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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (12)

Ainda que
as iniciativas

O Ilhéu de Câmara de Lobos
algumas das carências do méu,
não resolviam

via só em f m i

Sendo outrora graves os
problemas sociais no seio
da classe piscatória de
Câmara de Lobos, é natural
que no Ilhéu, esses problemas mais se fizessem
sentir dado ser este o local
onde se concentrava a maioria da sua comunidade,
pelo menos até à construçào, na década de 80 dos
chamados bairros do Espírito Santo e da Torre ou
Palmeira e para onde muitos foram transferidos.
Uma vez aue Dor reara
ninguém é insensível à
miséria, é de admitir que
para a minimizar, várias
terão sido, ao longo dos
tempos, as ocasiões em
que se terão desenvolvido,
ou pelo menos tentado
desenvolver uma ou outra
iniciativa, iniciativas essas
que podemos agrupar em
quatro grandes níveis: 1)
puramente caritativas, onde
se integraiii os bazares de
caridade e as sopas ou
cozinhas económicas. 2)
visando única ou predoininanteniente a resolução do
probleina Iiabitacional,
onde se integra a constm$30 do bairro piscatório
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2 - As iniciativas no combate aos problemas sociais
d o Illiéu. 3) iniciativas destinadas sobretudo a resolução do problema social,
onde se integram o programa de promoção social
corniinitiria de 1966 e o
programa de combate à
pobreza cle 1990. 4) Iniciativas visando simultaneamente a resolução do problema social e o apmveitamento turístico do Ilhéu e
onde se integra não só um
projecto do Arq. António
Teixeira Guerra, elaborado em 1965 e, de certa
forma também o projecto.
de recuperaçào urbanística
do Illiéu que vem sendo
concretizado desde 1982,
conio ainda também outro
datado de 1916 que até
previa a construção de um
.:
-hotel no local.
De salientar são também de Caridade de G n i a n de
outras intervenções que Lobos, com estatutos aproapesar de pontuais e de vados pelo Governador
não se situarem no Ilhéu se Civil em 1929. O mesmo
revelaram importantes no . tipo de iniciativa, ainda
apoio a esta população que de uma forma mais
como foram: a Casa dos discreta, tinha também a
Pescadores que apesar d e Conferênaa de São Vicente
em. 1940 .já possuir .um de Paulo da paróquia de
posto médico a funcionar São Sebastião criada ao
em Câmara de Lobos, vê as que se supõe a 25 de
instalaç&s da sua delega- Março de 1914. Recitas
ção local serem benzidas a infantis organizadas quer
13 de Abril de1941 e mais por algumas professoras
tarde transferidas para o quer pelas senhoras da
edifício inaugurado em 27 sociedade eram também
de Maio de 1956 e .que utilizadas como meios de
também albergava o Dis- angariação de fundos, que
pensário Materno-Infantil e depois se distribuíam pelos
,que também teve impor- mais necessitados.
tante papel formativo.
Donativos pontuais p r e
Perdida no tempo ficou a venientes de casas de borintenção, referida no Diário dados ou outras empresas
da Madeira de 26 de Agos- sitiadas no Funchal, sempre
to de 1937, da construção que uma calamidade de
por parte da Câmara Municipal, de um jardim de
infãncia com características de beneficiência, na
vila de Câmara de Lobos e
cujo projecto chegou
mesmo a existir.

Os bazares e as
sopas dos pobres
De entre as iniciativas
puramente caritativas, destacam-se a organização,
por ocasião de algumas
festividades religimas, tanto
dos chamados bazares de
caridade, corno das festas
da flor. A sua frente estavam sobretudo as senhoras
dos mais elevados estratos
sockais da freguesia ou dela
originárias, algunias das
quais viriam a estar na origeni da Associação Dainas

maiores dimensões batia à
porta da classe piscatória e
a distribuição de sopas,
eram outras das formas utilizadas para 'colmatar a
pobreza e a fome.
Pese o Facto de poderem
ter existido outras iniciativas' similares,' em 1919 o
Diário de Notícias, nas suas
edições de 6 de Fevereiro e
19 de Março, dá conta não
só' da.exjstência de uma
cozinha económica em
Cãmara de Lobos, destinada a matar a fome d e centenas de pobres da localidade;.em Wtude da guena,
como ainda da realização
de récitas infantis e quetes
para a suportar.
Em 1939, o Diário da
Madeira de 30 de Abril,
noticia a inauguração, verificada dois dias antes, em
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Câmara de Lobos, de uma
sopa dos pobres para os
mais necessitados e de
uma "gola" de leite para as
crianças filhas dos humldes pescadores, numa iniciativa do então Governador Civil Dr José Nosolini,
ainda que ao que parece
com forneumento a cargo
da Câmara e que por esta
altura atingia as 120 sopas
Esta iniciativa é aliás comemorada no ano seguinte, a
27 de Abnl de 1940, através
de uma homenagem promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos
ao Dr Oliveira Salazar e ao
Dr José Nosolini. Nesta
ocasião, era de 137, o
número de sopas diariamente servidas
Em 1946 o Eco do Funchal nas suas edições de 3

