
Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (7) 

Rua Brito Capelo 
Inicialmente conliecida por rua do 
Estanco, passou por deliberação de 28 de 
Agosto de 1890, a denominar-se de rua 
Brito Capelo. Ainda que esta deliberação 
seja lacónica relativamelite ais motivações 
que estiveram por detrás da alteração 
toponímica, não há dúvida de que o 
ultimato feito a 11 de Janeiro de 1 
pela Inglaterra a Po 

Amamento existente no 
centro da cidade de Câmara 
de Lobos, estendendo-se 
desde o largo Dr. Eduardo 
Antonino Pestana à rua 
Almeida Garrett. 

Inicialmente conhecida 
por rua do Estanco, passou 
w r  deliberacão de 28 de 

A sede do Centro 
Social e Desportivo 
Com efeito, o Centro 

Social e Desportivo d e  
Câmara de Lobos, colectivi- 
dade desponiva fundada a 
28 de Setembro de 1977, 
tein nesta nia a entrada 
~rincioal oara a sua sede 
2 . .  

A~OSLO de 1890, a denoini- social. siiu:ida no piso supe- I \ \  
nar-.se dc rua Brito Crtpelo rior de uiii prédio proprie- 1 I 1 8 I 1 ( 1 ,  1 

Ainda que esta deliberação dade da Câmara Municipal 
seja lacónica relativaniente b de Camara de Lobos que 8 de Novenibro de 1979, se 
motivações que estivera111 faz esquina coin a rua Brito desse conta de que o objec- 
por deiiás da alteração t o p  Capelo e São João de Deus. tivo da aquisição do imóvel 
níiiiica, não li5 dúvida de 'Por delikiaqio camzhria fosse o de.aí instalar escolas 
que o ultimato feito a 11 de de 5 de Agosto de 1982, do ensino primário, nunca 
Janeiro de l8W pela Ingla- foram estas instalações cedi- tal viria a acontecer. 
terra a Portugal, está na sua das a título predrio ao Cen- No seu rés-do-chão a 
origem. Coiii efeito, através tro Swial e Desportivo de. Câmara instalou ein 30 de 
desta iniciativa a Cãmara Câmara de Loh ,  afim de aí Setembro de 1980 a Biblio- 
Municipal de Câmara de instalar a sua sede social. teca Municipal de Câmara 
Lobos, depois de, no dia 6 .. . .  , de Lobos. ~ . 

de Fevereiro de 1830, já o ter . A escola do Grémio . Durante vários anos fuii- 
feito relativaniente a Sei~a dos Bordados : ',' cionou no primeiro andar 
I>into, voltav:~ ;i prest:ir uma Até 1980 pertenceu este deste prédio, onde hoje se 
Iioinenagem a mais um dos prédio a Mai'ia Biamju Hen- encontra instakacio o Centro 
Iieróis das expediçôes por- . riques Favila'Vieira, altura Social e 'Desportivo de- 
tuguesas em áfrica. Brito em que por escritura de 31 . - .  Câmara ' de  Lobos; uma 
Capelo, de, seu nome com- de Janeiro, feita nos paços escola de ensino de borda- 
pleto Hennenegildo Carlos do concelho, foi adquirid~ do da responsabilidade do 
de Brito Czpelo e n  uiii ofr- pela Câmara Municipal de então denominado Grémio 
cial da marinha pomiguesa Câmara de Lobos, pelo dos Indushais de Borda- 
que se liavia tomado célebre valor de 2.500 contos. Ainda dos da Madeira. Criada coin 
pela siia expedição ao inte- . que na sessão camarária de o fui1 de ensinar as técnicas 
rior de Áfiica, integrdd0 nuin 
g p o  expedicionário de que 
faziaiii taiiilkin pane Serpa 
Pinto e Rokito Ivens. 

I'aia além das referências 
que defiilein o seu início e 
fini, a rua Unto Capelo tein 
liga~òes com a travessi da 
Adniinistiaçâo, coni a rua 
Ilocl~ie de Agrela e coiii a 
ma Alnieida Garrett . ' 

Apesar de se situar no 
ceiitm da cidade de Câinara 
tle Lobos, nào possui esta 
ma, contudo, significativa 
iiiilmitáncia econóiiùca, nem 
tein pontos que inereqain 
interesse eslxcial, pala ;iléin 
da sede do Cetitro Social e 
Desl)oilivo de Câinliia de 
I.«lx~s e do ~>c<luc~io c siiii- 
~"tico jaidiiii púl>lico que Uir 
I ~ G I  ;IIIVXO e C L I ~ I  :~j:irclii~:~~~o 

do bordddo e desta foriiia 
inelliornr a sua qualidade 
nesta vila piscatóna, presu- 
iiie-se que a sua alxrtura ?e 
terá venficado entre 1949 e 
1951, tendo-se mantido em 
actividade até 1974 Esta 
escola era frequentada por 
crianças do sexo feminino 
com idades compreendidas 
entre os 7 e os 12 anos, 
chegando a atuiglr mais de 
100 alunas dtstribuíclas por 
quatro turnos e a queni, 
sob a orientação do mesmo 
número de monitoras, eram 
ministrados os primeiros 
conheciinentos neste sector 
de actividade 

