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argo Dr. duardo Antonine Pestana 
É este o local, onde por excelência . . 

se concentram os pescadores quando. .. . . 
não se encontram na faina da pesca -' . ' . 

e também onde nos seus vários bares 
pode ser apreciada a tradicional poncha 
e saboreada a sapata ou a gata, 
popularmente conhecidas por bacalhau 
de Câmara de Lobos. 

largo existente no centro nome do Dr. Eduardo 
da -cidade de C;imara de Antonino Pestana a. este 
I.ol)os. 'l>ossui conexoes espaço. Coni factores rele- 
coiii a rua da ,meira, com vantes na liomenagem a 
a rua Brito Capelo e com a deliberação adiantava o 
nia de São João tle Deus, facto de ter nascido na vila 
que aqui têm o seu inicio d e  Cámara d e  Lobos, 
e, ainda coin a rua de vivendo parte da sua . . 
Nossa Senliora da Concei- mocidade no largo do 

do poço ainda em pleno 
funcionamento, altura em 
que a Câmara adquiriu 
água potável para constru- 
ção d e  um fontenário. 
Desta forma,, a fonte do 
poço que era alimentada ', 
com água impura de rega 
que se infiltrava nos terre- 
nos vizinhos viria a ser eli- 
minada, trazendo para 
além da mellioria da quali- 
dade da água oferecida à 
popul-@o, reais benefícios 
financeiros à Câmara, uiiia 
vez que deixaria de pagar 
o assalariado que se ocu- 
pava de a extrair por iiieio 
de uma bomba. 

. Passadas várias dezenas 
cio que nele trrin~na I > o ~ o  e o reconliecimenio L -- --A de anos, niais precisainen- 

Ê este o local, onde por dos seus excepcionais te a 16 de 0utul)ro de 
rxcelénci;~ se concentr:ini <lote> de carácter, inteli- 1983, o antigo poço d i  
os pescadores quando não 
se encontram na faina da 
pesca e tambéiii onde nos 
seus vários bares pode ser 
apreciada a tradicional 
poncha e saboreada a 

' sapata ou a gata, popuiar- 
mente conliecidas por 
bacalhau de Cãniara de i 

Lolms. 
Com efeito, o facto da 

sua secageni se fazer ein 
Câmara de Lobas e o facto 
destas espécies de esqualos 
depois de secos se asse- 
nielliarein ao bacalhau 
explicam perfeitamente a 
sua forte relação tanto com 
ele como com este centro 
piscatório. 

A atribuição do 
nome ao Largo 
Popularmente conhecido 

por Largo do Poço, a 
Cámara Municipal d e  
Câmara de Lobos, delibe- 
rou na sua sessão de 23 de 
Fevereiro de 1966 atribuir o 

gência, vasto saber e coin- 
petência, como professor 
efectivo dos liceus, antigo 
director do ensino primá- 
rio, jornalista. publicista e 
licenciado em leuas e direi- 
to e advogado. 

A ceriinónia de descerra- 
mento das respectivas pla- 
cas toponimicas antecedida 
por uina sessão solene rea- 
lizada nos paços do conce- 
1110, teve lugar no dia 26 
de Agosto de 1966, num 
acto que contou com a 
presença de D. Elvira Ger- 
são Pestana, viúva do 
homenageado. 

O Poço 
da Vila 
Ainda que desde 1966, 

este largo ostente o nome 
do Dr. Eduardo Antonino 
Pestana e possua bem visí- 
veis as correspondentes 
placas toponímicas, a ver- 
dade é que a tradição 
popular insiste na antiga 

denoiiiinação, sendo por 
isso mais conhecido por 
largodo Poço, do que por 
largo Dr. Eduardo Antonino 
Pestana. 

Como explicaçâo para 
esta situação está natural- 
mente o facto de outro? 
ali ter existido um poço 
que constituía a principal 
fonte de abastecimento de- 
água à população davila. 

