Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (9)

O miradouro do Cabo Girão

&la da via ráG& Funchal .con&timdas estiveram ta*.
Pari além destes projectos
Brava, através bém previstas, para esta. de características e objectido nó de saída da Quinta localidade. Nas proximida- vos diferentes,. mas .com
des do miradouro do Cabo importância no desenvolviGrande.
Girão, mas já na parte per- mento turístico .do local
tencente à - fre'guesia de haverá ainda a referi^ a exisA onigem
Câmara de Lobos, esteve tência .de um oum, sem
do nome
Denominação de Cabo projectada em 1990 a cons- - dúvida o de maior impacto
Girão dada por João Gon- tnição de uma irirra-estrutu- e anojo, verifido no início
çalves Zarco e seus compa- ra denominada de conjunto da década de 70. Para além
n h e h de descoberta a este urbanístico do Cabo Girâo da construção de uma unirochedo tem a ver com o composta de um conjuntp dade hoteleira estava prefacto dele ter s e ~ i d 0de . habitacional e de um núcleo vista a -constnição de um
ponto de referência como tui*co, núcleo este do qual gigantesco elevador d e
,fm do giro no primeim dia fazia parte um apafthotel acesso ao mar, tendo chede reconhecimento da costa com capacidade para 100 gado a ser para o efeito
marítima da Madeira. Com camas. Tendo dado entrada adquiridos terrenos.
Ainda que raramente citaefeito, de acordo com o na'Câmara a 7 de Março de
Livm Segiindo das Saudades 1930, problemas vános invi- do como ponto de interesda Terra I...llbe deram o abilizariam o projecto, aca- se'turístico não poderemos
nome de Cabo Gzrão por bando pane do terreno por deixar de referir o cume do
ser daquela LEZ a derradeim ser vendido à empresa viní- pico do Galo sobranceiro
patte e Cabodo giro de seu cola Madeira Wine para aí ao miradouro do Cabo
construir o seu armazém.
Girão, onde se ergue uma
caminho.
Ainda que em 1994 tives- capela com a invocação de
se sido elaborado e apre- ' Nossa Senhora de Fátima e
interesse e
sentado na Câmara Munia- donde, no dizer do seu
projectos tdsticos
O C a h Girão é um dos pal de Câinara de lobos o fundador se avistanz 18freguesias, sendo 11 nos conpontos mais iniportantes do respdvo pmjecto, op*
circuito turístico nudeirense, de natureza empresarial celhos de Funchal e Cântasendo por esse facto um motivariam o abandono da ra de lobos e as outras 7
ponto obrigatório de para-, ideia de construçào do nos de Ribeim Bmm, Pmzia
gem para todos quantos: :.empreendimento em causa. do Sol e Calheta.
visitam a ilha da Madeira.
Reflexo do seu íteresse
turístico está o facto da
Secretaria Regional do
Tunsmo o ter dotado, em
1984, de uma infra-estnitura
de apoio composta de samtários, lojas para venda de
amgos regionais e bar.
Apesar da sua inauguração ter ocorrido no dia 30
de Setembro de 19%. só a
21 de Junho de 1985 é que
entrou em funcionamento
mediante contrato de exploração feito com uma entidade privada Deste pmjecto fazu também iniualmente parte a consirução de
UIII restaurante e zona de
jazer, obras que no entanto

- Ribeira

Aliás a esta capacidade
panorâmica - não estará
alheio o facto-de ser este
um lugar escolhido para
instalação de diversos
retransmissores de telecomunicaçóes.

A história.
de um telefone
Curiosamente o interesse
turístico do Cabo G i o foi o
motivo que serviu de base a
uma importante reivindicação da população da Quin-.
ta Grande, ou seja, a instalação de um telefone públiCom efeito,
c o ' freguesia.
~
em 1930 o Diáiio da Madeira na sua edição de 11 de
Setembm refere que por
mais de uma vez já havia
sido reclamada a instalação
d e um telefone na Cruz da
Caideii no então mag.ífico
estabelp5mentode mercearia A Higiénica, situada janto
ao início do acesso para o
Cabo Girâo, onde aliás funcionava já a caixa postal e
cujo propri&rio também
tinha conhecimentoem Iííguas. Como justifcação pua