Com a revolução de 25 
de Abril de 1974, a escola 
fechou 

Brito Capelo 
De seu noine completo 

Hermenegildo Carlos de 
Brito Capelo, e n  natural de 
Palrnela, onde nasceu no 
ano de 1841 tendo falecido 
em Lisboa a 4 de Maio de 
1917 Era filho do major 
Féluc António Gomes Cdpe- 
lo e de Guilheriiiina Amália 
de Bnto Capelo 

Assentou pnvi na mari- 
nha eiii 1855 ~eriiiinando o 
curso 4 alios depois. Ein 
1960 embarcou coiiio Guar- 
da-ii~arinlia para Angola a 
bordo dii Uanoloiiieu Dias 
comandada pelo Príncipe 
D. Luís, mais tarde rei, per- 
manecendo durante três 
anos na esração naval de 
áMca Ocidental. Eiii 1963 
regressa a Lisboa e no ano 
seguinte é promovido a 2Y 
tenente. Nesse ano voltou a 
áfrica donde regressa em 
1866 pay voltar logo de 
seguida a Angola, onde per- 
manece até 1869, altura em 
que segue para Moçambi- 
que numa corveta transpor- 
tando mantimentos para as 
forças de Serpa Pinto que 
combatiam Bonga, regres- 
sando a Lisboa em 1870 
para logo partir em Direc- 
ção a Cabo Verde. 

Eni 1871 é integrado 
numa expedição enviada A 
Guiné onde toma pane no 
ataque a Cagonda, tendo 
sido louvado pelo valor e 
disciplina demoiistrddo. Em 
1872 va,i para a China 
donde regressa a Lisboa em 
1876. 

A quando da sua perma; 
nência Angola fez o .[eco- 
nhecimenio científico 
daquela área, facto que o 
fez ser escolhido, por 

Decreto de 11 de Maio de. 
..18i7, para dirigir unia expe- 
dição científica à áfiica Cen- 
tral e da qual tanilem fazi- 
am parte Serpa Pinto e 
Roberto lvens. . . 

A 7 de Julho de 3877' 
Brito Capelo e Serpa Pinto 
.iniciam a expedição. Feito o 
trajecto Beiiguela-Bié, con- 
flitos entre Serpa Pinto e 
Brito Capelo levain a expe- 
dição a dividir-se, com 
Serpa Pinto a tentar uina 
viageiii 5 contra-costa e 
Brito Capelo e Roberto 
Ivens concentrando as aLen- 
ção ma missão para, que 
haviam sido nomeados, ou 

seja nas relações entre as 
bacias 1iidrogi;íficas do Zaire 
e do Zaiiil~eze. 

A 1 de Março de 1880 
Lisboa recebe triunfalinente 
Urito Capelo e Roberio 
Ivens, teiiclo o êxito da 
expediçio ficado perpetuaz 
do no livro De Benguela às 
Terras de laca 

Dada a necessiclade de 
ser ckdo uiii atlas geral das 
colónias portuguesas, 
Pinheiro Chagas, ao teiiipo 
Ministro da Marinlia e do 
Ultramar, criou por Decreto 
de 19 de Abril de 1883 a 
Cornissáo de Cartografia, 
para a qual nonieou como 
vogais os dois exploradores. 
Por outro lado, pretendendo 
o ministro da Marinlia e do 
Ultramar a criação de uni 
caminho comercial que 
li~asse Angola e Moçambi- 
que nomeou-os a 5 de 
Novembro do mesmo ano 
para procederem aos neces- 
sários reconliecimentos e 
exploraçòes. Tendo pai~ido 
para essa niisào a 6 de 
Janeiro de 1884 Iiaveriain de 
regressar a 20 de Seteiiil~ro 
de 1885 sendo recel~idos 
triunfalmente. 

A 17 de.Maio de 1902, 
BBto Capelo foi promoviclo 
a contra-almirante e a vice- 
almirante em 18 de Janeiro 
tle 1906. Foi também aju- 

, dante.de cainpo de D. Luís, 
- de D: Car1os.e de D. Manu- 

el 11. i 
Manuel Pedro Freitas 
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