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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (3) 

., Rua Cónego Agostinho Figueira Faria 
Inaugurado a 29 de Agosto de 1920, 
este amamento que vinha sendo 
reclamado havia mais de 4 anos, 
constituiu na altura um dos mais 
importantes melhoramentos, uma vez 
que colocava a freguesia do Estreito 
e em particular o seu centro, 
em comuiiicação directa com a estrada 
regional, na aihua denominada de estrada 
nacional 23, construída poucos anos antes, 
perinitindo desta forma o acesso 
aos transportes motorizados. 

Situa-se no Estreito de 
Câmara de Lobos, esten- 
dendo-se desde o lugar do 
Damasqueiro, onde comu- 
nica coin a estrada João 
Gonçalves Zarco e com a 
rua Fundação D. Jacinta 
de Ornelas até ao Largo do 
Patim e constitui a principal 
entrada não só para o cen- 
tro do Estreito, como para 
a nova freguesia do Jardim 
da Sem. 

Inaugurado a 29 d e  
Agosto de 1920, este an-ua- 
mento que vinlia sendo 
reclaniado havia mais de 4 
anos. constituiu na altura 

fomla o acesso aos trans- 
portes motorizados 

I'or deliberacão camarh- 
ria de 18 de Maio de 1935 
esta rua passa, a partir 
desta altura, a ostentar o 
nome do Cónego Agosti- 
nlio Figueira Faria. 

Coino curiosidade retin- 
se no entanto que antes, 
em 1975, na sessão cama- 
rária de 26 de Fevereiro é 
presente um abaixo-assi- 
nado da iniciativa do Dr. 
António Augusto de Gou- 
veia solicitando à Cãmara 
qiie este armamento fosse 
designado por rua do Pas- 

ao certo, não podemos dei- 
xar passar sem qualquer 
referência o de Francisco 
Figueira Ferraz, importante 
proprietário e comerciante 
da freguesia. Com efeito. 
Francisco Figueira Ferraz 
foi um dos que em 1913, 
nas páginas dos jornais, 

' mais defendeu a alteração 
do trajecto da estrada naci- 
onal 23 por forma a que 
ela, contrariamente àquilo 
que inicialincnle estava 
previsto, paasx ma6 pró- 
ximo do centro da Iregi~e- 
sia, coiiio viria a acontecer. 
Sendo assim é natural 
admitir que também tenha 
integrado.0 lote de pessoas 
que pugnaram pela akrtu- 
ra deste amiamento, até 
porque tinha interesses 
económicos que o justifi- 
cavam. Aliás, dia da 
sua inauguração, eiicon- 
trando-se fora da Madeira, 
não deixa de marcar pre- 
sença através de iini tcle- 
grama de felicitaq6es. 

Francisco Figueira I'er- 
raz. oue também I-- ss-.- 
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um Aos mais importantes sal, preiensào cuja decisão I curto período clicgou a scr 
nielliorainentos, um:i vez foi reniciitla para depois de presidente da C;~I):I r!, -...-... 

Municipal de Câniara cle 
Lobos e Joaquim José da 
Silva Vieira, proprietário e 
coiiierciante local e quc 
durante alguns períodos 
exerceu fiinções de presi- 
dente da Junta Geral dç 
Distrito, constituem na pri- 
iiieira metade deste séculc 
duas das referências iiiai! 
importantes da freguesia 
eiri termos defesa do sei 
desenvolviiiicnto. 

tis &ficul&des 
na sua abertura 
A abertura deste rania 

levado a calm pcl;i eiiiàr 
Juiiia Geral do Distrito .r 

que por ironia do clestini 
Iioje ostcnta o noiiie cl 
uiii clérigo, nào ter5 sids 
ficil unia vez qiie ciii cor 
konto estavani dois tra~:' 
dos, o qiic acabaria pc 
ser aprovado, orfado ei 
2 contos, mas que passav 
em terrenos da igreja 
que terá gerado por iss 
alguns conflitos e outrt 
mais dispendioso e orqac! 
em 10 contos que inic 
ando-se no  Largo c1 
Patiin percorrerta a verec 
municipal, anexa ao actl 
al cemitério, indo enco 
trar a estrada regional r 
sítio do Pico do Ildio. 

Llessas dificuldades 
conta o Diário de Notíci 
na sua ediçào de 22 r 
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Lkzembro de 1918 ao 
dizer que apesar do rege  
zijo que lavrava na fre- 
guesia em consequência 
da abertura deste rainal, 
ele por várias vezes havia 
sido protelado por detes- 
túwis conveniências polí- 
ticas e repzrgnaittes iizle- 
ressespariiciilares. Adian- 
ta ainda que não se tinha 
aberto este ramal porque, 
tendo de atravessar opas- 
sal do revereiido vigúrio 
daia freluesia, Sua. &u.. 
iiunca concordou com este 
plaito, o nlais eco~iórnico e 
viável. Porém agora 
perante a opiiziào da fre- 
guesia inteira e boa von- 
tade de Sua. &a. o Sr. 
G o m d o r  Civil e da ilus- 
tre Jutzta Geral do Distrilo, 
o Rev. Padre Reis resolvetl 
co?zdescender ?ta passa- 
gent do rainal pelo seu 
p a i  con~pletarnerite corz- 
veitcido d e  q u e  n ã o  
deve proielar por mais 

tet?ipo coulra a opinião e 
desejos de todos os seus 
paroquianos. 

