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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (11)

O Ilhéu de Câmara de Lobos
1 - A radiografia de um problema social
Segundo o prof. José
Hermano Saraiva, numa
conferência que fez, por
ocasião da I Semana da
Pedra realizada em Câmara
de Lobos entre 10 e 19 de
Outubro de 1997, primitivamente este rochedo estaria isolado relativamente à
terra e totalmente rodeado
pelo oceano derivando daí
a sua denominação de
Illiéu. Contudo, posteriormente, em consequência
da queda de terrenos terse-ia então estabelecido a
ligação hoje existente.
Para Hermano Saraiva, o
ilhéu de Câmara de Lobos
teria sido tanibéni o local
da priiiieira residência de
João Gon~alvesZarco. A
corroborar esta opinião
aponta, por uni lado o
facto do navegador assinar
como João Gonçalves de
Gmara de Lobos e não do
Funchal ou de outro sítio,
o que é indicador de que
seria ou residiria, nielhor
dizendo, eni Ciinara de
L«bos e depois porque o
Illiéu dar-lhe-ia iiiaior
segiiranqa contra eventuais
ataquesde aaiiiiiiais selvagens.
A ~>ropÓsito
desta morada tle Zarco e pese o facto
dela ser contestada, é curioso que na Iiistória da
iol~oníiiiicacaniaralolxnse
encontramos a denominação de Vila Zargo. Com
efeito, por deliberaçião
camarária de 28 de Agosto
de 1890 é dado ao antigo
Bairo Alto a denon~inação
de fih Zargo. Infelizmente
hoje não se sabe onde se
situava esta Vih, uma vez
que nenliunia destas denoniinações chegou aos nossos dias, nem na deliberação em causa se enconmm
justificadas as niotivações
que levaram a esta alteração e por isso também a
dificuldade ein relacioná-la
ou não com a opinião vei-

pedreiro de ferro corn seir iiiuito provavelniente, a 12
cawlele (lançava enlüo de Al~rilde 1941.
balas de pedra). Contudo
nos inícios do século XiX
Radiografia de
encontrava-se votado ao
um problema socid
abandono. Em 1916 o DiáAinda que hoje não seja
rio da Madeira, na sua edi- possível fazer paralelismo
çào de 19 de Janeiro dizia com as situações que se
que ali ainda existia uma verificavam no século pas- .
antiga fortaleza esburacada sado e na primeira metade
e carcotnida pelo terizpo. deste, não podeinos deixar
Este prédio militar quepos- de, nesta abordagem sobre
suía o número 39 é contudo a panir de 1937 alvo de
negociações com vista à
sua cedsncia à Câmara
Miinicipal de Câmara de
Lobos, por parte do Minisiério das Finanças, por
serem os terrenos necessários para a construção do
bairro dos pescadores no
Ilhéu. Depois de diversos

o 111iéii de Câriiara de
Lobos, iiierg~illiar uni
pouco na forma coino,viviani os seus habitantes.
Coin efeito, o. conheciniento da forina e regras
que pautavam a sua existência permite-nos não só
compreender alguns dos
problemas que afligem,
ainda hoje, a população
piscatória ou dela oriunda,

coiiio taiiibéni teriiios unia
ideia de ;ilguns aspectos de
uma cultura, que apesar
de se assenielliar com a de
out~iscoiii~iiiidaclespiscatórias, teni todavia características próprias.
Ein 1865 o geólogo e
explorador Moritz Alplions
Stubel publicou na revista
alenià Globus uni artigo
intitulado "Cal>o Girão e

