
DOMINGO, 1 d DE DEZEMBRO DE 1997 ' 

, .  Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (2) 

' Rua Capitão Armando Pinto correia- 
Rua existenre na [regue- segundo, a aaa da d e  

sla do Estreito, mais preci- &&~fnenk,mnheddo Por -0 ds ~rlnhagr pa~wni d d k w â 0  , ~ W N  dc 6 de Iibd de 
samente no seu centro. ~amatãrla de 25 de Tunhode 1952.'Zdesi0&iar-~e de lha Çaplth Aid~~do:? 1489. a a  d C n c i a  e h -  
por detrás da Igreja paro- Pinte C ~ r ~ e b  sendo > 28 de &M de 1952, num - de g&& solenidadq, .., ada i Câmara Municipal 
quial & N w a  Senhora da cdocadas as í ~~pwAivas  p h  topònhicas, j " 'XJ nâa era mais do que a 
Graça, estendendo-se , .. ., . .  . . .,'.-.'i - - . . L. 'ç*. irea conespondenre ao 
desde a rua da Igreja, ao afasramento obrigatório 
nível da sua união com a onde desde 28 de Abril de que qualquer- ronsrru@~ 
ma &, btfimo \rito& & 1984 Funciona o Banif, junto de vias municipais 
Ca~tni  Jorge, ate à ma Fun- existiu uma mercearia teria de Sam. Posterior- 
&@o D. jacjnia de Orne- 'denominada de Transvaal, mente a C â m ,  na sua 
b i s ,  qiie no dia 18 de Junlio de sessào de 25 de Janeim de 

Pnmiri~mmtr conheci- 192l .wrviu de s ~ d e  para a 1593, aceita uma proposta 
do por caminho da Azi- imtalsrio du pnmiro tele- de permuta d a  fracção 
nhaga passou por delibe- Fone ria fwesia do Emi- de terreno mm outra do 
ra@o camarária de 25 de tu. mesmo loteamento, per- 
Junho de 1952, a &nomi- Estiveram tarnbem sitia- tencente a Jost Adelina 
nar-se de Rua Capitão dos na ma lapitão Amam- Gonplves e onde a a b  
Armando Pinto Correia, do Pinto &mlat U m  h por ser construido o Pdi- 
sendo a 2$ de Setembro de molas  masculinas da h- cio. da Junta e Ca9 do 
1952, num acto de grande yesia, desactrvada no ini- Povo. 
solenidade, cdomdas ;i> cio rim anos 80 e ainda, h t e s  da amd lomliza- 
respectivas placas toponí- desde 10 de Setembro de @O, a Junta de Freguesia 
m i m .  Para 3lem d a  i m -  1984 ate M a ~ o  de 1995, havia mde airuada, d& 
xmentas que relewnciamti alrura em que f m m  trd.dns- a sua miam, a@ as dei- 
scu inicio e fim, esta ma feridos pam 0 edifício sede ções aur5rquims.de 1976, 
possui ligam5 mni a m- do Gmpo Desponiva do num predio situado no 
v w n  dos Canfirios que faz btreito, cis seiruips locais cnizamento da ma Prof. 
3. m n r x j o  min a ma Dr. da Direcgão Regional de JorRJwquùn da Çosta com 
Anronio W~cirinn de C;u~ro Seguwnp Sonal. Foram, a rua da Achada em h t a -  
Jorge. aliás nestas instalaçks dei. Ia* antes ocupadas por 

xadas devoIums mas per- um -denominada Centro 
Os p n t ~  tença, por contrato de Ciiltural e Recreativa do 
devau* da ma arrendamento, desta Dic- Esueito, enquanto que a 
Nesra  ma encontram-se @o Regional, que no dia Casa do P o v o  criada a 26 

sitiados a ata00 dos Cor- 10 de Outubro de 1946 se de Fevereim de 1970 havw 
reios e Telecomunimpes, insralou o Centro Intes- passado por uma sede no 
cujas instalações foram gerações, um projecto da sítio da Ribeira da Caixa, i 
inauguradas a 2 de Julho Escola Preparaibria e margem da estrada Regi- 
de i%, o dif i t io d3 Junta SecundAria do Estreito rri- d. haueurada a 28 de 
de Freguesia e Casa do 
Povo do Esireito inaugun- 
do no dia 14 de Maio de 
1946; a sede da Fundago 
D. Jacinta de Ornelas, a 
famiácia Elsa, cujo atvará 
daia de 4 dr kzemhro rlz 
1957 e o Centm Inter-gera- 
çóes, isra naruraIrnenre 
para além de virios esta- 
belecimentos comerciais. 
Junto ao cnizarnpnro com 
a rua da Igreia no prtdio 

ado no ano anrerior no 
imbito Jas actividades de 
complemento curricular, 
com o objectivo de fomen- 
rar uma tmca de saberes t 
experiincas mue wens e 
idosos. 

