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na toponímica camaralobense
.

.

Câmara de Lobos

:

portuguesaspelo
interior de Africa,
em especial de
Serpa Pinto, . .

mereceram.

Majestade para tomar obrigatória a-instrução primária
Relativamente ao conce- e que nas escolas se estalho de Câmara de Lobos, a belecesse o ensino militar
primeira reacção pública obrigatório e finalmente,.
expressa pela edilidade que ein Iiomenagem aos
camaralobense ao ultimato patriotas exploradores
surge na sessão camarária Serpã Pinto e seu compade 6 de Fevereiro de 1890. nheiro se denominasse
Nesta sessão;e analisado Praça Marquês de Pombal
um oficio que havia sido ji ao passeio público da vila
presente na
anterior, da Ponta do Sol.
Em referência a este ofíproveniente da Câmara
Municipal da I'onta do Sol, . cio e ao ultimato, a vereaacompanhado uma cópia .ção camaralobense -ainda
da acta da sua reunião de que lamentasse o procedi25 do mês anterior e onde . mento da Inglaterra, uma
para além de dar conta do nação que se dizia aliada
protesto pontasolense con- portuguesa, não toma contra o procedimento inglês tudo posições radicais. No
relativamente aos doinínios .seu entender liaveria que
portugueses em h c a pro- . se abster de levantar atritos
punha: que entre as várias e aguardar o resultado das
Câmaras do Distrito fosse negociações que, acreditacombinado a forma de dis- vam, se realizariam em tcrtribuição entre si, ela des- mos satisfatórios para ;I
pesa necessjria à aquisição na@o portuguesa.
Apesar de parecer bcr
de um barco torpedeiro
para oferecer ao Governo; esta a resolução mais pnique fosse subscrito 600 mil dente a tomar na conjuriilireis para a defesa Nacioiul; ra do momento, i Cáiilara
que fosse pedido a Sua não deixou todavia tlc se
. e o ultimato

expresso das
mais variadas
formas, das quais
a reunião de
meios financeiros
para aquisição de
barcosdeguerra,
mais tarde
consubstanciada
no cruzador
Adamastor e a
idolotração
dos chefes das

.

:
-

.

,

tiigal úiii ultiniato, ameaçantlo que retiraria o seu
embaixador e toniaria as
iiiedidas adequadas caso
I'ortugal nio relirasse as
foi-ças iiiiliiares que, sob o
coniando do major .Serpa
Pinto, n;c zona da África
Austral correspoiideiidoao
Chire e ao território dos
Macololos procuravam
garantir a prexiiça cie Por-

corde-rosa
En o eciodir de um con- soberania, circunstância
flito resultante do choque
entre a politica imperialista
inglesa que pretendia ligar
o Cairo ao Sul de África e
as pretensões também
imperialistas de Portugal
em África, traduzidas no
chamado inapa corde-ma
e que exprimiam o desejo
de união de Mcpmbique a
Angola, facto só possível
com a ocupação dos terriiórios situidos entre estas
duas colónias, o que colidia com os interesses ingleses, uma vez que Ihes
vedava a possibilidade de
continuidade territorial e
colonial a que aspiravam.
Com efeito, as expedir&
es poriuguesas em África
organizadas entre 1887 e
1889, por António Maria
Cardoso, Vitor Cordoii,
I'aiva de Andixde e Serpa
Pinio.
Iiaviani levado ao
.
.
conirolo d c nlguin;is
icgiu~.,tio cli.iinlitlo 11~ap.i
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dessa afronta e
liurniíhação
imposta pela
Inglaterra,
gerou-seum
pouco por todo
o país uma onda

de protestos
e
populares
de grande

.<I&.*.

