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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (18) 

Rua da Igreja no Estreito de C.! de Lobos 
A rua da Igreja situa-se no centro 
da vila do Estreito de Câmara de Lobos, 
estendendo-se entre o Largo do Patim 
e a rua-Dr. António Vitorino de Castro 
Jorge. E o primeiro dos três troços 
em que desde 18 de Maio de 1995 
se encontra topoiiimicamente dividida 
a estrada que, desde o Largo do Patim, 
se estende até às Corticeiras, freguesia - 
do Jardim da Serra, onde termina junto ' 
?o acesso para a Boca dos Namorados. 
A rua da Igreja, com um trajecto 
e extensão coincidente com a margem 
esquerda do adro e igreja paroquial 
de Nossa Senhora da Graça, segue-se 
a rua Dr. António Vitorino de Castro Jorge, 
que a partir do lugar do Calvário assume 
a denominação de rua Dr. Alberto de Araújo. 

Como curiosidade refira- rua Cónego Agostinho 
se, que a toda a extensão Gonçalves Faria, viria a . 
da estrada entre o iargo do criar condições para que 
Patiin e as Corticeiras, já este meio de transporte se 
havia sido dado, por deli- pudesse estender a outras 

dos Namorados, Jardim da 
Serra e Corrida, entendeu, 
segundo o Diário da 
Madeira de 7 de Novembro 
de 1929, por bem, a Junta 
Geral, de o aformosar plan- 
tando uma fda de carvalhos 
americanos. Contudo, ape- 
sar de todos terem pegado, 
o vandalismo não os tlei- 
xou desenvolverem-se. 

Novas tentativas de arbo- 
rizacão da rua fordni, entre- 
tanto, levadas n efeito, 
tendo na últiina sido plan- 
tadas nogueiras que Iiave- 
riani de resistir até 1964, 
altura em que devido à 
repavinieniação e constni- 
ção de passeios para peões 
foram sujeitas a abate. 

Aliás, as obras da década 
de 60 também tiveram por 
objectivo o embelezamento 
do centro do Estreito, inici- 
ativa que, em finais da 

beraqio camariri; de 3 de localidades da freguesia. 1 \ \ 1 década de 50 vinha sendo 
Seteml~ro dc 1987, o nome Chegado o automóvel ao feita nalguns dos arnia- 
do Dr. António Vitorino de Largo do Patim, irnpunha- mentos da vila cle Cãmara 
Castro Jorge, Iioinenagem 
que na altura, ao que cons- 
ta, não terd aceite. 

No seu trajecto entre o 
Largo do Patim e o Calvá- 
no, este armamento segue 
à risca o traçado da antiga. 
estrada Real 25, na sua 
passagem pela freguesia 
do Estreito, ligando o Fun- 
chal a São Vicente. 

O alargamento 
da rua da igreja 
O acesso automóvel, 

desde a denominada estra- 
da João Gonçalves Zarco 
(Estrada Regional) ao Largo 
do Patim, verificado a 29 
de Agosto de 1920, com a 
inauguração da abertura 

se naturalmente fazê-lo 
progrediu até as zonas mais 
altas, não só 'para melhor 
facilitar o escoamento e 
acesso de produtos, como 
também para ' melhorar o 
acesso dos turistas aos 
pontos de maior beleza. 

É nesse sentido que de 
acordo com o Diário da 
Madeira de 10 de Maio de 
1921, a convite de Fran- 
cisco Figueira Ferra.?, 
importante proprietário, 
haviam estado na fregue- 
sia do Estreito dias antes o 
Presidente da Junta Geral, 
Procuradores ã Junta pelo 
Concelho e outras indivi- 
dualidades com o fim de 
Ihes serem apresentadas 

algumas das mais impor- 
tantes pretensões da 
população. Na sequência 
desse convite, acabaria o 
Presidente da Junta Geral, 
Dr Vasco Gonçalves Mar- 
ques por prometer o estu- 
do do alargamento da 
estrada que coma ao lado 
da igreja paroquial e que 
não teria mais do que 2 
metros de largura, não 
permitindo o transito auto- 
móvel e ainda a concreti- 
zação dos melhoramentos 
mais insistentemente recia- 
mados no ramal que'no 
ano anterior, havia sido 
aberto, entre a estrada 
regional e o Largo d o  
Patini, e que se encontrar- 

se-ia iiiuito provavelmente ção de uma levada na 
em terra estrada nacional 25 ao sítio 

Na sua edição de 31 de da igreja e destniída pelas 
Março de 1922, o Diário de obras de alargamento da 
Notícias dá conta de que o estrada. 
projecto da estrada nacio- Este alargamento envol- 
na1 25 ao sítio da igreja, na' veria não só toda a exten- 
freguesia do Estreito de são da actual rua da Igreja 
Câmara, de Lobos havia como também o início da 
sido aprovado e as respec- actual rua Dr. António Vito- 
uvas obras dadas para arre- nno de Castro Jorge. . 
matação, s e n d o  d e  
31.601$57 a base de licita- O embelezamento 
@o. Ao que se sul~loe as &Rua 
obras ter-se-ão iniciado Depois de alargada, esta 
pouco tempo depois, uma rua transformada numa 
vez que na sessão da Junta ' avenida, passa a constituir 
Geral de 5 de Julho de uma espécie de sala de 
1923, Manuel Faustino de visitas da freguesia onde 
Jesus, conierciante na loca- eram recebidos os excursi- 
Iidade solicita a constm- onistas com destino à boca 

de Lobos e que se esten- 
deriam posteriomlente à 
freguesia do Estreito. 