e 19 de Março dá conta de
que por iniciativa do Dr.
Vasco dos Reis Gonçalves,
presidente da Cãmara,
havia sido aiada ein Giiiiaia de Lobos unia cantina
escolar custeada em pane
com o dinheiro proveniente do Governador Civil e
destinado à assistência e
eiii parte pela própria
Cãmara, beneficiando 100
crianças pobres das escolas
da vila e da Casa dos Pescadores. Todavia, agora, a
sopa para além de constituir uni suplemento niitritivo, tinha tambéin por
objectivo estimular as crianças mais pobres a frequentarem a escola. Desta
forma, uma iniciativa até
então puraniente caritativ:~
passa-a servir tambéin de
estímulo à formação da criança. Aliás, o mesmo método já vinlia utilizando,
desde 22 d e Junho de
1933, o padre João Joaquim de Carvalho no seu
Colégio da Preservação, criado 10 anos antes junto à
capela do Espírito Santo,
para proteger moralmente
as filhas dos p~scadores.

Melhores
cundiçóes de habitação

Sendo antigas e frequentes as referências sobre as
miseráveis condições de
habitação da classe piscatória é também natural que
tivessem surgido várias iniciativas, propostas ou desejos expressos pelas autoridades no sentido de as
melhorar. Sendo assim,
com a ressalva da possibilidade de existirem outras
mais antigas, uma das primeiras iniciativas que
temos conhecimento. oelo
menos e m termos d e
imprensa, data de 1913.
Com efeito, neste ano,
no dia 25 de Abril, o Diário da Madeira, depois de
unia visita ao Ilhéu, exteriorizando publicamente,
segundo diz, a voz de
muita gente anónima
defende a constrii~àode
uin bairro para pescadorer
e em associação coin ele
iim hospital para o:
pobres afiiii de que nãc
iiiorresseni de foiiie e a<
abandono.
Quando confmnado coir
a ideia da constiução dc
iim hairm para pesadore:
no Illiéu, o entàoipresiden
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te da Câmaia em exercício, curioso projecto elaborado
anos haverá necessidade
Luis Soares de Sousa Júnior, em 1965 pelo A q . Anlónio
de construir bairros sociais
dá conta da preocupação Teixeira Guerra e defendie implementar programas
da Câmara nesse sentido, do em 1967 pelo Eng. Rui
de combate à pobreza
propondo mesmo a cons- Vieira, na Assembleia Nacijunto dos bairros criados
tmção do bairro não no onal, onde era deputado e
no ano anterior.
que
preconizava
imple-:
. Ilhéu mas na Trincheira.
Naturalmente que a .par
Contudo, lamentava o facto mentação d o turismo no
deste trabalho de raiz é
de'.a Gmara n ã ~ ' ~ o s s u i rIlhéu e Espírito Santo e..
necessário resolver prodisponibilidade fmanceira Calçada Sul, num projecto
blemas sócio-económicos
harmonioso onde se intepara. o fazer:
pontuais e na medida do
Em 1930, José de Bams grava a resolução de toda.
possível integrar neste prw
Júnior em entrevista publi- a problemática social, com
grama : o maior número
. cada,'no ~i'árioda Madeira passagem da sua popula-.
possível população adulta.
de 7 de Setembro defende o ção excedentária para ba
Afinal,' também é certo
saneamento do ihéu através ros. e recupeiação urb
que nem sempre os ditada construção-deum novo nística do ilhéu.
dos populares são dotados
bairro piscatório, curiosa-, . Aliás, ainda que tardiade toda a verdade!
mente, não no .Ilhéu, mas 'mente, a ideia da recuperaA propósito dos bairros
@o
urbankha
do
1héu.viria
no sítio do Pastel, sobransociais, para além do bom
resiiltado verificado no
ceiro à ribeir~dos Socorri- a ser reto~iiadaem 1982,
dos. Contudo, volta tam- projecto que ainda hoje se
Serrado do Mar, através
bém a referir os deficientes . encontra em execução.
da
de'es
,
Estas comunidades nâo çâo e alimentação das.cri- no. da República a consi-..
recursos da autarquia como
'Ona
habitaciona'
só
niio
&ão
em
condições
anças
e
adole~cenies,
o
dere
de
características
iné.
impeditivo a tal prete,mão.
deprogresso ,fcpz6mi<o:;{ :aumento do ?en,diinentoe ditas na nossa:iena. . ;- . .,,:sempmblemas, impõe-se
s~~~~~
Na sua edição de 21 de
de 1937, o Diário , . binda que as iniciativa, . ~ s o c i a l ~ c o m o , : : i n c l u
. orrig~a~n i z a ~ ã o e c o n ó n i u l,:, ~ i s a ~ d ò , . n só
