.,-.,..

_.....-.,....

DOMINGO,
1 2 D E A B R I .>..L D E <., 1998
*,_..,-.*...
. . ,.

-.,"

~

--....

...-

%
..

,

. .

..

_

.. .

.,.

% Q

..*.

Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (19)

Rua Fundacão D. dacinta de Ornelas Pereira
por Ernesto Alves I'into
Correia.
De acordo com os seus
primeiros estatutos, aprov;idos por Despacho do
Subsecretário de Estado da
Assisti.ncia de 11 de Marco
de 1955 e publicados iio
Diário do Goveriio nQ 6 j
111 Série de 18 do inesiiio
mês, esva fundacio destinava-se a prestar a assistência na maternidade e
na ~xiineir:~
iiifaiicki, o (liic
vinha de encontro do desejo do seu instituidor ou
seja o da criação de urna
instituição de perpétua
beneficêricia,socorro, abiigo, laclúrio ou outra.
Nesse sentido e como
forma
nnrler
.
....- de
..,
.- - .. concretizar
.....
..
....
os seus objectivos, no seti
artigo 3", a fundaçio propunlia-se criar e nzriiz/cr
erztre outros os seguiiftes
serviços assislenciais: corisuitaspré e@ natais;putlu
de assistêricia ao par-to rfo
domicílio; lactário e abrigo
rnalerrzal.
Para poder exercer a siia
activitlacte, a Fundaqio
toma de arrendamento a 1
de Abril de 1959 uin prédio urbano' pertencente a
' José da Costa e situado ao
sítio da Igreja, onde instala
a sua sede e onde .a 9 de
Out~ibrodo iiiesmo ano
inaugura uni posto de
assistência materno - infantil que funcionou coiii o
apoio técnico e financeiro
da Comissão Distrital de
Assistência e da Junta Geral
e que se manteria eiii actividade até à implementação do Serviço Regional
de Saúde.
Ainda depois da criação
deste serviço a Fundação
continuou a ceder as suas
instalações à Secretaria
Regional dos Assuntos
Sociais, para funcionamento do Cenkro de Saúcle
local até que estes seiviços
pudessem transitar para
espaço próprio, mio tendo
a Fundarão, neste período,
desenvolvido qualqucr acti.vidade, para além de assistência esporádica a crianças
e idosos carenciados ati-avés da distribuição de roupas e agasallios.
Enlretanto, alteraqões
verificadas a nível do serviço regional de saúde
assisténci:~ à grávida c à
crianca, condicionariaiiiaiiibén~alterações ao nívc
da SLI;I actividade e cstatu.
tos cujos objecti\~ospassa.
iriiii a ser os clc ~ipoiur
o.
-

~rruainentosituado n
i
i
frexiiesin tlo Estreito de
~ 5 m a r ade Lobos, entre a
rua de João Gonçalves
Zarco, n o 1 ugar d o
Damasqueiro e a riid
Capitdo Arinando Pinto
Correia, nas proximidades
da ponte da ribeira de
Santo António
A sua abertura deveri
ter ocorrido eni 1925, perrnanecendo contudo em
terra até 1938, altura em
que é calcetada
De acordo coin o Diário
da Madeird de 16 d e
JdiIeiro de 1925, :i repditicão tecnica da Juntd Geral
Ii'ivia enviado a sua
Coniissão Adiiiinistratii~d
o projecto dc constru$èo
d e utii rainal de liga$50 da estrada nacional
nQ 23 com a ponte sobre
a ribeira de Santo António, na freguesia do Estreito d e Câmara d e
Lobos, na impoitÂncia de
103 700$00 De acordo
coni o Diário da Madeira
de 23 de Jdneiro de 1925
a Junta Geral havia decidido mandar colocar em
praça a variante na freguesia do Estreito e na
sua edição de.27 de Janeiro é anunciada a arremataçào das obras sendo a
base d e licitação d e
103.700548 e iia sua sessão de 23 de Abril de
1 9 2 5 , a J u n t a Geral
noiiieia Joào Fernandes
para avaliador das benfeitorias a expropriar.
Eiii 1931, na sua edição
de 25 de Agosto, o Diário
da Madeira ao denunciar
o facto da estruda ainda se
encontrar por calcetar, dá
conta de que a sua abertura tcriz~ocorri~lo:iind:~
aiitc.5 da CIII:LJUI:I.
ou sc>j:~,
'

-.

antes de 28 de Maio de
1926.