haviam sido os Macololos so das mais variadas for-.
-que suscitòu reservas por que atacaram a coluna de mas, das quais a reunião
parte de Inglaterra que já . Serpa Pinto. Ainda que a de meios financeiros para
possuía estabelecimentos versão inglesa e portugue- aquisição de barcos de
e missões no Niassa e no - sa não fosse coincidente guerra, mais tarde conChire. Uin relatório, entre- tudo parecia resolvido pelo substanciada no cruzador
tanto feito pelo bispo facto do Governo -Portu- Adamastor e a idolotração,
anglicano Smithyes e divul- gués garantir que os esta- dos chefes das expedições .
gado na Europa em finais belecimentos e interesses portuguesas pelo interior
de-1889, acusando Serpa britânicos seriam respeita- de África, em especial de
Pinto de ter atacado as tri- dos. Contudo a 11 d e Serpa Pinto, mereceram
bos de Macololos e de 'Janeiro surge o. ultimato. . destaque. Com efeito,
pretender apoderar-se do
como que pretendendo
A resposta - :
desafiar a Inglaterra, dezeChire e da' parte meridiona1 do lago Niassa, desenao ultimato
nas de edilidades camarácadeou uma fone corrente
Em presença de uma rias, por.todo o país atride opinião contra Portugal. , ruptura eminente de rela- buíram o nome de Serpa .
Fste facto fez com que a ções com Inglaterra e de . . Pinto, bem como de ouuos
Inglaterra reagisse e decla- todas as consequéncias que heróis africanos a mas dos
tasse que .nào iria permitir dela poderiam advir, o seus concelhos.
que os - seus 'direitos na Governo Pomiguês resolve
Com o ultimato surgiria
zona fossem postos. em ceder às exigências formu- tambéni o descrédito da
causa, exigindo a demissão. ladas no ultimato e manda política monárquica e a
dos militares responsáveis. reiirar. forças militares do ascensão dos ideais repuA esta reacção, O então Chire e dos Macololos.
blicanos. Os acordes da
Ministro dos Negócios
Em consequência dessa Portug~iesa,que mais tarde
Estran~eirosooitueuês rcs- afronta e liuniilliacão se Iiaveriatii de tornar no
poncle que as expcdi~òes iiiil>&i:i pcl:~ 1nglatc;i.;i, Iiino nacioiial. siirgiri:iiii
1)0rIligiiCS.i5 U:IIU pula- gcroii->e U I I I I>OIIC.O por 1:11111>iiiiiiclil:~:iIliirii.
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a uin pequeno espaço sein
a dignidade que primitivamente era suposto ter e
sem que ostente qualquer
placa toponímica.

associ:ir ao nobre penszimento da vereayào da
Câmara Municipal da Ponta
do Sol, em quem reconlieceu o patriotismo que também era o seu.

Rua Brito Cape10
e Azevedo Coutinho

Rua Serpa P i t o
e praça de Camões

Posteriormente, na sua
Na mesma sessào cama- sessào de 28 de Agosto de
rária e numa espécie de 1890, a Câmara promove
retaliação pela posição uma restnituraçâo da topoinglesa, Joaquim Pestana nímica d e Câinara d e
propõe a atribuição do Lobos e de entre as alteranonie de Serpa Pinto à rua ções introduzidas volta a
situada entre a casa da homenagear heróis das
Cimara e o cais da vila. expediçh africanas, casos
Adicionalmente a Câmara de Brito Capelo e de Azedeliberou-adquirir não só vedo Coutinho, atnbuindo
alguns retratos de Serpa os seus nomes a dois dos
Pinto no sentido de coloinr' amamentos da vila Todaum nos paços do concelho via, só o nome de Bnto
e de distribuir outros pelas : Capelo chegou até aos dias
escolas, como também de hoje na toponímica
alguns livros onde se rela- camaralobense
Relativamente à rua de
.tassein os feitos her6icos
do major para oferecer aos Azevedo Coutinho e que
alunos das escolas. Ainda corresponderá muito prosob proposta de Joaqiiim vavelmente a João de AzePestana é na mesma altura vedo Couunho (Fragoso
deliberado atribuir o nome Sequeira), ela situava-se
de Praça de Camões ao por de trás &a então praça
passeio público da vila, do peixe, mercado da
situado junto à praça do fruta e antigo passeio
peixe e fazer uma subscfi- público, estendendo-se
qão de 150 mil reis para a desde o chafariz do ilhéu
até à, na altura ainda, proDefesa Nacional.
Destas duas homena- jectada rampa de ligação
gens, hoje somente a pres- entre a rua Nova da Praia e
tada a Serpa Pinto pode ser a rua do cais. Correspondena esta rua se hoje exis
testemunhada.
Relativamente à praça de tisse, ao segmento da rua
Camões, ou passeio públi- da Portada entre o seu cruco como era conhecido zamento com a ma da
presume-se que a sua
construção tenda ocorrido
prósinio a 1890. Por valia
de 1927/28 foi sujeita a
iinporiantes melhoramentos. que envolveram nomeadaincnte a iniplantação
de um niarco fontcnário,
ainda Iioje existente..
Ilevido às sucessivas
. olpras que :i« longo tios 5
anos, se for.in1 realizando 5
no esp:iqo que englol~~va
E
o niauidouro. o i~ierc~do,
a
1pra~ado peixe e a praca
tIe CaniOes. csl:i viria a
f i a r rctluzitlii :ictii;iliiienlc
%
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Administração, onde ainda
existe o fontenário, dito
do Ilhéu, e a rua Nova da
Praia (assinalado no mapa
a ponteado)
Azevedo Coutinho era
tenente de Armada e foi
um dos heróis africanos.
Era natural do Alter do
Chão, onde nasceu a 3 de
Fevereiro de 1865 Era fdho
de Manuel de Azevedo
Coutinho e de Efigénia de
Azevedo Coutinho Tendo
assentado praça a 13 de
Outubro de 1880, passou a
aspirante da armada a 10
de Novembro de 1882 e,
dois anos mais tarde, é
promovido a guarda-marinha. Entre outras acções
em Moçambique, comandou a canhoneira Cherim
quando Serpa Pinto chegou a África com a missão
de manter o domínio português na região do Cliire
e Ruo, nas vésperas do
ultimato
A 15 de Janeiro de 1891,
foi no seu regresso a Lisboa. recebido em apoteose
e o parlamento declarou-o
benemérito da páina. Contando na almra apenas 25
anos de idade do seu curriculum faziam já parte
importantes prestações em
prol da pátria, tendo sido o
chefe da rendição de Chilomo e o pacificador do
régulo Gambi e imposto o
domínio português na zona
do Ruo ao Milange

