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Rua Dr. João Abel de Freitas 
Rua existente no centro da cidade 
Câmara de Lobos, estendendo-se 
estrada João +nçalves Zarco, até ao largo 
da República E atravessada pelo caminho 
de São Bernardino, que através de um 
longo percurso, liga o largo de São Sebas- 
tião ao antigo convento de São Bernardi- 
no. Depob de mais de meio século de 
espera, no dia 22 de Abril de 1947, final- 
mente tiveram início as suas obras, que se 
haveriam de prolongar até finais de 1950. 
Conhecida inicialmente por estrada dos 
Quintais ou da Levada, a 18 de Agosto de 
1948 a Câmara delibera atribuir-lhe o 
nome do Dr. João Abel de Freitas, então 
governador do Dbtrito. 

Quando se faz ou se Mais de meio século 
projecta a abertura de à espera  de uma rua 

Junho de 1923 a Junta 
Geral manda proceder aos 
estudos para a construção 
deste ramal. Em Junho de 
1931, anuncia que em 
breve iriam começar as 
obras de abertura. No mês 
seguinte a imprensa dava 
conta de que já se estavam 
a proceder a novas medi- 
çòes para que esta estracl:i 
saísse nas ~>wxiiuidadr~ da 
ribeira do Vigário, por 
forina a poder mais tarde 
ter ligçào com ~ima íiituiri 
estrada de acesso à Ciiiz 
da Caldeira. 

Contudo, uina vez mais ;i 
estrada' dos Quintais ficar- 
se-ia pelas medidas e pelos 
projectos. 

unia nia i s  vcza nào k 1313 rua foi, na aliura da 
fácil dizer tle qucin foi ;i si13 abertura, ocorridi eni A abertura da . - .  
ideia, até porque apesar 
de muitos a poderem ter, 
só alguns têm o privilégio 
d e  - a  construir ou d e  
patentear através de teste- 
'niunlios públicos a sua 
abertura. 

No caso da rua Dr. João 
Abel de Freitas, parece 
que cabe a iniciativa ,da 
sua construção a Joaquim 
Pestana, o poeta caniara- 
lobense que em 1995 foi 
despojado da toponímica 
camaralobense, pela atri- 
buição da denominação 
do Espírito Santo, à rua 
que antes ostentara o seu 
nome. 

Segundo o Pe. Eduardo 
Clemente Nunes Pereira, 
que durante muitos anos 
conviveu com o poeta e 
que por isso mesmo o 
conhecia muito bem, refe- 
re num artigo publicado 
no Diário da Madeira de 
29 de Junho de 1937, que 
Joaquim Pestana seruiu 
com sinceridade e fépatri- 
ótica a ização iza qualida- 
de de wreador da Cdnura 
Mutziciyal de Câmara de 
Lobos, aj~rdai~do a dotar o 
concelho de alguns inelbo- 
rainentos. É da sua inici- 
ativa a abertura duma 
rua que, apesar da .sua 
absoluta necessidade 
ainda nüo se fez - o pro- 
loi~ga~ne~zto da estrada 
Vieira de Castro ou Nacio- 
ria1 1znZ3 através do sítio- 
dos Qtriritais. Se algum 
dia se efectivar, não será 
de rnais cban~ci-Ia de Joa- 
qlrinz Pestaiza;pois loda rc 
vida defendezt calorosa- 
ii~enie esie ginildc, iirelbo- 
ru~i~e~zlo. 

1947, uma das mais impor- 
ol,ras realizadas e havia na altura mais de 50 te dos transportes de pas- visitantes, se Iiavia pensado 

talvez aquela porque, anos, uma pretensão que sageiros que tinham um na abertura deste ranial a 

mais tempo, lutou ,% lhe afigurava de ahsolu- serviço regular de 15 em ser coiistruído paralela- 

, a população camaraloben- fa necessidade e de inteira 15 minutos; a grande aflu- mente à rua principal, o 

se, luta essa q,,e vinha justiça para todo o conce- ência de carros ligeiros de que permitiria à Câinara a 
desde finais do pas- lho. Era a abertura de um turismo e o moviinento de abertura de pelo menos 

sado, tendo mesnio sido ramal que prolongasse a cosas de tracção humana duas travessas e até de 
objecto de pelo 'menos . estrada Vieira de Castro, e animal com lenha, cana- uma praça, contribuindo 

dois abako-assinados diri- através do sítio dos Quin- de-açúcar no tempo da sua umas e outras para des- 

gidos à entáo Junta Geral tais, até ao antigo passeio a colheita ou outros produtos congestionar o movimento 

do Disinto, e na oeste da igreja paroquial. ,da terra, factos que às da vila e facilitar a constm- 
imprensa da época, um em Segundo o mesmo abai- vezes faziam com que um ção de prédios de moradia. 