Câmara d e Lobos na
Madeira", onde a propósito no Ilhéu diz que aparte
mais indigente dapopulaçào ou uive em cabanas
pobres tiuni pequeno platzalto, próximo ao mar, ou
pre/mertuaté cavar apenas
cawnuzs tio figo mole ajrn
de as habitar. A itnpressüo
que se leva dali é /&te.
Crianças rluas, niull~eres
niandrionas agacbadas,
porcos, C& egalitzbas,que
procitrando cusiaratnetrte
comida, 550 i>icornodadas
freqtierilerne?ile por freque111espedraúas. Sobre
Câmara de Lobos,diz que
as ruas s2o estreitas e sujas
e as crianças pobremente
ou não vestidas de todo
cercam o forasteiro pedindo dinlieiro.
A 18 de Dezembro de
1904, o Heraldo da Madeira num artigo que public:~
sobre Cimara de Lobos,
diz a propósito do 111iéii
que os pescadores vivi;iiii
eni patrpérritnas babilrrções, wlgtrr?iasdelas erzs(1.rsas, onde tirdo cbeiru a
ranço epeise c garotitrbos
de /ler lisiiflrlcr,vrri pr10Ie o11
selili-rrts prepararrt d frecha do solo ettgodo riatfieol~uu,ido
com qrreopt~ihrí.de iscar u rede ou o ai~zol.
de facto cu?ioso:respeilado foi este il/~é~~pelci
qidenria de c ó l e , ~nror-Dos
(de 1856) cr(ios micróbios
se não ritretwanl e~tie~rirar
etn lzrta aberm com iarnurzha itirurzdice.Com efeito,
apesar de ser significativo o
númep de vítiiiias niortais
registado, na freguesia de
Câmara de lobos, ao que
parece, nenliuiii caso se
Pior sorte tiverani contudo os seiis Iiabitantes na
epidemia colérica de 1910,
pois casas houve eni que
morreram todos os seus

Saraiva.

O forte de
São Sebastião
denominado do Ilhéu ou furado em uês mil escudos
de São Sebastião. Segundo a coinpensação a pagar
Rui Carita, etn 1724 esle pela Câmara Municipal de
firie possuía !@speps de Câmara de L o h s pela sua
atfill~ariade ferro inoirla- cedência a título precário,
das, de calibre de rltras tendo-se realizado o res-

cuidade do porco e da galitzba (...I. O itzlerior dos
casebres apavora. Ntrnca
são lavados netn uanidos.
As galirzhaç,fazerri pa~ledu
fainília, ali oiwtn e ali
tnedran~,e por U L ~ Z ron~S
daitdo son-areiras enz vol~a

