
Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (1 7) 

Rua Dr. João Abel de Freitas 

kidekteda edilidade cama- Os principais local do Centro Médico da 
ralobense, Dr. Vasco dos pontos de referência Sé, inaugurado a 18 de 
Reis Gonçalves. Nesta rua, para além de Setembro de 1996 e o Cen- 

De acordo com a sessâo vários estabelecimentos tro de Saúde de Câmara de 
camarária deste dia estan- comerciais, encontram-se Lobos. 
do praricametzte concluí- sitiados a Estação de Tele- Relativamente à Estação 
das as obras de abertura fones e Telecomunicaçõ- de Telefones e Telecomu- 
do novo amramento nesta es; a Estação dos Correios, nicações, o seu edifíuo foi 
vria, obra essa a que o inaugurada a 23 d e  construído por volta de 
púbbco se acostumou a Novembro de 1982 e que 1963 pelo propnetário do 
denomrnar por rua dos substituiu a existente- na respectivo terreno, segundo 
Quintais ou d a ,  Levada, rua ,da Carreira, no local um projecto concebido 
melhoramento que sepode hoje ocupado pelo merca- pelos próprios CTT, com 
sem receio de desmentuio do 'municipal; a extensão quem estabeleceu um con- 

trato de arrendamento e, 
destinado à instalação da 
central telefónica automáti- 
ca de Câmara de Lobos. 

Com efeito, segundo os 
termos do contrato de 
arrendamento celebrado a 
19 de Março de 1964, ainda 
que só rectificado um ou 
dois meses depois, entre o 
proprietário do edifício e 
os C'IT este destinava-se à 
estação automática e de 
depósito de material dos 

CTr de Câniara de Lobos. 
De acordo com um dos 

seus primeiros funcionári- 
os, só por volta de 1967 é 
que a estação terá começa- 
do a funcionar naquele 
local, tendò a 1 4  de 
Dezembro de 1990 passado 
a digital. 

O actual. Centro de 
Saúde, possuindo desde 16 
de Março de 196,  um ser- 
viço de atendimento per- 
manente, encontra-se situ-' 
ado num edifício inaugura- 
do em 27 de Maio de 1956; 

. e na altura dotado de ins- 

. talações para Dispensário 
Materno-Infantil e para a 
Casa dos Pescadores. Em 
Janeiro de 1960, o Boletim 
da Junta Geral do Distrito 
anuncia que o edifício iria 
ser remodelado e ampliado 
por forma a funcionar nele 
uma pequena maternidade 
com 12 camas. Na realida- 
de neste local Iiaveria de 
funcionar durante vários 
anos uma maternidade. 

Nesta rua, nos.anos 60 
fez algum furor o restau- 
rante Tartaruga hoje desa- 
parecido e que juntamente 
corn o Kiba-Mar e o Coral 
situados no Largo da Repú- . 
blica; o Barú, hoje tain- 
bém desaparecido e situa- 
do no princípio da estrada 
de Santa Clara e o restau- 

rante Baía, situado na ma 
de N. S. da Conceição, 
constituíu um importante 
pólo de atracção chegando 
mesmo a ter música ao 
vivo e a estar licenciado 
para encenar às 4 horas da 
manhã. 

O busto do 
Dr. Januário Figueira 
Nesta rua junto à sua 

ligação com a estrada Joiio 
Gonçalves Zarco existe um 
pequeno jardim constniído 
em fuiais da década de 50, 
onde se encontra um busto 
em memória do Dr. Januá- 
rio da Silva Figueira, inau- 
gurado a 26 de Agosto de 
1966. 

O Dr. Figueira como era 
mais conhecido, era médi- 
co, naiural do Campanário, 
freguesia, que na altura do 
seu nascimento, ocorrido a 
19 de Setembro de 1854, 
pertencia ao concelho de 
Câmara de lobos. Alds ter 
concluído o curso de inedi- 
cima em Montepelier, fixou 
residência na sede do con- 
cellio, onde exerceu clíni- 
ca, tendo sido um dos mais 
procurados médicos da 
altura e onde faleceu a 14 
de Janeiro de 1924. 

Logo após a sua iiiorte 
constit~iiu-se uma coniis- 
sio coni a fin;ilidacle dr; 



niandar eiigir uiii iiionu- dendo ao facto da edifica- 
iiiento eiii sua honra. Para - ção d o  monumento ao Dr. 
o efeito, o escultor Francis- Figueira da Silva constituir 

Municipal de Câmara de Moufa Ca 
. . ~~b~~ vê-se confrontada ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ - ~ ~ , . . ~ ~ : 1 9 1 9 , : , , ~ 1 9 2 2 ;  Governador Civil do  Mar, que na altura, em dia do seu aniversário nata- 

com ! pecessidade de o em medicina,~,pela:~s~ola,. .-substituto, cargo que exer- O u  tu b ro  - d e  1948, s e  lício. 
. . adquirir, tendo pago por Médica de Lisboa,.ie"dose;i.,. ceu'durante POUCO tempo encontrava em fase de con- Em 1953, 'por ocasião 

vinte mil' escudos, posteriormente', especiali- -;:e Para 0 qual fora nomea- Clusão, como a ma tam- da inauguração da Central 
, ,. quantia que, de acordo zado em . ~ ~ ~ l ~ ~ i ~ : ~ ~ l ~ j : :  do , a  23 de  Fevergiro de bém .em 'fonstrução .à da Serra de  água, ocorrida 