1927 e outro em 1934. xo-assinado, na altura, a automóvel demorasse mais Apesar das várias d é u -  

De acordo com o abako rua principal, hoje rua de de meia hora para percor- das que mediaram entre a 

assinado de 1934,e do qual São João de Deus, sendo a rer 500 metros.de rua. pretensão da população 

dá conta o Diário de Noti- mabimponante e aquela Como consequência e camaralobense e a concre- 

tias na sua edição de l3 de por. onde toda a vida para ohviar estes inconve- tização do seu sonho, não 

Novembro, o concelho de Y L o b e n s e  passava, era niente e prejuízos, .tanto faltaram os projectos e as 

Câmara de tinha ~ncapaz .de suportar o para a população do con- medições efeauadas pela 

pendente da Junta Geral, movimento, nomeadamen- celho, como para os seus então Junta Geral. Em 5 de 

rua dos Quintais 
Os anos entretanto forai11 

passando e a 12 de Marco 
de 1947, depois de duas 
tent:ilivas anteriores, iim:i ;i 

15 de Janeiro e outra a 12 
de Fevereiro, onde nào 
apareceram candidatos, a 
obra d e  construção da 
estrada dos Quintais é 
finalmente adjudicada a 
Manuel Marques, pelo 
valor de 297.000$00. 

Segundo a acta da sessào 
camarária de 23 de Abril de 
1947, as respectivas obras, 
ter-se-iam iniciado no dia 
anterior prolongando-se 
pelo menos até finais de 
1950, altura em que segun- 
do o Diário de Noticias de 
4 de Setembro tinham sido 
conduídas as obras de cal- 
cetamento. 

No decurso de 1988 foi 
esta estrada alvo de substi- 
tuição do seu pavimento 
empedrado, por cobertura 
de alcatrão. 

O projecto da 
rua dos Quintais 
Inicialmente o trajecto 

proposto para esta estrada 
estender-se-ia entre o largo 
28 de Maio, hoje largo da 
República e o edifício dos 
correios, hoje substituído 
pelo mercado municipal 
de Câmara de Lobos e 
onde se iria ligar à ma da 
Carreira, tendo por esse 
facto um percurso próximo 
ao da actual rua Pe. Eduar- 
do Nunes Clemente Perei- 
ra. Contutlo, o convite for- 
mulado, pela Câmara, na 
sua sessào de 18 de Abril 
de 1945, no arquitecto 
J;iiiiiirio dc AliiicSla Cotli- 
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nho, com "atelier" no 
Pono, no sentido de pro- 
ceder ao estudo e elabora- 
ção do projecto para a 
construção do edifício dos 
Paços d o  Concelho e 
demais repartições públi- 
cas, bem como de estudar 
e indicar o melhor local 
para a sua implantação, 
viria a condicionar a alte- 
ração do trajecto da estra- 
da. 

Segundo a sessão de 6 
de Junho de 1945, havendo 
ji na altura uni projecto 
para a estrada dos Quintais 
e tendo sido colocada a 
hipótese de instalar o edi- 
fício dos Pa~os do Conce- , 
lho, numa das suas mar- 

C. ) Para que o resullado 
sqa completo proiectou-se 
um perfil tra?rcversal tipo 
esplaiurda, com a margem 
extm'ot; &to é, do lado do 
mar, livre de comtnrçào 
non aed8candi e, a mar- 
gem intenor resenwda pam 
a construção de w a s  rso- 
ladas. 