O pavimento feito com a 
chamada calçada niadei- 
rense, já em muito más 
condições, é então substi- 
tuído por. paralelepípedos 
de'pedra com as respecti- 
vas juntas preenchidas por 
cobertura betuminosa. 

Ainda que 'esta obra já 
estivesse prevista no plano 
de actividades cainarárias 
para 1961, só no início de 
1964 é que terá sido aclju- 
dicada, depois de em 1963 
pelo 'menos quatro con- 
cursos d e  adjudicação 
terem ficado sem candida- 
tos e de, a Câmara ter na 
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sua reunião de 11 d e  . de Lobos e que foi destruí- fírio desde que havia assu- ' 

Dezembro de 1963, delibe- do, com a abertura da. niido a 1 de Setembro de,  
rado contornar o problema estrada d e  acesso a o y  1943 as responsabilidades 
através-do ajuste particular - ,Covão, verificada em 1971, paroquiais, como tendo 
para a sua adjudicação. ' . bem. como a casa paro-. dourado a capela-mor e 

quial .situada em frente à, " altares laterais, mandado 
As referências . ' - . . igreja e destmída para dar picar as cantarias, constmí- 
mais'importantes lugar '2 ~0nStniÇã0 do Salão ": do as mesas dos Irmãos 
Apesar da sua curta ', ~ a r o q u ~ a l  e ampliação do- das Confrarias de Nossa 

extensão, cerca de 100 adro, ocorrida..em finais Senhora e do Senhor, reno- 
metros, esta rua continua a dos anos 60. NO decurso, v d o  o reboque das pare- 
ser juntamente com o destas obras um.outro fon- des que foram pintadas a 
~~~~o do .Patim a sala de tenário de rara beleza seria óleo, adquirido novos qua- 

da freguesia do .também destruído., . dros da yia sacra (prova- 
Estreito. Com efeito,. para Da mesma forma Se Per- velmentepara substituir os 
alénide definir o centro da deu a casa onde pela Pri- benzidos a 25 de Fevereiro 
keguesia, ela constitui o ,. meira vez, na Madeira, a , <e 1906), construído uma 
acesso principal canto para espetada foi introduzida na grande sacristia, a chamada 
a freguesia do Jardim da indústria da restauração.. sacristia nova, e salão paro- 
Serra, como para o núcleo f.h-11 efeito,' no espaço quial no seu piso superior 
populacional vulgarmente hoje ocupado pelo edifício e tencionava dotar a igreja 

por covão e do Centro Comercial do .- de- novos lustres. A este 
qLle tem a sede da par+ Estreito, esteve primitiva- propósito, ter-se-ã inaugu- 
quis de N~~~~ senhora da mente sitiado o restaurante rado por ocasião das festas 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ à ~ ,  como mais "As Vides" e que foi o local de Agosto de 1953 uiii 
importante ponto de refe- onde, pela mão de Fran- grande lustre que havia 
rência. cisco .: da Silva Freitas, 'a sido colocado no centro 

O acesso ao, ~ o v ã ~  é espetada madeirense sai 2 (ou 3) de Fevereiro de destinado a habitação. A ascentlendo por esse facto da igreja e havia sido exe- 
feito por uma estrada qlle dos arraiais, onde era típi-, ,1753, data do lançamento e propósito. desta petição, a as despesas com o relógio e cutado pelo mestre Antó- 
liga o centro da freguesia ca, para ser transformada ' bênção da primeira pedra. Semana IUustrada ,de 11 de torie a cerca de 60.000$00. nio, natural do Estreito, 
do ~ ~ t ~ ~ i t ~ ,  a partir da Rua num prato possível de ser A 18 (ou 14) de Janeiro de Setembro de 1989, dá Relativamente ã instala- numa oferta da população 
da jgreja, cidade de apreciado em qualquer res- I756 foi solenemente ben- conta de que por informa- @o do relógio, já em 1924, do sítio do Covão., 
Cima* de hbos e que na .tauranfe, o que aconteceu zida'a sua'capela-nior. Por çôes veiculadas pelo Sécu- na sua edição de 13 de . Em finais da década de 
extensão em que atravessa "OS anos 50. É aliás por volta de 1770 estava cons- 10 de 26 de Agosto, no dia Setembro, "O Jornal", ao se GO, a antiga casa paroquial, 
ao ~ ~ t ~ ~ i t ~  ostenta sucessi- esse facto que a freguesia tmída a sua nave,' mas a anterior havia-se reunido referir a um importante situada em frente à igreja 
vamente o nome de joão do Estreito para além: de sagração só teria lugar, o Conselho' Superior 'de conserto efectuado na torre paroquial, dá lugar à ampli- 
~~~~~t~ de ornelas e de ser tida como o berço da muito mais tarde, em 1814, Obras Públicas e Minas, da igreja, anunciava o ação do adro e à constm- 
~ ~ ~ ó ~ i ~  prócoro de M ~ ~ ~ -  espetada, possui os melho- pelo Prelado Diocesano D. ocupando-se, de entre desejo do então pároco no ção, debaixo dele, de um 

