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O pico do Galo Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (10) 
-&a-se a norte do 
cabo Girão, na 
partiliia entre as 
freguesias da . O Pico do Gelo e a .Capela de Fátima 
0&ta Grande e 
&maca de Lobos, 
sendo contudo na 
da Quinta Grande 
onde se encontra a 
sua maior área. 
No seu cume 
encontra-se 
implantada uma 
capela com a invo- 
caqão a Nossa 
Senliora de Fátima 
e a partir dele des- 
fruta-se uma des- 

crentes. A medida que os 
meses foraiii passando não 
só o redieio da capela se foi 
enriquqrndo, coiiio os seus 
arredores foram alvo de 
alguns amnjos. Assim, eni 
Fevereiro de 1933 já se 
enconlravaiii calcetadas as 
escadarias de acesso à emii- 
da, bem como o adro, obras 
que decle a benQo do tem- 
plo vinli:iin a fazer falta, 
coiiio dc resto taiiibêiii 
acontecia com a construção 

Oíimde 
um projecto 
A onda de peregrinações 

que se geroii em seu redor,. 
associada à d w e o  a Nossa 
Sedioia de Fátiina, cedo ori- 
ginou por parte dos oposfe 
M à igreja atólica alpnu 
contaíação, até poyue tain- 
E111 cedo se terão registado 
indícios de se pmcuiar asso- 
ciar a este santuário. dons 
iiiil:igiriros. IYi%so :iliAs, eiii 
Fevereiro de 1932, dá conta 

pml~leinas de algunia gravi- 
dade cedo a assombnrdin e 
estiveixni na origeiii do seu 
encemitiiento prCiiiatur0. 

Coni efeito, em 1934, niais 
precisamente no decuiso do 
inês de Março, surge a notí- 
cia de qiie a eniiida de Wti- 
nia, havia sido enceratla :io 
ciilto pela autoiidacle tlioce- 
sn:i. 
Era o fiin de uni projecto 

:iiiil>ici<x~> ç 11~111 os :iIxiix<>- 
;issinados, enireiarito efec- 

lumbrante panorâ- cie uiii fontenário, que saci- o jornal O Poin, nuni ango niiidas, p.irJ a su;i ir~lwituili 
mica não só do . a s e  a sede aos iniimeros intitiil;itlo A ern~i~la da Ci7r.z foi;iiii biilicicnies n1r.i clciiio- 
concelho de Câma- 
ra de Lobos, como 
também do Fun- 
chal e ainda de 
algumas freguesias 
da zona oeste da 
Madeira. 

O acesso autoiiióvel a esle 
local faz-se pelo calm Girão 
atr~vés de uma estrada ter- 
nplanada em 1969 e cuja 
paviinentaçào adjutlicatla a 
18 de Seieiiibro de 1997 se 
prevê para hreve. Possui 6te 
pico ainda um outm acesso 
exclusivaniente pedestre 
constmído em 1931, a quan- 
do da emida em honra de 
Nossa Senhora de Fátima. 

Constru@o da capeia 
de N. S. de Fátima 
A primitiva capela em 

honra de Nossa Senhora de 
Fátima foi mandada consiru- 
ir em 1931, pelo padre Agos 
tinlio Abreu Vieira, naiural 
de Giiiaia de Lobos e, na 
altura, missionário eni Cabo. 
Verde. . . 

Estando de licença em 
Pomig;il, visita eiii Ahril de ' 
1931 a Cova da Iria, ein 
Fátima e perante a Virgem 
Maria, proniete erigir-lhe, 
uma eniuda com sua invo- 
a@o, no Cabo Guio, caso a 
revolta que enLio se esmva a 
verificar na Madeird: ternu- 
nasse seni grandes estragos 
niateriais ou iiiorticinios. . 
Alcançada a giliqa, logo ini-. ' 
ciou a sua consuução, sendo 
t& iiieses depois, a 5 de 
Agosto lan~iclos os aliCerCes 
e a 5 de Outiibro concluída. 

Coiii 5 nieiros de coiiipri- 
niento e três de largura, o 
seu custo rondou os dez 
contos, suportados unica- 
mente por ele, que taiiibéiii 
dirigiu a olm e nela tnlxi- 
Ihou como qu;ilqurr operj- 
rio. O seu recheio, noinea- 
daniente alfaias e :i iiiiageni 

Peregrinos que 0s daquele local uni centro de 
meses ali se "giam, 'Itua- aiito similar do dd cova úa 
@o que só vein a ficar resol- 
vida em Agosto desse ano 

Pico do Galo 
A sua sagraçâo Vs Cova da iria 
e as peregrinaçoeS A vontade da transfoniia- 
A sua sagração, ocorreu ção deste local num impor- 