O projecto dos 
Paços do Concelho 
Tendo o Arq. Januário 

Almeida Godinlio aceite a 
elaboração do projecto des- 
timado aos Paços do Con- 
celho, na sessão camarária 
de 21 de Novembro de 
1945, é presente uma sua 
carta infoririando a Cãnmra 

no centro do percurso da 
estrada da levada como 
que se de uma coroa se 
tratasse. 

Desenvolver-se-ia em 
grande arco de circulo, ao 
jeito dop'ópno terreno, em 
concha, todo aberto sobre a 
baía de Câmara de Lobos, 
com uma enorme varanda 
debruçada sobre a vila. A 
sua frenle cna-se unz ahr-  
gamento da rua, em forma 
de miradouro, servindo 
igualmente para estacio- 
name?zto e manobra de 
carros 
. Este ediJício desenvoIw-se 
em dorr p&Òs, que dwido 
ao perfil acideniado do ler- 
rcno, tem dtras cniradas 

respectivo estudo disse O autor não é mais do que uma traçado diferente daquelez concluído, devendo ser pela paríe descendo 
haver grande necessidade do projecto cópia da memoria descriti- que consta do projecto já =meudo dentro de dias Por rampas da estrada 
de abertura de uma 'Ova Anda que tudo indicasse va do projecto da estrada anteriormente elaborado Informava ainda a de 
ma local, uma vez que o projecto da estrada contido no "dossief relati- pe la  Câmara,  p a r a  o que as excePcionais carac- No primeiio Pavim@ilo 
que a projectada ficava dos Q~~~~~~~ pertencesse v. ao dos paços local A alteração terísticas do terreno, tão f"m drrtnbuúiasa repar- 
muito bama e não hgnifi- a, G ~ , - J ~ ~ ~  eis que no concebo, a nossa mcjl- propsta destina;re não só ,belo como ingrato, reflecti- tição definançar, tesoura- 
cava o edifício Perante na sua de 30 de nação vai naturalmente a melhorar o seu traçado ram-se proporcionalmente tnspec~ão de saríde, 
estes a Outubro de 1946, o Diáno para o Arq Januáno Godi- no aspecto panorâmico, "0 estudo do Proleao, ter- regrrtocimt a f ~ M  calcx- 
enamega-o de não só ela- de Notícias ao anunciar nho, que também como também pam obrer nando-o de tal forma tra- bor~m, etc., e no segundo 
borar o ProJeao dos que superiormente havia não seja de excluir a inter- ou tm mntage>ls urbanc- balhoso que só um estudo p a u i ~ n t o f i c a  a Câmara 
do sido aprovado o projecto venção do Eng. Fernando ficas no ~proc,wtan~ento de Persistente pode conduzir pr0'namente dita, com 0s 
bém da nova estrada da estrada dos Quintais, Ribeiro Pereira. uma Zona resldencial, clr- ao resultado desejado, pois seus sm~Ços de secretana, 

Na sessão camarárla de fá-lo como sendo da auto- Segundo o k q .  Januáno culação e llgaçco f á c  6 quem conhece o terreno saia de gabiiieta 
de de 1946 é na do Eng Femando RJbe1-s Almeida Godinho esta entre dos  lugares Impor- pode ajuizar das difículda- "nos, r@%òe-deobm, 

Presente 0 antePrOIect0 da r0 pereira Referia ainda o nova aríéria foi traçada tantes, e ainda criar um des do problema proposto ar4uzm@raq b'ljciaetc 
Na da Levada, bem como mesmo orgão de informa- . em condições d e  seruir enq&mmto w r o w o  Contudo, segundo dizia, A feição arqultectón~ca 
de duas solu~ões do ante- ção de que o seu traçado, como esplnba dorsal da para a loca[lzação do novo após vánas tentativas havia deste edflclo tão rePraen- 
Projecto do edifício dos com uma extensão de futura erpansão da vila, edficjo dos paços do Con- chegado a uma solução tatlvo como adm2nrstratu-a 
Paços do Concelho 4343 metros estender-se-ia naluralmenle indzcada na celbo O seu fraçado dese- que deveria estar i altura 37rSP'ra" >2os uehos ter- 