do ~ ú ~ i ~ ~  e que na exten- res e mais procurados-res- Frei Joaquim de Menezes e outros assuntos do projecto sentido de a dotar de uin salão paroquial. 
sã0 em que atravessa a taurantes da especialidade, Atayde. e orçamento de reparação relbgio, tendo mesmo clie- Manuel Pedro Freitas 

freguesia de Câmara de onde se inclui naturalmen- Ao longo do tempo foi, da igreja matriz e casa gado a ser nomeada para o 
~ o b o s  assuine o nome do te Vides". , ... . . no entanto, sujeita a várias paroquial do Estreito de efeito uma Comissão. Bibliografia: 
Padre Manuel Juvenal Pita obras .de restauro. Com Câmara de Lobos. Em 1945, importantes "O Jornal" de 2 de Feve- 
Ferreira. ~ s t a  estrada come- * igreja . efeito, o Direito de 12 de A 26 de Setembro de 1937 obras se terão realizado na reiro de 1930. 
$ou por ser constmída em Pw04uia1 ' Agosto de I871 refere que é solenemente inaugurado o igreja e casa paroquial: os "O Jornal" de 14 de 

a partir de Câmara de A actual igreja paroquial a sua torre, nesta altura seu relógio, numa iniciativa buracos da torre feitos por Janeiro de 1930. 
Lobos e em 1971 a partir com invocação a Nossa corria b risco de desabar. liderada por Ângelo de ocasião da sua ampliação e Jornal da Madeira de 15 
do Estreito, acabando Senhora Graça, situa-se na Na sua ses'são de 17 de Menezes Marques, então colocação do relógio foram . de Agosto de 1987. 
depois por se encontra. margem esquerda da Rua Novembro d e  1897 a professorprimário na fre- tapados e foram coloca- Jornal da Madeira de 14 

uma com a outra no da Igreja, proximidade essa Câniara Municipal de guesia e mais tarde tam- dos tapassóis na casa paro- de Dezembro de 1986. 
covão. que determinou, em 1995, Câmara de Lbbos delibera bém presidente da Câmara quial. Em 1949, segundo FREITAS, Manuel. Notas 

A ladear toda a margenl a denominação deste arru- apresentar uma representa- Municipal de Câmara de refere "O Jornal" na sua sobre a instalação do reló- 
esquerda da Rua da Igreja amento. Segundo "O Jor- ção ao Rei 'solicitando a labos. Importou o seu nisto edição de 16 de Junho, a gio na torre da Igreja e 

está a igreja paroquial, nal" .de  4 de Março de reparação do telhado e em aproximadamente. igreja estava a ser pintada e Nossa Senhora da Graça da 
encontrando-se direita 1930 a sua construção teria !ecto da Igreja, bem como 19.500$00 e para a sua ins- clourada. Freguesia do Estreito de 

uma das mais importantes sido ordenada por um exigindo a reparação da irilação foi necessário fazer a Na' sua edição de 9 de Cãmara de Lobos. Girão- 
áreas comerciais, onde mandato da Faze.nda Públi- residência paroquial, adja- amplia@o da torre da igreja Agosto de 1953, o "Eco do Revista de Temas Culturais 

entre outros ca datado de 4 de Març6. cente à igreja e que Se ' em 13,30 metros, ou seja Funchal" referia-se de do Concelho de Câmara 
nientos se inclui dois esta- de 1748. Contudo, só, encontrava num estado tão passando de 14,50 para forma mais pormenorizada de Lobos. Vol.1, nQ2, lP 
belecinlentos da empresa começou a ser construídaa miserável que nerii pnrecia 27,80 metros de altura,, ã acção do Padre José Por- semestre de 1989. 

João Gonçalves Moleiro, 
uin dos quais inaugurado a 
7 de .Dezembro de 1994; 
unia agência do Banco 
%tta 8r Açores inaugurada 
a 22 de Setembro de 1993 
e uni centro coniercial, 
curiosainente o primeiro a 
ser criado no concelho de 
Câniara de Lobos, aberto a 
2 de Agosto de 1987 e 
onde entre 2 de Setembro 
de 1989 e 30 de Setembro 
de 1997 esteve instalada a 
rádio Girão. 

É também nesta rua 
onde se encontra instalada 
a principal pr:iça de táxis 

, da freguesia do Estreito. 
No tenipo perdeu-se 

aquele ~ L I C  terá sido o mais 
bonito foiitenário constmí: 
do no concelho de Cãmara 
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