na cabeça da criançu nas de escudos ooit mesmo
t?iill)ares.Stiblrc~iiiadori~~ecicl~t,
os parasilas e LI(~UILT
do o qire a pueira da =Ira,
o casco rlnsplistulrrs.
Eiii 1933, na sua ediçâo da so~nee nunca nzak izinde 11 de Oiitubro, a prtr gtrétir vê, .aquela gente vai
pbsito de uma visita efec- receber i> seti qriii7hão; urrf
tuada ao ilhéu refere qiie mais, otrtros tneizos, no
por toda a parte existe meio de irrna algazarr-a e
que
p)/)reza, t1icr.c ali, a i?iisérirr urna Iniga d~~i~rdaizttir
asstrme avpecios lrúgicos só etrcot~tmnzsnzile nessa
C..). Akrii~zmclm bahila- cena !ao poética e bem
ções seriano"'iticapazes de niais sitnpútica de quando
seruirem para pocilgas e (. ..) joganios iri~tcrnzãq
tên~trfis, qtrctl~vo11 C ~ I I C O cl~eiarlegrrio rispon&cu do
lI(JSS0 pr>o"'bn!;'
i~rqicili~ros
(.. .).
O dinheiro distribui-si?.
As riras d o esti8ila.c e
~@eiroi-se
ocrtpdru por deze- E a iiiiséria cauou niciis
rias de mtrltieres que hor- unz dkgrccir: ns vendas desdai~tsenz cessat; nu dizsh pejaram irmis rrn1 slock de
de ga?rbnreni niak c1Igri17s cqoirarde~ite;titas a honra,
ce~iravoj,com qtce mrrir- a ,/Orne e a nudez contitêm, hipotetic'anzente a nuam de todo desprotegifon~eda família. Oll~a?~zosdas!
Outros mais prevenidos,
para as casas desta gente.
Todas denunciatii priva- especificam os seus legados
ções, sofrimento, tuherctr- em colFns úteis: em conter e
lose. H á criancas com em roupamentos.
O q;inhão é recebido. bazares de caridade, etc.,
cabeças disformes e olhar
como por pane da populados lottcos. Outras têm com a mesma,@rquidào:
crânio pustulento, olhos mas a I/ nra, a fome e a @o carente. Com efeito, se
vermelhos, os cantos da nudez c!iztinuam a ser já havia uma certa propenboca com chagas e osjoe- desprotegidas pela mesma são cultural, própria ao que
lhos com monstruosos nós ausência de bem e de parece de algumas comunino nzeio daspernas deiga- socorro. Os comestíveis dades de pescadores para
foram dewrados derorde- aceitarem esse culto, muito
das de esqueletos.
Em 1920, num artigo nadamente e as roupas provavelmente enraizada à
a unz câm- custa não só dos fracos
publicado .no Diário de foram !r&,
Notícias de 23 de Março, o bio de usura pelo mesmo proventos do seu trabalho,
Dr. Eduardo Antonino Pes- veneno liquido que vém mas também dos frequentes
tana, profundo conhece- desvirilizando as gerações naufrágios e desgraças,
dor dos hábitos da popu- aksta ilha, pagando um Iri- estas iniciativas de solidarilação, ou não fosse ele bufoasnlstador aos asilar e edade pela sua frequência,
acabariam por se tornar
caiiiaralobense, referia a aos manicómios(...).
parte integrante da sua vida
propósito do Ilhéu que a
O diagnóstico
e criar condiç6es favorásua ppulaçüo é maior do
do p r o b l e m a
veis a atitudes de depenque a de quakper das muiApesar de largamente dência caritativa, não só
tas freguesias desta ilha.
Ali grassa a prostituiçüo conhecida pelas entidades quando assolados por situatermdouranierite:é sabido governativas e da sua aç"s adversas como no
que há ntuitas màes que denuncia pública quer na seu dia a dia. Para além de
uendeitz a honra de suar imprensa regional, quer outros aspectos, assim se
filhas, cMnças ainda por mesmo na imprensa estran- compreende a atitude da
uma garmja de aguarden- geira, o combate à pobreza pedincha que é característite (...). A promiscuidade foi ao longo dos tempos sis ca desta população, e que
chega ao ponto de, num tematicamente adiada. Em não se verifica em mais
mesmo quarto, sem a mais vez de medidas de fundo, nenhuma outra zona da
ligeira separaçüo dormi- fomentou-se durante anos e Madeira, apesar de existianos o culto pela caridade, rem boisas de pobreza tal- rem do13e irês casais.
São antros infectos oide culto esse que obteve res- vez mais graves noutros
tzu?zca e?ttrou o ar, nem posta favorável tanto por locais. .
A propósito da mendiciágua, ~ m luz,
n nem a reli- parte da sociedade de
giüo, nem a inteligência então, q u e de vez em dade, o Padre João Joaconz~adecida de Quem quando organizava uns quim de Calvalho em 1933
queLa bem faz&. Âfora
dos seus nzoradores só
entram lá dentro, nas
niadnrgadasjias, os viciosos da vida que vão ocupar
o 11~gar
dos itiiseráveispescadores que, a e m hora de
i~lfortúniomázirno, vão
jogar a sua vida ao acaso
dns I I I ~ I E110
%eirwlço
,
tltrr~r
ganho precário que eles
nresttlos diliieiri no líquido
wire~zaroqire os etiibekda,
dirrante dois oic três dias
segllidos C.. ).
(...I De quando eis
qqaaildo há tini ou oirtro
que se leinhra de nzorrer e
Iqnr aospbrrs desta nzise- .
r ú c ~ ~ e g i r arinmas
i a cente-