Com efeito, de acordo 
com a sessão camariria de 
15 de Outubro de- 1856, o 

poço da vila era a principal 
fonte de abastecimento de 
água à vila e tinha abatido . 
por esses dias necessitando 
de reedificação urgente. 
Relativamente às ol~ras é 
proposto que, tendo em 
conta os seus elevados cus- 
tos e a falva de Iiigiene até 
enião patente, não só em 
consequência dos recipi- 
ente usados para retirar a 
água como ao facto do 
poço ficar aberto de dia e 

de noite e, ainda às despe- 
sas para a Câmara conse- 
quentes às frequentes subç 
tituições de baldes e cor- 
rentes, etc., ele ficasse 
fechado, devendo a sua 
água ser conduzida ao 
canto de uni pardieiro que 
Ilie ficava eni frente e oiide 
se pudesse com facilidade 
colocar unia Immha para o 
serviço público com eco- 
nomia e maior higiene. 
Esta proposta ao que pare- 
ce terá sido aceite e nesta 
mesma sessão é deliberado 
elaborar o respectivo orça- 
mento e a aquisiçiâo das 
manilhas necessárias. 

Ainda que se desconliep 
a forma como na altura 
tais obras terão sido efec- 
tuada~, ou se o foram nos 
termos da deliberação, 
sabe-se no entanto, através 
da pena do poeta cainara- 
lobense Joaquim Pestana 
que em 1875 a Câmara 
Iiavia constniído um cliafa- 

riz no ceniro da vila à inar- 
gem da nia da Conceição, 
aprove.itando a água do 
antigo poço. 

Se este cliafariz terá 
siibstituído a estrutura pla- 
neada em 1856, ou se foi 
só a partir de 1875 que 
esta se concretizou é a 
dúvida que, perante o 
conlieciinento actual, se 
nos coloca, mas que espe- 
ranios ver esclarecida a 
quando da abordagem 
da rua de Nossa Senhora 
da Conceição. 

Em 1913, o então Diário 
da Madeira, na sua edição 
de 4 de Maio, denunciava, 
contudo a má qualidade da 
água deste poço, transfor- 
mado em fontenário; uma 
vez que as águas provi- 
nham da acumulação das 
de rega e da chuva dos 
quintais e terrenos vizinhos 
onde se infiltrava. 

Em 23 de Março de 191.5 
encontrava-se esta fonte 

vila volta a ficar a desco- 
berto, desta vez não para 
abastecimento, mas para 
servir de marco histórico. 

Para aléni da sua presen- 
ça, a existência do poço &i 
vila esti certamente açsoci- 
ada à origem toponíiiiica 
do Beco da Fonte, Iiojc 
desaparecido e que se 
estendia entre o local oiitle 
se encontra o actual fonte- 
nário nas proximidades do 
largo Dr. Eduardo Antonino 
Pestana e para onde ao 
que parece ter5 sido desvi- 
ada a água do poço e 
colocada a bomba, como 
aliás preconizava a delibe- 
ração camariria de 1856 e 
a rua da Administração. 

Os pontos 
relevantes do Largo 
Para além da existência 

do antigo p q o  de abaste- 
cimento de água e de ser o 
local onde por excelência 
se concentra a classe pis- 
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caiOria, o largo Dr. Eduardo 
Antonino Pestana, teve 
senipre urna intensa activi- 
dade comercial, o que tem 
a ver com o hcto de ser o 
ponto de confliiência de 
três iiiiporlantes arruamen- 
tos, durante nitiitosanos os 
de maior actividade eco- 
nómica e social e coiistitu- 
ir a passagem ol>rigatória 
para qtiein se queira tles- 
locar ao cais, ao v;iratlouro, 
ao ilhéu e desde os pri- 
mórdios da criação do 
iiiiinicípio ate 7 tle Outti- 
1x0 de 1992, iambéin aos 
paços do concelho. 

Aiiles dot;itlo de i i i i i  

comércio retalliisra, tipo 
tiirmaria. onde alguns dos - 
estalxleciiiientos, ;I avaliar 
pelo conteúdo dos aníinci- 
os piibliCados na, iniprensa, 
possuíain capacidacle dc 
exportação e importaçjo, 
hoje, neste largo. predonii- 
liam os bares, onde a con- 
fecção da ponclia e ,dos 
petiscos ci~iii Ixise na sapa- 
ta e espada, constitueiii os 
aspectos iiiais caracterís- 
ticos. 

