Caminhos e lugares do ~ o n c e ~ de
h o Câmara de Lobos (14)

Rua Padre Eduardo C emente Nunes Pereira
Rua existente no
centro da cidade de
Câmara de Lobos,
estendendo-se entre
o largo de São
Sebastião e a rua da
Carreira. Tal como
a rua Dr. João Abel
de Freitas, que tem
um percurso que
f i e é paralelo, foi
também inicialmente conhecido por
estrada dos Quintais. Não sem antes
terem de ser ultrapassados alguns
obstáculos, nomeadamente em consequência de algumas
das expropriações
Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira, na altura ainda
denominada de
estrada dos Quintais, foi inaugurada,
por AlbertoJoão
Jardim, no dia 27
de Julho de 1988.
Em termos comerciais'é
hoje a ma mais importante
da cidade de Câmara de
Lobos. O seu trajecto corresponde praticamente ao
que estaria previsto, desde
o século passado, para a
actual ma Dr. João Abel de
Freitas, mas que, em 1945,
por imposição d o Arq.
Januário de Almeida Godinho, acabaria por s e r
abandonado.
Coiii efeito, havendo em
1945 uiii projecto para a
estrada dos Quintais hoje
rua Dr. Joào Abel de Freitas, e tendo sido colocada
a hipótese de instalar o
edifício dos paços do concelho, numa das suas margens, tal não terá obtido a
concordância d o Arq.
Januário de Alineida Godinlio, a quem havia sido
encomendado a elaboraç j o d o projecto, unia vez
que segundo ele, a rua
ficaria demasiado baixa.
A propósito do trajecto
da primitiva estrada dos
Quintais, de acordo com
iim abaixo assinado datad o de 1934 e do qual dá,
conta o Diário de Notícias
na sua edição de 13 de
Novembro, o concelho de
Câinara de Lobos tinlia
pentlente da Junra Geral,
Ii;ivia i i e al~ur;iiiiais cle 50

porque era conhecida a
zona d o seu trajecto no
dia 16 de Outubro de 1988,
numa das iniciativas comemorativas do dia do concelho, passou esta via de
comunicação a ostentar o
nome d o padre Eduardo
Clemente Nunes Pereira,
um ilustre caniaralobense.
Curioso será no entanto
referir a este propósito que
só na sessão camarária de
19 de Janeiro de 1989 é
que surge a clelibera@o
que atribui o nome do
padre Eduardo Clemente.
Nunes Pereira a este amamento, facto. cuja explicação desconhecemos mas
que, apesar de ausência
de qualquer justificação, se

anos, uma pretensão que
Inauguração da rua
se lhe afigurava de absoPe. Eduardo C.N.
luta necessidade e d e
Pereira
inteira justiça para todo o
Não sem antes terem de
concelho. Era a abertura ser ultrapassados alguns
d e um ramal que prolon- obstáculos, nomeadamente
gasse a estrada Vieira de em consequência de alguCastro (estrada monumen- mas das expropriaç6e-s dos
tal) através d o sítio dos terrenos necessários, a
Quintais até ao antigo pas- actual ma Padre Eduardo
seio a oeste da igreja Clemente Nunes Pereira,
paroquial, ou seja, corres- na altura ainda denominaponderia sensivelmente ao da de estrada dos Quintais,
trajecto d a actual rua foi inaugurada, por Alberto
Padre Eduardo Clemente João Jardim, no dia 27 de
Nunes Pereira, só que ter- Julho de 1988. Na ocasião,
minando, não no largo de apresentou-se pela primeiSão Sebastião como acon- ra vez em público e na
tece, mas n o largo d a totalidade dos seus eleRepública.
mentos, o Grupo Coral da

Casa do Povo de Câriiara
de .Lobos.

o Grupo Coral

da Casa do Povo
Criado pela Casa d o
Povo de Câmara de Lobos,
na altura presidida por João
Crisóstomo Caires Gonçalves, o Gmpo Coral apesar
de oficialmente ter feito
neste dia a sua primeira
apresentação pública, um
mês antes, um gmpo de 75
crianças deste coro já
havia, contudo, actuado na
sessão de abertura do Congresso das Comunidades
Madeirenses, realizado no
Casino da Madeira.

De acordo com a acia da
referida sessão caniarária, a
proposta da atribuição do
nonie d o padre Eduardo
Clemente Nunes Pereir:~
Iiavia partido do presidenic
da Cámara e foi do seguinte teor : atribuir ao ai-ruaineirto desfa vila de Câmara de Lobos que receiziemente se concluiu alravk
da empreitada denominada de Estrada dos Quintais,
o noine do insigne professo>;escrifore jornalisia que
foi ofilho desta ferra,EdziA colocação das
ardo C[emafeNiines Pereiplacas toponímicas
ra, que também foi sacerInicialmente denoniina- dote e Director do Colégio
da por estrada dos Quin- Lisboiiense, bein coiiro
tais, reflexos d o epíteto autor das Ilhas de Zarco e
outrm obms de mio inenor
iirérito lileráno, coinojusia
e reconhecida homeiragetsz
pelo inirifoque d&niJcou a
Região enl especial e este
concelho de Cânmra de
Lobos, enz pailicular.
Apesar desta Iioiiienageni, julgo que se justificaria tanibém assinalar coiii
uina placa o local, oiitle
nasceu, na ma São João de
Deus.

