o termo Preser- 
vaçào é definitivamente 
abandonado e substiniído 
por Escola do Espírito 
Santo, passando em 1984 
a escola mista e postenor- 
mente abrindo o seu espa- 
ço ã educação infantil. 

Na mesma rua existe um 
outro estabelecimento de 
ensino primário. É a esco- 
la primária do Espírito 
Santo, cujo edifício foi 
inaugurado a 8 de Julho 
de 1983. i 

Manuel Pedm 
Frefras 
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Lobos, na altura presidida Bibliografia: 
pelo Pe Joaquim de Car- FREITAS,. M .  Pedro. 
valho. infelizmente, apesar 
do seu significado históri- 
co ranro para a freguesia e 
concelho de Cãmara de , 

Lobos, como até para a 
Região e sendo, como 
parece.que ainda é, pro- 
priedade do Estado, salvo 
resoluqào posterior qiic 
desconlieço, é pena que 
nunca se lhe tivesse dado 
a atenção devida. Apesar 
cle neste moniento não 
possuir acesso directo ao 
público e se encontrar 
encarcerada entre virias 
construções, aiitoritadas 
sem que houvesse a míni- 
ma preocupação de pre- 
servação do património 
local, julgo que ainda se 
justificaria uma intervenção 

conjunta por parte do 
Governo Regional, Igreja e 
Câmara Municipal de 
Cimara de Lolms no sen- 
tido de a dignificar. Afinal 
de contas esta capela (ou 
aquilo que ela representa 
da primitiva ediiicação) foi 
ao que tudo indica o 
b e r ~ o  da freguesia de 
Cãmara de Lobos! . 

Ainda a propósito desta 
aipeki, recorde-se que ela 
possui uma imagem em 
iiiárriiore de São Tiago 
que segundo a tradição 
popiilar foi pescada no 
mar da malha, a uns 5 
km da terra e que após a 
sua chegada ao pono da 
vila foi levada em procis- 
sào até à igreja matriz e 

daí para a capela do Espí- 
rito Santo, onde é venera- 
da. Ao que parece, esta 
imagem permaneceu no 
seu estado primitivo até 
1877, altura em que foi 
alvo de restauro, por sinal 
mau. 

Recolhimento 
e assistência 
Contíguo à capela do 

Espírito Santo funciona o 
Colégio também chamado 
do Espírito Santo, com 
ensino primário e educa- 
ção infantil sob a orienfa- 
ção das Congregação Fnn- 
ciscana de Nossa Senhora 
das Vitórias e que teve o 
seu embrião no Colégio da 
Preservação. Com efeito, a 

convite do padre Joaquim 
de Carvalho esta congre- 
gação instala-se neste local 
a 13 de Outubro de 1923, 
para assumir a responsa- 
bilidade do colégio por si 
criado e denominado da 
Preservação, destinado às 
filhas dos pescadores 
pobres, com o objectivo 
de as afastar da mendici- 
dade -dos seus perigos 
morais, ou seja da sua uti- 
lização sexual a troço de 
pequenas contrapartidas 
materiais. Este colégio ser- 
via assim de recolhimento 
diurno e prestava assis- 
tência às crianças pobres 
do sexo feminino, da clas- 
se piscatória e de outras 
classes indigentes, quais 

era oferecida uma sopa e 
dada formação moral, para 
além ensino de trabalhos 
domésticos. A administra- 
ção da refeição para além 
de colmatar algu'mas 
carências alimentares de 
muitas crianças, cujo esta- 
do de fraqueza era tão 
grande que algumas vezes 
chegavam 'a desmaiar, 
constituía também um 
incentivo à frequência da 
instituição. Ainda que des- 
tinada ao abastecimento 
público, a Câmara Munici- 
pal de Câmara de Lobos, 
constrói em 1934 junto do 
colégio um fontená~io afim 
de que a tarefa da confec- 
ç2o da sopa podesse ser 
facilitada, uma vez que a 

Colégio da ~kservação em 
Câmara de Lobos. Girão - 
Revista de temas culturais 
do concelho de Câmara 
de Lobos, nP8, lP Semestre, 
1992, 387-390. 

GONÇALVES, J. António. 
Joaquim Pestana. Girão - 
Revista de temas culturais 
do Concelho de Câmara 
de Lobos, nQ4, lQ semestre 
de 1990. 

Livro de Vereações &i 
Cãmara Municipal de 
Câmara de Lobos. 

WILHELM, E. Axel. O 
Cabo Girào e Câmara de 
Lobos. Girão - Revista de 
Temas Culturais do Con- 
celho de Câmara de  
Lobos, nS, ZQ semestre de 
1991, 297-304: i 


	Caminhos e lugares do concelho de Câmara de Lobos-2.pdf
	Caminhos e lugares do concelho de Câmara de Lobos-3.pdf