De I de Outul>ro de 
1984 ai6 25 de Al~ril de 
1994 esteve inst;~lada iicste 
largo uiiia agênci;~ da C;iix;i 
Geral de Depósitos. poste- 
riorniente transfcritl:~ paci ;I 
nia I'e. Eclitartlo Cleniente 
Nuiies Pereira. 

Dr. Eduardo 
Antonino Pestana 
Era natural da freguesia 

de Cãinara de Inhos oncle 
nasceu no dia 5 de Seteni- 
bro de 1891, tendo hlecido 
ein Lisboa no dia 9 de 
Abril de 1963. Era filho de 
António Pesana e de Care 
lina Angélica de Faria I1es- 
taiia. 

Depois de ter tiraclo o 
curso do seininário dioce- 
sano do Funchal (1902- 
1911). frequeiita o Liceu 
de Jaime Moniz (1911- 
19121, tira o curso da facuí- 
dade de Letras da Univer- 

Director dos Serviços do 
Ensino Secundário, tendo 
co1abora.do na reforma 
deste ensino decretada em 
1932 e na owniza@o dos 
serviços de saúde eseola- 
res, cantinas liceais, comes- 
pondência iiiter-escolar, 
orfeòes liceais, regime de 
exames, etc., regressando 
posterioriliente ao ensino 
leccionando prinieiramente 
no liceu Gil Vicente e pos- 
teriorniente no liceu. Pedro 
Nunes. 

Em 1926/1927 deslocou- 
se à América do Norte 
oncic, nos estatlt)~ cle Nova 
lorqlie e .  tla CalifOrnia, 
cstutloii :i organiuq30 dos 
ensinos iximário e liceal. 

~onfe&ncista norável. fez 
ouvir a sua fluente palavra 
a propósito de temas reli- 
giosos, juiídicos e didácti- 
cos, tanto no Funchal, 
como em Lisboa e em Sá 
da Bandeira. 

Em 1937, a convite &i 
Sociedade Les Amitiés Lati- 
iies, fez em Casablanca 
(Marrocos), no Instituto 
Maintenon uina confer.3- 
ci? sulmrdinada ao teina 
LEt;it Nouveau Poitiigais. 

Ao longo da sua vida 
tlistinguiu-se tainlGni como 
jornalista e escritor, tendo 
colaborado eiii v:írios jor- 
nais e revistas especial- 
mente. na Madcin e eiii 
Lisltoa. De Setenil~ro clc 
1931 a Fevereiro de 1932 
dirigiu o Diário da ManliS, 
tendo sido também cola- 
Imrador do Jornal Novida- 
des. De entre a sua vasta 
obra jornalística, e porque 
.se refere especificainentc a 
Câniara de Lobos, não 
p i e m o s  deixar de desta- 
car um seu artigo publica- 
do na edição dos dias 23 e 
28 de Março de 1920 do 
Diirio de Notícias do Fun- 
clial onde faz um diagnós- 
tico e aponta soiuFòes para 
a situação de pobreza na 
classe piscatória da siia 
terra natal, que se tivessem 

sidade de Lisboa (1912- 
19171, o curso da Escola 
Normal Siiperior (1917- 
1919) e o curso da facul- 
dade de Direito (1913- 
1919) d;i mesrna Universi- 
dade. 

Exerceu, em siiiiuitiineo, 
as funções de professor 
liceal nas disciplinas de 
Português e htini e as fun- 
ções tle advogado: entre 
1920 e 1926 na cidade do 
Funclial; entre 1926 e 1927 
na cidade da Horta, nos 
Açores e entre 1927 c 19'30 
na cidade de Faro. 