Posteriormente viria a
ocupar importantes cargos
como deputado em 1900,
Governador Geral d e
Moçambique, em Dezembro de 1304; Gownador
Civil de ~isboa' após a
morte de D Carlos, por
duas vezes, entre 1909 e
1910, ministro da Mannha
e senador monárquico pelo
distrito de Portalegre em
1925 e 1926, isto para além
de ter sido aludante de
cainpo de D Carlos e de
D Manuel e de ter sido
por vánas vezes condecorado

Iloque de Agrela 1em.a ver Era filho de António Her-com Roque Teixeira- de nardo du Silv:i e de Ana
Agrela, importante propri- Augum de Almeida Leitào,
etário e conierciante ndtu- ambos de ascendència pleral de Câmara de &bos, heia. O apelido Garren foionde nasceu a 16 de.Agos- o buxar a sua avó paterna,
to de 1792, tendo falecido Antónia Margarida Garrett.
solteio e sem filhos, no Enihora se tivesse consaFunchal, na freguesia de grado à poesia, onde deiSão Pedm, a 25 de Janeiro xou uma obra prima, as
<e 1883. Era filho de Folhas Caídas, foi na prosa
Manuel Teixeira de Agrela que se imortalizou, tendo
e de
dos Reis, naturais sido As Viagens da Minha
de Câmara de Lobos. Foi Tern,a obra que lhe deu
presidente da Câmara maior repulação literária.
Municipal de Câmara de Distinguiu-se também no
Lobos, cargo que tomou teatro onde de' entfe as
posse a 2 de. Janeiro de suas obras, Frei Luís de
1864 e onde se -manteve Sousa foi a mais importandurante um mandato de te, sendo mesmo consideOutras as .
à margem do dthato dois .anos. Para além de rada a obra prima do teatro
Ainda na sessão de 28 de presidente da Câmara exer- português.
Agosto de 1890 e apesar ceu - vários outros cargos
Relativamente. à rua do
de não haver qualquer públicos, nomeadamente o Chafariz, a sua denominarelação com o ultimato, de conselheiro municipal:.', @o ou nunca foi assumida
nem com as pqssessões , . A homenagem pmtada a ou se o foi perdeu-se no
portuguesas em Africa, foi Almeida Garrett através da tempo. Com efeito, actualtambém deliberado dar o atribuição do seu nome a mente esta rua nâo só
nome do escritor Almeida uma rua de Câmara de ' mantém a sua primitiva
Garrett à travessa do ~ a lo, Lobos, terá muito prova- denominação, ou seja, a
nome de rua da Adminis- velmente a ver a com a de rua da Portada, como
. : posteriormente, em ílata
~
tração à rua do Fogo, presença do p c e amara:
desde a rua da Conceição lobense Joaquim Pestana. . que s e desconhece viria
até ao chafariz do Illiéu, na vereacào camarária, também a englobar a rua
denominação que se deve onde na altura ocupava o Azevedo Coutinho.
No cruzamento da m.a
à sua proximidade com - cargo de vice-presidente.
edifício onde então funcio- Alineida Garrett, de seu da Portada com a rua da
nava a Câmara e a Admi- nome completo João Bap- Administração funciona
nistraçâo do Concelho, O tista da Silva 'Leitão de desde 7 de Fevereiro de
nome de rua do Chafanz ã Almeida Garreu, era natural 1952, o posto de Policia
antiga rua da Portada e o do Porto, onde nasceu a 4 de Segurança Pública de
nome Roque de Agrela à d e Fevereiro de -1799, Câmara de Lobos. Foi este
tendo falecido em Lisboa a posto criado por deliberdtravessa da Feira
A denominação da rua 9 de Dezembro de 1854. ção camarária de 5 d e
Seteinbro de 1951, perante
a possibilidade dada pelo
.Comando da Polícia de
Segurança Pública d e
dotar todos os concellios
de postos de Polícia de
Segurança Pública. è nesse
sentido que na sua sessào
de 10 de Setembro de
1952, a Câinara dá conta.
de que havia iniciado
obras com visia à sua instalaçiào, construindo uin
andar sobre o edifício qiie
servia de callbouço.i
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