â o o ilhéu a necessidade de se criar
menteconrfithtn, i longÒ".familiar, ii!Torma?ãd.' como outras zonas degra- gradualmente nesta pOpu. da Madeira dá conta da de carácter caritativo
prazo,- y.,'factor
entra- doméstica iias.muIheres e dadas da freguesia e con- ia^" responsabilihdes na
delibenGãoda
no dassem a m*imizar
eco-.' raparigas; a hi~ienepúbli- celho d e Câmara d e aquisição Ou COnstmçãO
sentido da consmLO de mas das carências do vante do cf~cimenfo
nómico-social das demais ca do meio, incluindo a Lobos, este programa de de casa própria. Para iq
[lhCu,
não
resolviam
o
um bairm piacatório no
que imp'ementar
zonasprogrer<ivas(..J.
melboria das co~zdições luta contra a pobriza, .
iniciativa que de p,~ema,como já o Dr
de medidas,
AS sus p~pulaçõesc..) habitacionais, etc.
.denominado inicialmente um
resto o então capitão do Eduardo AntoninoPestana . absorvem, em regras, larPosteriormente
o
prode
Aprender
a
Viver
ata- entre as quais, talvez a
em
porto do ~
~ vinha ~já havia
~ dado
h a entender
~ do prol
1920,
a resoluçâo
gas somas aos fundos de grama estender-se-ia tam- baria por ser baptizado de "ia@0 de uma cooperatilutando há 4 anos..
blema sócioeconómico do; ysistência em virtude das. bém ao Caniçal e ã Calhe- A Caininho do Futuro e va fortemente apoiada, em
Depois de um longo e
situações carênciais em ta, onde em ambos os terminaria passados três que sejam intervenientes
complexo trajecto, com ilhéu Passava Por transquer os actuais ocupantes
ao que se encontram e não locais, tinha em 1967 uma ou quatro anos depois.
vários avanços e recuos, formações
.
. dos bairros sociais quer
raro, tendem mesmo a equipa a trabalhar. . - este bairro dotado de 28 . nível da eStIUtUra cultural
Uma
- outros provenientes de
converterem-se e>nfactores
Ainda relativamente a
de
éa
da sua populaFão'Todavia .de tensão e desequilíbrio este programa o Jornal da
opinião ,
zonas degradadas e que
de Dezembro de- 1945 $6 em finais de Outubro
epoljtico,
Madeira, na sua edição de
Sendo o problema social nutrindo 0 desejo de posfinalmente inaugurado. . de !966 é quer nesse .sen~ á p oque
i ~chamar ta& 6 de setembro de 1368 de câmara de ~~b~~ um suírem habitação própria
'são"im~lenientadas
aoprogres- dá conta de que ele terá problema a j a s raizes mais não dispõem de meios
Contudo, não passava de.
Uma gota de água num algumas medidas 'através ~ 0proporcionando-lha
,
0s sido alvo de ,uma aborda- profundas são de natureza Fmanceiros ou rendimentos
deserto cheio de proble- .d.'J
be Pmmo~ão meios &.ultrapassarem os gem numa reunião da cultural, seri para pergun- suficientes para o fazerem
é aliás, O
Comunitária é'que obstáculos com quedepa- 0 . c . D . ~ . realizada. em tar:..Como. é--possível através do mercado de
mas. CU~~OSO
facto 'dç na respectiva haveria de levar à cna~ã? ,'rum no seu desenvolvi- França num seminário mexer na estrutura cultural habitação ou da cooperacerimónia s o l e n e , O provavelmenteemJaneirO mente designadamente sobre 0 trabalhp interdis- desta população com pro- tiva actualmente existente
Jardim de procurando assegurar ciplinar de desenvolvi- gramas de três anos de em Câmara de Lobos.
Governador Civil ter anun- de 19671
ciado que de imediato Infância do Ilhéu.
uma colaboracüo eficaz mento .de. uma .região e duração? Se é verdade que
Com uma iniciativa deste
Ainda que a
entre ossariçospúblicos e onde deveriam ser anali- é de pequeninq que se tipo, provavelmente cami;
seriam consuuídas no sítio
do Pastel mais 200 casas- da'
l h e t ~ h a- a p r ó p r i a p o p u l a ç ã o sadas. as experiências de torce o pepino e se tam- nhar-se-ia no sentido das
' para abrigo de 1.700 habidad0
pondo à sua disposição e Portugal sobre a execu-. bém é verdade que burro pessoas acreditarem que
tantes, originárias não só Diário da Madeira, na sua actuando junto daqueles ção de um projecto de velho não aprende Iín- um dia poderiam vir a ter
de Outubro para que correspondam, promoção social comuni- guas, nada mais obvio que casa própaa, em vei de se'