De Maio tle 1930 a Fcve- 
reiro de 1934, quando era 
Ministro da Instruyào o 
IJrof. Gustavo Cordeiro 
I<:iiiios eserccu, eiii coiiiis- 
sici tle sen.iC(i, o c;lrgo tle 

merecido a 
atendo da 
classe polí- 
tica poderta 

. ter s ido  
a l t e r a d a  
ixdicalnieii- 
te. 
Apesar de 
já po-ssuir 
algum des- 
fasainento, 
decorrente 
das altera- 
ções sócio- 
econdmias 
entretanto 
verificatlas, 
nio deixa 
de ser uin 
texto de lei- 
tiin oi~riga- 
t6ria p:ir:! 

quem tem ou venlia a ter 
responsabilidades na área 
social do concellio de 
Câmara de Lobos. 

Escreveu e publicou 
entre outras obras: A Igreja 
Católica e os Operários, 
conferência feita em 1916, 
Ciência da Linguagin, con- 
ferência dada ein 1917; 
Ensino .- da sua reforma 
geml e da nova nietodolo- 
gia do Latim, tese para o 

exanie de estado na &cola 
Noriiial Superior, ein 1919; 
Canto Antigo, Canto Novo, 
conferência em 1926; A 
precedência obrigatória do 
registo civil e a celebração 
do casamento religioso, 
minuta de recurso para o 
tril~unal da- Relação, em 
1930; A questão da pessoa 
humana, conferência em 
1941. 

Em colaboração coiii o 

Ilr. A .  J. de S% Oliveira 
lxiblicou Método de latiiii 
- Comentários . de I'edro 
Eneida de Virgílio .e de 
Bello Gallico de Júlio 
César. Coiii o Dr. Carlos 
Moreira, publicou Orga- 
nização Política e Adiiii- 
nistrativa da Naçlo. 

Publicoii, ainda jiinta- 
mente coin o seu irmiio 
Dr. Sebastiào Pestana, em 
1951, iiiii livro clidáctico 
sohre o Auto tia Alina, de 
Gil Vicerite. 

Ainante da siia terra, 
estudou o folclore niadei- 
rense e na revista A Lín- 
gua Portiigtiesa publicoti 
.I;irgos estudos sobre o liii- 
g~iajar illibu, 

Estes estudos viriani a 
ser já postuiiiaiiiente, edi- 
tados em dois volumes 
pela Câiiiara hlunicipal do 
Fiincli:iI: tini em 1965 e 
intitbilado Ilha da ~ á d é i r a  
I - Folclore Madeirense e 
o outro eiii 1970. intitula- 
do Illia da Madeira I1 - 
Estudos Madeirenses. 

Revelou-se taiiibém o 
Dr. Eduardo Antonino 
Pestana como músico, 
tendo deixado muitas 
composicóes inusicais que 
os orfeòes prociiraram 
pela siia levcza e graciosi- 
dade. São da sua autoria 

Com estabslw,lmrnln ri* vIvpm% L 
retalho e arilgos de papelaria 
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João. podrigues Pir)iz 
EXPORTmOR DE MIYhNONhS 
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LUIZ GONCBLYBS DE PilEiTAS 
nbhri idâo com m z r c u r h  
11 iiepcmJ1arIa do pelid'co 

a i  .u.cuw 0 . L  C.', 
harae da Poço - emara de Labm 

as letras e músicas de a n -  
ções como: João Dorme; 
Minha Terra Quem me 
Dera; Avé-Maria e o tripli- 
co Meio-dia e Anoitecer. 

Foi condecorado coni a 
Ordem da lnsirução Pú- 
blica. 

No dia 23 de Fevereiro 
de 1966, a Câinara Muni- 
cipal de Cãmara de Lobos 
presta-lhe Iiomenageni, 
dando o seu nome ao 
antigo largo do P o ~ o ,  
tendo a sessSo solene de 
descerramento da placa 
topoiiíriiica tido lugar no 
dia 26 d e  Agosto do 
mesmo ano; nu~ii acto 
que contou coin a presen- 
ça de Elvira Gersào Pesta- 
na, viúva do homenagea- 
do e coni queiii Ii;ivia 
casado eiii segundas núp- 
cias. i 

Mfl~iriel Pedro F 7 ~ i t a s  
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