Sob a regência do rnúsico e compositor camaralobense, Joào Atanásio, este
grupo iniciando-se com
cerca de uina centena de
eleinentos, chegou a atingir
os duzentos, com idades
conipreendidas enme os 6 e
30 anos, extinguindo-se
poucos meses depois, na
sequência de desentendimentos entre o director
artístico e o então presidente da Casa do Povo.

As referências mais
@nportantes da rua
E nesta ma que se conccntrain as três agências
bancárias existentes na
cidade d e Câiiiara d e
Lobos; a delegação da
Empresa de Electricidade
da Madeira inaugurada a S
de Outubro de 1992 e a
sede local do Panido Social
Democrata, inaugurada a
29 de Juiilio de 1994, isto
para alCrn rle vários esiaIbeleciiiientos coiiierciais.
entre os qiiais, uiii peclile-
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no centro comercial, denoniinado de Lojas Quintais e
a j a primeira loja, um cabeleireiro, abriu no dia 25
de Junho de 1332.
Junto ao cruzamento da
rua Pe. Eduardo Clemente
Nunes Pereira com a rua
tla Carreira, situa-se o mercado municipal de Câmara
de Lobos, cujo edifício foi
inaugurado a 12 de Abril
de 1984.
Relativamente aos estabelecimentos bancários,
todos eles antes de se i n s
tal:irem nesta rua já operavam em Cáinara de Lobos.
O Banif, presente n:i ma de
São João de Deus desde 24
tle O u t u b r o d e 1981
niudou-se para esta nia a
18 de Novembro de 1991.;
a Caka Geral de Depósitos
presente em Ciiiiaci tle
Lobos, no largo do Poço
desde 1 de Outubro de
1984, mudou-se para est:i
rua a 26 de Abril de 1994 e
o Banco 'lòtta 8 Açores,
presente na rua São Joào
de Deus desde 4 de Jullio
cle 1966, sob a designaçio
de Banco da Madeira -:
Incorporado no Banco
l'otta 8 Açores, também
se haveria de miid;ir para
este arruainento.
Pe. Eduardo
C. Nunes Pereira
Era narural da fregueia
de C51i:íiiiai:i de Lobos. oiidc
nasceu na hoje dcnoiniiiada nia de São Joio tie
Deus. no dia 23 de NoveiiiI,m de 1887, rendo falecido
no Fiiiiclial, a 3 de ivlaiyo
de 1976.
EKIfillio tlc Jo5o Niiiies
i'creira. coiiicrciante-c de
Virgíiiki CiiiiIi(ki Hor~Cnckl, aiiiinx n;itiir,iis do con.ccllio <IcCBii1:iia (le l.olx>s.
Fcz os seus crsliitlos iio
1,iccti (10 l:tiiicIi:~l, on~lc

tirou o curso de letras, transforindria no actual Jortendo concluído no semi--->tal da Maderra e onde foi
nário o curso de teologia A colaborador durante lon17 de Maio de 1913, foi gos anos Foi também
ordenado presbítero no redactor do Correro da
Colégio dos Inglesinhos, Maderra.
ein Lisboa, tendo celebrado
Logo após a implantaa sua Missa Nova na igreja ção da República, que
de São Sebastião de Câma- levou ao encerramento do
ra de Lobos a 13 de Junho seminário do Funchal,
de 1913, passando a exer- montou um colégio, na
cer funçòes na Sé Cate- Rua do Seminário, em coladral No impedimento dos boração com o Dr Manuel
respectivos párocos, paro- Sardinha, para a formação
quiou, ainda que por cur- de sacerdotes. Depois, de
tos períodos, as paróquias 1918 a 1936, o Padre Eduda Qumia Gnnde e cam- ardo Nunes Pereira leccio-

nou no Liceu Jaime Moniz,
do Funclial. Passou pelo
Colégio do Bom Jesus e de
1939 a 1968 foi professor e
director do Colégio Lisbonense. Ainda que a sua obra
mais conhecida sejam as
Ilhas de Zarco, que nos
dão uma visão global da
Madeira, desde a sua descokrta e povoamento, deixou um significativo património literário de que se
destacam: De*
Esi Carlagq Go@e,Nossa Senhora
do C a m q Como se Vence,

Leizda Histórica; Ctislóvão
Colomim 1957; Irlfnnle D.
- Herzrique e Geografia H&
. rórica das Capitarzias .da
Madeira; Piralas e Corsádos nas Ill~asAdjacentes
(lenda Histórica); Atle Religiosa na Madeira e V Celzte~zarioHerzriquiízo sua
Projecção na História
Madeireme.
É também de assinalar a
projecção da sua obra além
- fronteiras, como o qestain
os honrosos convites para
fazer parte da Acadeniia
de Ciências, Letras e Artes
,
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de S. Ferrando (Cadiz Espanlia), dos Institutos
Geneilógico de S. Paulo e
Pomiguês de Arqueologia e
Etnografia, de Lisboa, de
que era sócio correspon.
dente.
-Pelo seu intenso labor
intelectual, mereceu ainda
ser agraciado pelo Presidente da República Portuguesa, com a Comenda da
Ordem do Infante D. Henrique, condecoração. que
decorreu em solene cerimónia pública no Palácio
de S. Lourenço, 'quando
tI;i celebnção tlo "Dia de
Portugal" no ano de 1970.
Foi premiado num concurso tle aiiiatlores de COLOgrafia, realizado em França,
pela Sociedade Francesa
A$:'-l'lioio, sendo o svii
tnballiú exposto ao público durante o niês d e
Novembro de 1936 nuni
salào de Paris coiii as 100
fotografias mais beni classificadas. i
Majttrel Perlt-o Freitas
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