Regional, o museu de Arte
Sacra, o palácio de São Lourenço, o palácio dos Consules, o palácio dos Ornelas, a
capela do parque de Santa
Catarina, a capela da Boa
Viagem e a Torre do Capitão. Para além da sua utilização na consirução civil, o
fabrico de fornos de cozer
pão, utensílio antes indispensável em qualquer hallitaçio, o fabrico de filtros,
pias, etc. erirn oulixs das
aplicações da cantaria do
Cabo Gi6i0, que ainda hoje
. continua a ser extraída.
A 4 de Marco de 1930,
foram estas pedreiras responsabilizada~pela ocorrência de uma enorme quetal pretensão apontava-se brada que caindo sobre o
não só o isolamento da fre- mar, provocou uma grande
guesia, mas fundamental- movimentação das suas
mente a procura do telefone águas, movimentação essa
tanto por nacionais como desencadeadora de uma
estrangeiros nas suas visitas gigantesca onda que inva.dindo a praia do Vigário em
.
ao Cabo G i o . Apesar de tudo, nem a Câmara de Lobos, ceifou a
intervenção dos correspon- vida quase duas dezenas
dentes dos vários jornais, de pessoas.
Dias antes do acidente,
nem da Câmara Municipal
que em ,Setembro de 1931 apercebendose eminênpede a colocação de um cia desta tragédia, cerca de
telefone no Curral das Frei- 40 operários que lá trabaras e de outro na Quinta lhavam tinham entretanto
.
Gmde;nem ainda a cunha abandonado o local,
que o padre António RodnOs acessos
gues F e m h mete, em 1950
ao Cabo Girão
aohliistm das Obras PúbliDe acordo com o Diáno
cas de visita à Madeira, dão
.resultado, uma vez que o da Madeira de 30 de Abril
telefone só chega a esta de 1913, a consirupo de
freguesia a 23 de Junho de uma estrada de turismo no
Cabo G i o era já uma pre1954.
tensão Camardlob~nSe.
Segundo "O Jornal da
Aextracção
Madeira" de 1 de Outubro
decantaria
Para aléin do seu valor de 1925 numa das suas últiturístico, o Cabo Girão tem mas sessões a Junta Geral
o seu nome associado à do Distnto havia deliberado
extracção de cantaria mole, mandar estudar um ramal
o que se faz desde os pri- da estrada nacional 23 ao
mórdios do povoamento da Cabo Girão.
Segundo escreve o Dr.
Madeira, numa área que
engloba a base de quase Alexandre da Cunha Telo
toda a sua escarpa. A utili- no Diário da Madeira de 23
zação da cantaria do Cabo de Outubro de 1926, a proGirão no frontispício da Sé pósito do Cabo Git-jo é
catedral do Funchal é uma etzornz o n i i m de esrrandas suas referências históri- geiros que costumain ali
cas mais iinporiantes. Con- observar aquele panoranu
tudo, segundo Celso Goines desfumbrant~ssimo.É trn.
e João Silva, na sua obra ponro m?rdcrddrartlaite &
Pedra Natural do Arquipéla- turismo. Para lamzlar 1
go da Madeira como imó- que seja de difcil acesso, a
veis históricos onde a can- poiztos nzais elevados ddc
taria do Cabo Gicio foi uti- rocha. Awnteceporán qu
lizada são referidos o con- a wreda que ali havia tem
vento de Santa Clara, o fone se danificado.
de São Tiago, o edifício da
Este tipo de lamentaçòe
Câmara Municipal do Fun- expressas pelo Dr. Alexan
clial, o museu da Quinta dre da Cunha Telo haveri
das Cruzes, o museu Frede- de contudo se prolongarei
rico de Freitas, o Arquivo no tempo, uma tez que st
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os respectivos actos de
medição ocorrido a 18 de
AgosLo e a vistoria geral a 8
de Outubro do mesmo ano.

Cabo Girão,
que,futuro!

agora levado a efeito pela
Delegação de Tiirisino da
Madeira da presidência do
Dr. João Abel de Freitas
deveriam ficar concluídas
no decurso desse mês. A
esse propósito a Delegação
de Turismo da Madeira, eni
finais de Outubro de 1938
,procede ao seu embelezainento coiii arborização
apropriada.
Esta nova eshda de tiiriç
mo, projectada pelo Eng.
Severino Antunes, tinlia
unia extensão d e 850
metros encontrdnd@se já
calcetados 800 e o einpedramento olmlecia ao então
nioderno sistema de pedras
regulares.
Em toda a sua extensão
media 6 metros de largura
coin excepçào de um largo
n cerca de 50 metros do
miradouro que teria . l 4
nietros e se destinaria a