Resolvido o diferendo 
com a igreja foi a obra de 
C O ~ S ~ N Ç ~ O  desta Na ~010- 
cada a concurso a 1 de 
Julho de 1920. 

Passados cerca de 80 
anos, os dois traçados etn 
causa voltam hoje a ser 
tema de discussão: o esco- 
lhido porque agora se  
impõe a necessidade de 
alargamento e. por isso de 
novas negociações com a 
igrela e o pretendo porque 
urge adaptá-lo ao trânsito 
autonióvel. 

Os pontos 
relevantes da rua 
Nesta nia foi constmída 

por volta de 1960 a resi- 
dência paroquial, em subs- 
tituição de uma antiga exis- 
tente ein frente à igreja. 
Um fontenário, construído 
nas proximidades do largo 

do Patim em substituiçào 
de outro existente eni fren- 
te ã antiga casa paroquial e 
destruído na década de 60 
no decurso das obi'as de 
constmção do salão paro- 
quial e ampliação do adro 
é outro ponto de referência 
a destacar. 

A farmácia Nini inaugu- 
rada a 4 de Abril de 1987 é 
também outra referência a 
ter em conta nesta ma. 

Rev. Cõn. Dr. 
Agostinho F. Faria 
Era natural da freguesia 

do Estreito de Câmara de 
Lol>os, onde nasceu no 
dia 8 de Agosto de 1923, 
tendo falecido no Funchal 
a 24 de Julho de 1980, 
ficando os seus restos 
mortais sepultados na fre- 
guesia da sua naturalicla- 
de. Era fillio d e  João 
Figueira de Faria e de 
Maria José d e  Gouveia, 
ambos tambCm naturais 

da freguesia do .Estreito 
de Cáman de Lobos. : 

Após concluuo ensino 
primário ingressou no Semi- 
nário Diocesano, onde rece- 
beu a ordenação sacerdotal 
no dia 24 de Marp de 1951, 
tendo celebrado a Missa 
Nova, no dia seguinte na 
Igreja paroquial de Nossa 
Senliora da Graça, no Esirei- 
to de Câmara de Lobos. 

Foi coadjutor da pai6- 
quil de Machico entre 14 
de Junlio de 1951 e 13 de 
.Outubro de 1953, altura 
em que foi nomeado Pre- 
feito e Professor do Semi- 
nário Menor. A 30 de Agos- 
to de 1958 é nomeado 
Vice-reitor do Seminário 
Menor. A 8 de Setembm de 
1%1 é nomeado Cónego 

Capitular da Sé Catednl e 
no mês seguinte ascende 
a o  cargo d e  Reitor d o  
Seminário Menor. 

Enve i965 e 1967 cursou 
Direito Canónico da Uni- 

versidade Gregoriana de 
Roma, onde obteve a res- 
pectiva licenciatura e a 21 
de Setembro de 1967 é 
nomeado Reitor do Semi- 
nário Maior, lugar que m- 
pou até 1974. 

A 1 de Dezembro de 
1974 é nomeado Cónego 
I'enitenciário da Sé e a 12 
de Julho de 1975 Arcipres- 
te da cidade do Funclial. 

Por delikrac;ão camará- 
na de 18 de Maio de 1995 
a Câinara Municipal de 
Camaia de Lobos atnbuiu o 
seu nome ã'ma coiiipreen- 
dida entre o Damasqueiro 
e o Largo do Patim. i 

Manuel Pedro Freilas 

Bibiiografia: 
FREIIAS, M Pedro. Rea- 

lidades de Onle>n Cztrio- 
sidades de Hoje. Gi- 
rio-Kevisla de T m  Ctdl- 
tttrais do Concelho de 

Câmutu de Lobos, nQ4, iQ 
-sentesire de. 19% 163-164. 

DX 22 de Dezetnbro de 
1918, 1 de Janeiro de 1919. 
e 30 de Agosto de 1920. 

VELOSA, ToniE. Faleceri 
o Rev. Cónego Dr. Agos- 
tinbo Figueira Faria . jor- 
nal da Aludeira, Ar~rcbal, 
25 de]ull~o de 1980. 

Errata: 
No arligo publicado ria 

edição do Jonral da Aladei- 
ra do dia 7 de Dezembro 
de 1997, a prop6silo da 
Rua do Espírito Sanlo, foi 
referido coiir base do Bole- 
tim Mtdnicipal da Cfiniara 
Municipal de Cânuru de 
Lobos que a denomiitrcçao 
desta.rua baviu sido dada 
por deliberaçcio de 4 de 
Maio de 1995. Tal, não 
corresponde (i verdade, 
sendo a daia c m x t a  18 de 
Maio de 1995. 
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