Dois meses na desde o largo 28 de Maio, encosta quese desenha em nha-se senstuelmenle em do problema, no que dizia mos d a  a rqui tec tura  
Sessão camarina de 22 de hoje largo da República até anfiteatro, entre a ruapnn- forma degrande arco aba- respeito As exigências fun- madareme, 0 A s W e  se 
Maio de 1946 é lá Presente a estrada Nacional, hoje cpa le  a estrada nacional tido em que um dos extre- cionais da obra e ao parti- desenha uma grande e 
0 pmlecto do muamento estrada João Gonçalves O novo amamento, além mos ram$ca lrgando com cular interesse turístico de repousada harmonia de 
entre a estrada nacional Zarco, em arco de circulo de tradunr uma velha aspi- o largo da tgreja e a ponte Câmara de Lobos hnhas e oolumes, entrecor- 
101 e 0 largo da Igreja de de 284 metros de raio, ração local, consitturum do V~gârio e o outro extre- Na sessão camarária de tadmporgmctasas maciÇm 
Câmara de Lobos orçada estando previsto na sua notáwl melhorameniopara mo coni a eshada Nanonal 13 de Março de 1946 é de árvores eflores. 
em 386 227$00 sem referir margem, sensivelmente ao a h, não só no que dtz , em ligapio directa com a presente o anteprojecto da Apesar de elaborado o 
no entanto a sua provem- meio do seu trajecto, a respeito a sua expansão zona do pé-de-pico (.) rua da Levada, bem como projecto e, de ter havido a 
ência Nesta altura o pro- construção dos Paços do como à ligação fáctl e Imagtnou-se o seu tra- de duas soluções do ante- promessa por parte do 
jecto é aprovado e é deli- Concelho dzrecta entre os lugares da çado como uma gran- projecto do edifício dos Governo Central de o fazer 
berado soli«tar a sua com- Adiantava ainda o Diáno Terra Chã e Pé-de-Pico de varanda florida alla Paços do Concelho. incluir no plano de obras 
paficipaçào Por Parte do de Notícias de 30 de Outu- C e doniinante de onde se Segundo a memóna des- tanto de 1948, como de 
Estado bro de 1946 de que A havia No estudo que oporluna- desfruta o raro e pitores- critiva do projecto dos 1950 nunca a sua constm- 

Na sessão camarána de sido dada para esta e.süada menteapresentamas, dava- co panorama de Cânia- Paços do Concelho este ção se viria a verificar 
10 de Julho de 1946 é uma comparticipa~ão do se à rua da Levada um ra delobos edifício, seria implantado Para que o concelho de 
dado uni parecer negativo Estado através do Fundo Câmara de Lobos pudesse 
pelo Eng Ribeiro Pereira de Desemprego no mon- concretizar este sonho, que 
acerca de um pedido de tante de 158 760$00 e que de resto acalentava desde a 
Iicenya para ampliar um a sua constmção devena sua instalação, muitos anos 
prédio existente no Pé-de- ficar concluída dentro de haveriam ainda de decor- 
Pico, com a alegaç-do de um ano rer Com efeito, só a 8 de 
que a su,i coizsinr~ào COII- Não havendo posterior- Outubro de 1992 é que 
r1ariarta o efeito eslél~co mente qualquer rectifica- Câmara de Lolms passa a 
quesegiriído o Arq ja,nrá- (ao desta notícia, nÀo dispor de novos Paços do 

Concelho, constniídos njo 
na ma Dr João AbeI cle 
Freitas coino estava previs- 
to ein 1947, nias no largo 

parecer, a Qmara informa actas milito elucidativo da RcpÚbIi~a e, natural- 
inente segiindo iini pro- 
jecto, completamente dife- 
rente e adaptado às novas 

construç50 de iinid rua nome do seu autor 
culo j,rojecio terid sido Contudo. por iodo o liis- Matiuel Pedro Freitas 
aprov~do, aguardando s0 a tonal do projecto e pela lei- 
coinp~irt~cip~~qão do Estado tiira de toda 'I notícia inser- (Nopr&tmo Dor~lii~,go - 
I):ICI iniciar aucspectivas 1.1 no I>iJrio de Notícia\ de Rurr Br joüu Al~ef c/< FI et- 
OI>MS 29 de ivlar~o clc 1946, que /as -ZPpatte) 
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