com o Dr, cabral do N ~ ~ ~ ~ -  p,lédica.de pàris;" . ., . ;1928; pfesidente da Dele- '.&iramar e que dava aces- a 3 de Maio, a Comissão 
na posse de quem ~~~~i~ de; em 4 de gação  d e  T u r i s m o  da  so  ao  meSmo.bairro pas- Administrativa dos Apro- 

o busto se encontrava, setembro de 1926, ter sido Madeira; presidente da sam a ostentar placas com veitamentos Hidrá~ilicos da 
ficou aquém do .seu real nomeado para o cargo d e .  Junta Geral do  Funchal, o seu nome; no Porto da Madeira prestam-lhe tam- 
valor, $=.timado na altura ~i~~~~~~ lntenno, em 1927 enwe 15 de Janeiro de 1935 Cruz o nome do  Dr. João bém homenagem com um 
como. rondando os cin. passa a ~i~~~~~~ do e 8 de Março de  1947; Pre- Abel de  Freitas figura num baixo relevo, uma vez que 
quenta a sessenta mil escu- . C de ~ i ~ " ~ ~ i ~  do ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l  sidente da Junta Autónoma dos seus principais a m a -  havia sido seu primeiro 
dos, NesSa ocasião, apesar da santa, casa ,da ~ i ~ ~ , - .  das Obras'do Arquipélago mentos. Segundo Peter presidente. 
da c-r;iara ter deliberado córdia do' ~ ~ ~ ~ h ~ l ,  cargo da Madeira; representante Clode, também a Calheta A 28 de Dezembro de  

um técnico de .que mantinha à altura.aa da Junta e presidente da Iiomenageou-o atribuindo 1954.é erigido uni monu- 

elaborar o projecto parao sua E~~~~~~ tam- Comissão Administrativa o seu nome a um arma- mento com o seu busto no 

pedestal, o busto bem o cargo de ~i~~~~~~ d o s  Aprove i t amen tos  mento. Santana, Porto jardim das traseiras d o  
por ficar armazenado nas gínico da delega@o da Hidráulicos e Eléctricos, Santo e Machico foram Palácio de  SáoLourenço. 
suas arrecadacões. Em 14 . Cmz Vermelha .e serviu o em 1944. ' 

' outras das localidades que Por  ocasião d a  sua  

de Outubro d e .  1964, a exército como tenente- ' Em 1947 foi nomeado .prestaram homenagem ao morte um órgão d e  infor- 
Câmara. Municipal .aten- médico miliciano, na pri- Governador Civil do  Fun- Dr. João Abel de Freitas, mação ao  se referir ao  Dr. 

chal. dando o seu nome a anua- João Abel d e  Freitas dizia 
. A  sua acçâo como-presi- 

.dente da Junta Geral foi de 
extrema impoitância para a 
Madeira e devido ao  seu 
prestígio- conseguiu para 
esta, junto d o  Governo 
Central, importantes bene- 
fícios, facto, que associado 
ao seu feitio franco e afável 
lhe granjeou grande estima 
e -  consideração, não só  
junto da população como 
junto de outras estruturas 
politico-administrativas e, 

,em. particular: junto das 
'autarquias. Disso é '  aliás 
.exemplo o número quase 
que infinito de  homena- 
gens que após a sua morte 
lhe foram prestadas pelas 
mais variadas entidades e 
instituições. No 'Funchal é 
dado o seu'  nome a uin 
amainento; em Câmara de  
Lobos,' ainda antes da sua 
morte, o mesiiio acontece 

.à estrada na altura conlie- 

nientos. No dia 27 de Maio 
de  1949, por iniciativa do 
Dr. Vasco dos Reis Gonçal- 
ves, presidente da Câmara 
Municipal de  Câiiiara de 
Lobos é-lhe prestada uma 
importante Iionienageni 
póstuma que reuniu no 
cemitério de  Nossa Senlio- 
ra das Angústias represen- 
tações não só das várias 
Câmaras Municipais da 
Madeira, como das autorj- 

', dades superiores do  Distri- 
to. Na proposta elaboiada 
pelo Dr; - Vasco 'dos' -Reis 
Gonçalves e que originaria 
esta homenagem, salienta- 
va-se os  benefícios : que 
havia prestado à ilha tanto 
como presidente da Junta 
Geral,' como Governador 
Civil e ainda como médico, 
consagrando a sua vida 
aos superiores interesses 
da terra que havia sido seu 
berço, coni sacrifício da 

que  o presligio do seir 
nome, o seu valinteilto e a 
stia influêtrcra própria 
nunca  os empregou ern 
benefcio pessoal Fez deles 
itlstrunletlto de defesa dos 
intera~es gerars e coleclims 
d a  terra orzde nasceu e a 
qual  dedtcava srncero e 
projiundo afecto [ .I Afon e 
tlao d e ~ a n d o  outros bens, 
que não s q a  tttn grande 
pati-tmónro de  -hotzradez; 
um e x e ~ p l o  de  ise~ição, 
unza afzrnzação viva de 
deuoçào à sua terra 

Ao longo da sua vida 
recebeu vánas condecora- 
ções i , 

Mantrel Pedro Freifns 
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