estacion~iiiientoe para que
os automóveis pudessem
voltar Nesta parte seriam
colocados uns pilares para
impedir a passagem de
carros
Posteriormente o Cabo
Girão fiaria ligado à igreja
d;i Quinta Grande através
de uni amamento inaugurado a 14 de Setembro de
1331 e também à via dpida
Funchal-Ribem Brava.
Ainda em termos de
estradas, a comunicação
entre o miradouro do Calm
Giriio e o cume do Pico do
Galo, onde se encontra
implantada uma capela
com a invocação de Nossa
Senhora de Fátima poderá
ser feita através de um anuarnento aberto em 1969
pela RTP, numa fama de
terreno cedida pela paróquia da Quinta Grande, por
forma a pemiitir o acesso a

uma su.i antena ali existente, servindo timbém siniultaneainente o santuário
Brevemente esta estrada,
ainda em tem batida, sed
alvo d e pavimentação
encontrando-se a obra
incorporada num projecto
I mas amplo e que envolved
não só este troço de estrada
mas tainbéin a pavimentação de outro, aberto Iiá
alguns anos, e que dede as
proximidades do miradouro
do Cabo Girão vai ter ao
sítio do Facho, já na freguesia de Câmara de Lobos e
cuja adjudicação teve lugar
a 18 de Setembro de 1 9 7

Miradouro do
Cabo G i o
Projectada e iniciadas as
obras da estrada, necesáno
se tornava dotir agora o
local cle uin miradoiiro Por
esse facto a então Delega-

@o cle 'lunsnio da M.itleir.i,
de acordo coiii o Dibiio da
Madeira de 5 de Maio de
1938, solicita à Junta d o '
Distrito colaboraçào na
elaboráção do respectivo
projecto
No dia 1 de Setembro de
1938, mediante concurso
público realizado pelaDelegação de Tunsmo da Madein as respectivas obras são
adjudicadas a António Mana
Pereira
Segundo estava projèctado, o miradouro cujos
muros de suporte, no dizer
do Diáno da Madew do dia
2 de Ounibm de 1938 deveriam ter sido engalgados no
dia anterior, tena uma forma
de circunferência com 10
metros de diâmetro, no centro deveria haver um banco
em fonna circular com uin
diâmetro de 2,8 metros; a
parede em volta no mira-

Apesar.de todos o s
desaires ocorridos e que
nem pouparam o actual
apoio turístico constmído
em 1984 pela Secretaria de
Turismo da Madeira e hoje
encerrado,:.^' Cabo Girão
continua a ser uma das
iiiais imponantes referências turísticas madeirenses.
Por esse facto deveria
merecer outro trataniento e
estando ele dentro do concelho d e Câmara de Lobos,
caberá à Câmara Municipd
de Câmara de Lobos-uma
niaior intervenção no delineamento do seu futuro.
Isto naturalmente não is&ta, de responsabilidades
nesta tarefa quem na
Madeira assegura a imagem do seu produto turístico. É chegada a altura de
dizer de uma vez por tdis
e antes que seja tarde: Afinal o que é que se pretende do Cabo Giràol Nào
e5queçaiiios que a pavimentacão do troço Cabo
Girio-Rcho poderi desencadear um afluxo de construções no local que se
nPo forem -disciplinadas
poderão comprometer definitivamente este ex-libris
camaralobense~i

douro deveria tci 1,20
nietros de altura e uma
espessura de 40 cni parede
Eni finais de Outubro a
Delegação de Turisino procede à plantação de trepadeiras por estar quase concluído o niiradouro
No decurso de 1953
iinliortantes obras são ali
realizadas De acordo coin o
Diário de Notícias de 1 de
Fevereiro de 1953, o Minis'r
!.'-v'
tério das Obras Públicas . ';
havia concedido à Delega- :'
I i
@o de Tunsmo da Madeira
MONTEREY,~ ~ i d ~ ,
uma comparticipação de
Câmara de h b o s ~ i p .
17 600$00 para os mellioraSociedade de Papelaria,
inentos no miradouro do
L&I Porto, 1976
Cabo Girão
COMES: Celso, SILVA,
Guido Monterey na sua ' João. Pedra ~ a h i r a ldo
,
Ar¶"i~él%o
da Madeira
obra Câmara de Lobos refere que as obras do mirade
1977.
douro na configuração que '
Femandes,FERNANDES J Pulquério. A
ele apresenta actualniente
VagadaMorte.T,p Diário
ter-se-ão concluído só a 23
h
Fundiai,1930,
b
de Setembro de 1953, tendo
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