do Ilhéu, mas também de edição de
outras zonas degradadas de 19% diz que ele visava - com breukzhdeeeficiência tária no Ilhéu de Câmara para actuarmos sobre as resignarem e assumirem
onde viviam pescadores. aiudarmcomunidadesde às aspiraçk das comuni- de Lobos, no arquipélago raízes destes problemas uma atitude passiva e
da Madeira e a experiência sociais temos que .fazer esperarem que, perante a
Infelizmente, o tempo base, especialmente. as dades C..).
s
Ainda que o Programa do desenvolvimento global .uma grande aposta nas degradação das suas confoi passando e apesar de mais ~ ~ e n c i a daatomarem
consciêl~cia
das
suas
d
e
Promoção
Socia
1
do leste do Quebeque,.no crianças, nos jovens,. ou : dições de vida, a .provihaver quem. defendesse a
utilização da foz da ribeira necessidades e recursos Comunitária se destinasse Canadá.
seja na geração que estará- dencia governamental Ihes
Infelizmente e s t e - p i ~ : . na origem dos adultos de resolva o problema.
dos Socorridos para as poterzciais e a despertar a ser implementado em
cqnstruir, dada a sua nelas o deseio de se erga- todo o Distrito, o Ilhéu de grama que parecia razoa- .amanhã. 0ra.isso pressumaior capacidade, s ó nizarem de modo apode- Câmara de Lobos foi a velmente concebido, pelo. pòe um acompanhamento
-.&mturas
&
quase .40 anos depois é rem desenvolverem-se em primeira zona escolhida. menos pelos objectivos- da geração alvo desde o
âmbitosóci&u
que novos bairros foram ritmo acelerado e forma Justificando esta opção, o que se propunha realizar e nascimento até - à idade
Para além. do infantáno
constmídos, um no sítio orgânica.
Diário da Madeira adian- conteúdo de um dos rela- . adulta, ou seja um progra- que surgiu integrado no
do Pastel (Espírito Santo)
Explicando as razões do tava s e r onde vivem tórios publicado na ma devidãmente estrutura- . Programa de Promoção
e outro na Torre, denomi- seu aparecimento, o dezenas de famílias cuja imprensa, acabaria por ser do com uma duração de Social criado pela Direcção
.
. .15 a 20 anos.
Geial de Assistência e hoje
nados popular e deprecia- mesmo orgão de informa- grande carência é sobe- abandonado. tivamente por Argentina e ção referia que era fenó- jamente conhecida e cujas
Só desta forma será pos- funcionando sob a depenMalvinas, isto por serem meno corrente em todas situações tenderá cerraO programa \.
. sívei emergir de uma .vez
dência da Secretaria Regioa caminho do futuro por todas uma geração nal de Educação, o Ilhéu
bairros completamente as sociedades em desen- .mente a agravarem-se
Abortada esta iniciativa, com auto-estima, que não está dotado tamMm de um
diferentes quer em termos uoIVime1zt0 o a p a r e c i m o segundo a lei do circulo
de estrutura quer em ter- dezo~zasgeograJcase-gru- viciosode mka7a a menos surge em 1990 outra, ao se acomode nem se resig- lar para a 3' idade com
mos ocupantes e pelo pos humanos que, por si que uma intervenção ade- que parece unia fotocópia ne à sua situação de mise, capacidade para 12 pessofacto da sua constmção e sós, não sã0 capazes de quada se verifique em da anterior, em papel cou- rávei, que consiga formu- as, inauguradoa 8 de Maio
inauguração lèr sido con- acotnpanharem o ritmo do teinpo oportuno.
ché, ou 6elo menos nela lar projectos de vida, etc. 'de 1989 e de uma escola
teniporâiiea ou próxima progresso, pri~iaizeceiido Oprogramaparaaqrre- inspirada, ainda que o etc. e que tal como'afir- de ensino pré-primário, crida cliamad;~ guerra das em sitiiaçào de stibdesetz- k ill~éupreteride quebrar Diário de Notícias na sua niava o projecto "A cami- ada há cerca de 3 anos. i
Malvinas que opôs Ingla- volui~?ieiiloque, cada vez este circzilo r:icioso epara ediç5o de 21 de Seteriibro nho do Futuro" deverão
ierr;i i Aigeiilina.
.se tornam coi1lJ)aratii~a- lar~lvbu que actlrar ew de '1990, ao anunciar a ser iiictas a atingir.
Manuel Pedro
I'elo iiieio ficaria uin i~ter~tr.
itlais depritnentes.
uürias ji.eiztes: a ecltica- sua aprovação pelo GovrrCaho coiitririo todos os
rle Freilas
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