Durante alguns anos, 
antes da sua mnsferència 
para a actual rua Joãn 
Auguste de Ornelas, fiinci- 
onou ainda neste a m a -  
mento num espaço cedido 

pela Fundado D. Jacinta 
de Ornelas, o Cmtm de 
Saúde, na slnira denomi- 
nado, de Diupenshrio 
Matemlnfaniil. 

AsededaJimta 
edaCasadoPwo 
Relauvamenre ao edlfino 

da sede da Junta de Fre- 

guesia e Casa do- Pova, 
concebido segundo um 
projecto do arquitecro 
Riardo Femira e consvu- 
ido FIO G m  Regionai 
haverá n destaw, que Q 

remno onde se encontra 
implaniado resultou de 
uma permuta com wvo 
siruado pr6ximo e cedido 

à Câmara Municipal pelw 
Iierdeiros de AntÓniaP6 
coro de Maccdo, como 
exigência desta, aFim de 
que o p m s s o  de iotea- 
menro de uma pane da 
sua propriedade anexa ài 
r u a  do Capim Amando 
Pinto &meia podesse ser 
aprovado. Com efeito, 

. ., 
Maio do mesma ano, 
depois pela antiga residén- 
tia do Barão de Ornelas e, 
a partir de Dezembro de 
1W, alnira em que é -c- 
rivada, por urna sala no 
mesma p d i o  enao m- 
pado ptla Junta de Fre- 
guesia. - 

D,J&eadc OrneIas 
Relativamente $ Funda- 



, Vicic - 

ção D Jacinta de Ornelas obras de lançamento de para a fregueiia, mas sim concluídas, faltando uni- Municipal a proceder a 
Pereira haverá a destacar esgotos e sua repavimen- para alguns particubres camente a zona em que const~ção de umas arre- 
que foi criada por testa- tação, Alberto JoãoJardim, terá dificultado as obras, este confrontava com o cadações que substituís- 
mento de 5 de Março de pres~dente do Governo não permitindo a alarga- adro da igreja paroquial sem as destruídas em con- 
1949, pelo Dr António Regional, no seu discurso mento da estrada, atrás da Por esse facto a Câmara sequência do alargamento 
Pereira dos Reis, em alusivo ao acto, ao se refe- igreja, porque isso reduzi- decide entrar em negocia- em causa 
memóna de sua mãe, natu- nr ao Estreito chamou-o de ria as dimensões do adro ções com o então pároco, 
ral do Estreito de Câmara vila, para posteriormente nessa zona, facto que pare- o Pe Jose Porfirio Rodri- O Cap. Armando 
de Lobos Nesta funciaçâo desafiar os deputados do ce ter desencadeado algum gues acabando por resultar Pinto Correia 
funciona desde 1985 um seu partido a elaborarem e desentendiinento entre os daí o estabeleciineiito um Natural da freguesia do 
Centro de Actividades de a apresentarem na Assem- católicos e levado niesiiio contrato entre a igreja e a Estreito de Câniara de 
Tempos Livres e desde 25 bleia Regional a respectiva à elaboração de um abaoro Câmara Municipal d e  Lobos onde nasceu a 3 de 
de Setembro de 1990 um proposta de eleiraçdo a assinado por parte dos Câmara de Lobos, que em Setembro de 1897, na 
pardiin de Infância A sua essa categoria, o qW viria opositores às obras de alar- 13 de Agosto de 1947 é quinta de Santo António, 
sede situada nesta TUI foi a acontecer ganiento Firme na sua pioposto para rectificação resicléncia de seus pais, 
adquirida em 29 de Abril e . . ' decisão e consciente da no Conselho Municipal, Guilliernie Pinto Correra e 
de 1970 e era na altura da azinhaga a rua: importância de tal melho- onde supoiiios que terá lni<id Augusta de Seixas 
sua construção, ocorritla porinenores de um ramento, a Cimara adjudi- sido aprovado Mediante Alves Correia Casou a 22 
nos anos de 1926/1927, conflito ca eni Dezembro de 1945, esse contrato, a igreja de Janeiro de 1924 coin l> 
uni dos mal\ sumptuosos No início do século, a a Manuel Marques, da fre- cederia o espaço necessá- Teresa de Sousa Pinto Cor- 
préclios da freguesid, só actual Na Capitão Arman guesid do Estreito, os Ira- rio ao alargamento do rei,i e faleceu em Moram- 
encontrando paralelo, na do Pinto Correia era um balhos de alargamento do caminho e, em contrapar- bique, no dia 29 de Janeiro 
casa da Quintd do Jardim estreito caminho, donde a caminlio da azinhaga, que tida, passaria a ficar deten- de 1943 
da Serra, que neste aspec- sua primitiva denomina- se iniciain no ano seguinte, tora, do chaniado Passal, Depois de ter frequenta- 
'to, nào teiii igual e na ção de azmhaga, cujo alar- a partir da outra extremi- terreno ocupado pelo anti- do o liceu do Funchal, 
cau da Quinta do Estreito gamento por forma a per- dade, ou seja, onde não go cemitério e que lhe onde se matricula eiii 