no dia 11 de Outubm de tante centro de culto com 
1931, num acto presidido pretensão de nvalizdr com a 
por D António Manuel Fátuna da Cova da lnd tam- 
Pereira Riklro e a que terdo E m  & patente num pro- 
auisrido cerca de quatro nul jecto, que poderenios consi- 
pessoas, número que foi derar megalómano, de uma 
suplantado nos dois dias igiela ein Iiomi de No=.sci 
segumtes Depois de benzi- Senhora de Fituiu, que die- 
da, a capela passou a consti- gou a existir para o local 
tuu um centro de importan- Segundo o padre Agosti- 
tes peregnnaçòes nào só por nho Vieua panie  a cres- 
paite das populdqks lmú- cenfedevoção dopovo, ao ua 
trofes inas iambéin de outros que a emtda nzrnúscula e o 
pontos da ilha da Madeua tuldo adm demasiadopeque- 
que ali se deslocavam-em no para conter a grande 
excursões Merisalmente, nos t m  dos crentes, se d e h -  
dias 12 e 13 passaram a rea- mu alaigar o antbiente do 
Imrem-se diversos actos de actiral local, comrlnnndose 
d t o ,  que mobilizavam s e m  alr um rnagtzf~o e atilplo 
pre miihares de p g n n o s  e satztuáno 1 Toah a mon- 
chegou mesmo a ser publi- tanha em qm está wndnrída 
d o ,  em 1933, um folheto a wpeíinha sepesta m m -  
denormnado Fátaita M&- oilhtnenle para um san- 
mw, o que reflecte o dese- tuáno em honm de Mana 
p do seu promotor em fazer No cume Jcana o tentplo 

t'asio coitt uiria h e a  apla- 
tzada a muir de aJro com 
utim larga &&o dando 
dinn lado sobre opatwratna 
da costa oeste da ilha até à 
Potzla do Sol, e do ouim lado 
sobre a baía do Futzuilchal alé 
ao Gatqau E tia sicosia 
C O ~ ~ ~ I ~ J ~ I Z ~ C ~ I E I Z I C  a h i ~ z a -  
da cot~slluzt-se-ia às mltm, 
eiu sziaiw declriw uliia &a- 
da, cotn as esiaçk da Ilia- 
Sacra coto etn Fálrtna eern 
burdes 

Criação da freguesia 
& N. S. Fátima 
Em 1933 o prelado dio- 

cesano, apoiante ao que 
parece incondicional desta 
iniciativa, chegou mesmo a 
dar licença -para a constni- 
ção, no local, de uiiia igre- 
ja em louvor de Nossa 
Senhora de Fátima e a 
exprimir o desejo na cria- 
ção de uma nova freguesia 
que passaria a denqminar- 
se de. freguesia. de Nossa 
Senhora de Fátima, situa- 
ção reveiadora da impor- 
tância que esta devoção 
alcançou na Madeira. 

deFátitna, iw Cabo Giitio, é 
um p o  médico - A  do~dora 
é Abm Sad~ora, o eizjkmei- 
m é o p d m  Agoslid~o Iriieim 
Ainda que na altura este 
o@o de informação tivt'sse 
uina l i a  editorial onde era 
patente iinw forte hostilidade 
à igreja, é adtnissível que cer- 
tariiente se terão registado 
situaç&s menos claras. 

Por outro lado, também 
no pmprio seio &i i-aja, ter- 
se4 verifiudo, um certo inal 
estar, nomeadamente por 
parte clos responsáveis pelas 
paróquias vizinkds, que para 
além de se sentirem à mar- 
gem de toda esta iniciativa, 
eram ainda confrontados 
com a debandada mensal 
dos fieis dode as suas paró- 
quias para o novo sanwário. 

Ainda que desde a sua 
benção e na ausênaa do seu 
fundador, tivesse ficado a 
capela sob a protecç20 e 
reSponsabiiidade do prelado 
diocesano qiie, em 1932, 
cliania inesmo a si a sua 
direcção espiritual, para 
transformá-la num santuário 

diocesano, a verdade é que 
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ver o eniào respoiwiveI pela 
diocese na sua posição, o 
que deka antever a exisiên- 
cia de probleiiias insolúveis 
oii deinasiado delicaclos. 

Depois de cerca de vitiie 
de anos seiii culto, eni finais 
dos anos 50 a capela de 
Nossa Senhora de Fátiiiia 
volta a abiir a suas port:is, 
desta vez já sob a jiirisdi~;iv 
tb p;iróquia de Sio Selmtiiiiwo 
de Gmara de I n h ,  siiii;i- 
@o que terá assim periii:i- 
necido até 31 de Dezeiiil>ro 
cle 1960. Depois desta diita, 
devido à criação de nov:is 
paróquias em Câmara de 
L o h ,  pasm a ficar depen- 
dente da Quinta Grande. 

O novo 
templo 
Todavia, tal como a quun- 

do da sua erecçiio, continu- 
ava sem condiçòes para 
al@r os inúmeros fieis e a 
necessidade da sua amplia- 
ção volta a se impor. I'or 
esse facto é eiii finais tle 
1974 iniciada a consuu@o 
de uma nova capela. 

Apesar de fisicamente 
humilde, a panorimica que 
se pode desfrutar a partir do 
seu adro é amebatadora e 
por esse facto deveria obri- 
gar os mponsáveis pela inia- 
gem turística madeirense a 
iim contaczo coin a Igreja, 
por forma a que seni prejuí- 
zo dos interesses eclesijsti- 
cos, pudesse este lml fip- 
rar nos. roteiros turísticos 
regionais. 

Manuel Pedm $1-eilns 

Bii0pr;itia: 
Diário da Madeira, 

26/11/1931; 11/12/1932; 11 c 
12/02/1933; 01 e 15/W1934. 

VIEIRA, Pe. Agostinho. 
Fátima Madeireme. Tip. 
Escola de Artes e Oficios, 
Funclial, 1933. 

O Jornal, 29 de Outubrc 
de 1932. 
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