regeizeração social é a saluaçcio da infâizcia: é a
árdua ohra da'ediicação
das inteIig&zcias,.cld3,comções e dos 6,nços (...).A escola só, oiide a par
das 25 letrar rlo a~alwlo,se
er~siiiasea obedecer e cr
tiahalhnr, a reconbeser
todos osprilic@ios da hierarquia social e a cotrtmir
hdhitos de sacrrjicio e de
e.SJorço,s"vc1
e.TcoIa pe/'rá ser a priineira base tle
uma reedificução social.
Tudo o ri ai^ é eificar
sobre a areia, é co~ut~zrir
'
sa~zter eizco~ilradoos aliceqes.
Antonino Pestana, consciente de que a suas ideias
nâo iriam ser partilliad;is
por quem estava dirigindo
a aplicação da subscriçâo,
ainda lança para o ar, sem
sucesso, a hipótese dos
donativos dados wderem
ser utilizados na construção
de um pequeno bairro
embrionário, onde os familiares das vítimas tivessem
um cubículo certo onde
pudessem passar os restantes dias da sua desconsolação e amargura, apesar
de considerar que comparado com a necessidade
da educação, a const~çào
desse bairro fosse secundária.
O diagnóstico e a proposta terapêutica do problema social do ilhéu de
Câmara de Lobos estava,
em termos gerais, feita.
Era preciso c o n s t m i r
um novo edifício cultural.
Contudo só depois de
cerca d e 46 anos, em
1966/67 é que se tomam
nesse sentido medidas com
alguma profundidade, não
só através do Pmgrama de
Promoçâo Social Comunilána, infelizmente interrompido logo no início da
década de 70, como também de um abortado prw
jecto, onde se procurava
simultaneamente imple- '
mentar o turismo no Ilhéu e
Espírito Santo e Calçada Sul
e promover a resolução de
toda a problemática social.
Ein 1990 surge um novo
programa de luta contra a
pobreza, denominado de
"A Caminho do Futuro",
mas que apesar da boa
vontade e dos montantes
financeiros envolvidos, se
revelou insuficiente para
resolver toda a complexa
probleinática, que envolve a população piscatória
de Câmara de Lobos. m
Maniiel Pedro Freitas

alertava para os seus peri- fornia como, de unia vez
gos morais. Dizia ele que por todas deveria ser resolembora houvesse gente vido o problema da miséria
que dava esmola com espí- em Câmara de Lobos.
A propósito da subscririto de caridade, outros
havia que o faziam com ção que se estava a fazer e
intuitos miseráveis. Tal que, ao que parece estava
como em 1933 esse pengo a encontrar grande eco
de aliciamento sexual de junto da população citadimenores, continua hoje a na, Eduardo Antonino Pesencontrar um terreno favo- tana neste seu artigo escrerável junto das crianças ve: É Yisível que as vítimas
que pedem, seja com cai- do temporal se coizcentratn
xinhas ou com postais.
imquela desgraça& povoVoltando um pouco atrás açáo marítima, hoje enlnao artigo já citado de Edu- tada pelo desaparecimento
ardo Antonino Pestana e de algumas dezenas dos
publicado em 1920, impor- seus nmis destemidos nraritante será dizer que ele nheiros.
foi escrito numa ocasiáo
Porque nüo se aproveitaparticularmente difícil para rá a felicidade, o &o da
a população piscatória suhscriçüopara fazer-se enz
camaralobense, uma vez sua memória, c o m o p e p
que na sequência de um ruaçüo do nome querido
temporal, mais um naufrá- dos morta, uma obra de
gio de pescadores havia caridade, grande e perduocomdo e, como de costu- rável: u m asilo-escola ou
me se iniciara uma campa- uma escola-oficina I...].
nha d e angariação d e
Só uma campanha de
donativos para as suas víti- saneamento moral e cwico
mas. Contudo, mesmo cor- pode iniciar com k i t o a
rendo o risco de ser mal transformação do estado
entendido, não deixou, de selvagismo e barbari em
numa análise profunda da que se encoizlra e vitrprte
situação, de exprimir a sua da populaçâo camaraloopinião relativamente à bense. I..JNas condições
presentes, essa campanha
de saneamento teM a mais
inteligente concretização
na criaçüo de uma escolaoficina ou de.urna escola
asilo, destitzadas: apimeira a tornar capazespara a
vida e úteis para a sociedade unza multidüo macculina que cresce e se
desenvolve no meio hipervicioso em que nasceu; a
segunda, a vales às crianças vítimas das numerosos
cantadas do alcoolismo da
sua izuinerosa ascendêizNo dia de 22 de Fevereiro:
cio, que d o iinzaperceritaIlhéu de Câmara de
genz de 70% no lotcil da
Lobos - Iniciativas idealizadas
população i~lfantilC...).
no coiiibare aos problemas
A célula seminal dr~nza
sociais.