mitir o trinsito automóvel, existiam problemas com Iidvia sido expropriado, Outubro de 1907 e as 
A elevagão a vila começa a ser reivindicado as expropriações dos ter- para o efeito em 1871, per- faculdades de Ciências de 
passou por esta rua em meados dos anos 20 renos necessdrios No inanecendo propriedade Lisboa e de Coinibra, 
Conio curiosidade refi- Contudo, o seu alarga- entanto, na sesiào camari- da Câmara após a sua ingressa em 1917 lia Esco- 

ra-se ainda que esta nia foi mento, não aconteceu sem ria de 30 de Outubio de desactivação, nos anos 20 la de Guerra 
o berço onde nasceu a que surgissem vários pro- 1946 a Câmara vê-se con- e onde a 27 de Maio de Distinguiu-se como mili- 
elevdção da freguesia do blenias, nomeadamente frontadd com a necessida- 1937 havia chegado a tar, político e escritor 
Estreito à categoria de vila com a igreja Efectivamen-. de de resolver o diferendo implantar um jardim públi- Como militar liaver6 a des- 
Coni efeito, no dia 4 de te, durante muitos anos, o com a igreja, uma vez que co Por outro lado, no ter- tacar o facto de ter sido 
Agosto de 1933, por ocasi- pároco, com a alegação as obras de alargamento reno agora cedido Igreja, ajudante de campo do 
'10 da inauguraçlo das de que não teria interesse do caininho estavam quase deveria ainda a Câmara General Gomes da Costa e 

do Governador de Timor, 
Teófilo Duarte e ainda a 
participação no movimento 
que colocou Sidónio Pais 
no Poder e na 'revolta naci- 
onalista do General.Sinel 
de Coídes, movimento pre- 
cursor do 28 de 'Maio de 
1926. Tendo atingido, em 
1934 a patente de Capitão, 
abandona a vida niilitar 
para ingressar no quadro 
administrativo, .actividdde 
que de resto, desde 1928 já 
vinha exercendo. Com 
efeito, em 1928 é empos- 
sado rio cargo de adininis- 
trador da circunscriçiio de 
Uaucau, em Timor; cin 
1934 ocupa sucessivameri- 
te o cargo de chefe da 
Repartição de Obras Púl>li- 
cas de Tiinor, o cargo de 
hdininistrador de primeira 
classe de Díli e siniultane- 
aniente presideiite inunici- 
pal e logo de seguida é 
nomeado Inspector Adiiii- 
nistrativo das Colónias. A 
31 de Dezembro de 1934 é 
nomeado Inspector-Cliefe 
dos Serviços Administrati- 
vos de Angola e ocupa, 
em Agosto de 1936, o 
mesmo cargo em Moçani- 
bique. A 27 de Maio de 
1941 o cargo de Governa- 
dor da Zambésia. 

Durante a sua carreia de 
militar e político foi por 
várias vezes condecorado. 

Como escritor, fiinda e 
dirige em Coimbra, ein 
1914 a Vida Académica. 
Em 1915 entra para os qua- 
dros do Jornal de Coimbra 
como seu redactor princi- 
pal. Em 1920 inicia uma 
sua colaboração no Diário 
de Notícias do Funclial, 
donde resulta, a publicação 
em 1921 do livro Um poeta 
eni frangalhos. Em 1926 
fund,a e dirige a Revolução 
Nacional. Ein 1935 publica 
o livro Gentio de Tinior e 
depois escreve a obra 
Tinior de lés a lés, que é 
piiblicada j5 postuiiiainente, 
eiii 1944. 

Afatiuel Pedi-o Aaifas 
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