A atribuição
da denominação
NÃo possuindo qualquer
denominação anterior, na
sua sessão de 18 de Maio
de 1995, a Câmara delibera
atnbuu a este amamento o
nome de Rua Fundd~doD
Jacinta de Ornelas, dada a
relaçào de proximidade
entre esta instituição e a
ma
Contudo, lá anteriormente, em 1975, na sessãocamaiárid de 12 de Fevereiro é presente uma petiçdo forniulada pelo Dr
António Aiigusto tle Gouveia e outios propondo o
nome da professora de
ensino priniário Ângela do
Nascimento Alves e Costa
como denominação do.
arruamento entre o
Damasqueiro situado no
sítio da Igreja e o lugardo
Estaleiro situado na Quinta de Santo António, o
que incluía d actual rua
Fundação D Jacinta de

Ornelds Todavia, esta
petiçèo Iiaveria de ser
posteriormente rectificada
por outra dos mesmos signatários e presente na
mesma sessão camarána,
no sentido do desdobrarnento do arruamento em
causa em dois nomes o
da professora Ângela e o
do Dr. Mário Rodrigues,
petições essas que não
liaveridm de ter seguiinento

Os politos
relevantes
Nas niargens desta nia, e
ainda que não constituindo
ela o seu dcesso prlncipdi
encontram-se a I;undac,ão
D Jacinta de Ornelds Pereira e o edifício sede do
Grupo Desportivo d o
Estreito
Relativaiiiente ao edifício - sede do Grupo Desportivo do Estreito, ele foi
inaugurado a 22 de Junho
de 1994 e nele estão instalados desde Março de

1995, por contrato de
arrendamento de parte das
suas instalações, os serviços locais da Direcção
Regional de Segurança
Socidl, cujo acesso se faz
exclusivamente atiavés da
Rua D Jaciiita de Ornelas
Pereira
Como curiosidade refirase que na casa que faz
esquina da nia Fundaçiio
D Jacinta de Ornelas Pereira com a ma Cónego Agostinho Faria, funcionou !lá
algutnas dezenas de anos
atrás utna escola primária

Fundação D. Jacinta
de Ornelas Pereira
Instituição de assistência
particular, com sede na freguesia d o Estreito d e
Câmara de Lobos, instituída
em cumprimento das disposições testamentári'is de
5 de Março de 1948, do
Dr António Pereira dos
Reis, natural do Funchal e
falecido sem descendentes
ou ascendentes, em Lisboa

no [lia 2 tle Dezeiiibro de
1952.
Por sua vontade, seciain
criadas na Madeira duas
fundações de beneficência, uma na Ponta do Sol,
donde era natural seu pai e
que deveria ostentar a
dcnoiniiiação de Fundaçzo
João Pereira e outra na freguesia d o Estreito d e
Câmara de Lobos, terra da
naturalidade de sua mãe e
que deveria ostentar o
noine d e Fundaçio D.
Jacinta de Ornelas Pereira.
Ein Coirnbra*outra institiiição, ainda que em moldes
diferentes e dotada de
menores recursos seria
tainbéin criada, ostentando
o noine de Fundação Maria
do Socorro Pereira Reis,
sua esposa.
Ein cumprimento da
vontade do instituidor, a 9
de Novembro de 1954 é
empossada pelo então
Governador Civil do Distrito do Funchal, a primeira Cornissào Directiva
da Fundação D. Jacinta
de Ornelas IJereira, constituída pelo Padre José
Porfírio Rodrigues Figueira,. coino pároco da freguesia d o Estreito d e
Câiiiara d e Lobos; Dr.
Vasco dos Reis Gonçalves, conio representante
da Câiiiara Municipal; Dr.
Alberto Henriques d e
Araújo, conio representaiite da freguesia d o
Estreito; António Prócoro
de Macedo e José Albino
de Barros como hoinens
bons da freguesia. Contudo, em Novembro de 1955,
António Prócoro de Macedo pccle escusa das SLI:IS
funiòcs bcnclo siil)siituitlo
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Jacinta de

Ornelas Pereira

Dr. h t Ó L I i 0
Pereira Reis

'

.. .

Era
da freguesia
do Estreito de
de' Lobos
falecido pr*
vavelmente
78
a 20 deJaneiro
em
'

de 1918

dos
Relativamente-à

data de
lendo sido encontrado
registo de baptismo,
dúvidas
uma vez que não há conentre a
pm
váve'l
calcu1ada a partir da
com que
ea
calculada a partir da idade
referida
registo de
óbito.

Era
&
'Iberto de Ornelas e de
de Jesus, tam-

Casou aos 35 anos, no'
dia 5 de Fevereiro de 1866,
na igreja paroquial de
Nossa Senhora da Grap,
na freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, com
João Pereira, na altura com
31 anos de idade, natural
da Ponta do Sol. mas residindo no Funchal, filho de
Manuel Pereira e de Felícia
Rosa também naturais d

Cãinara de Lobos, o seu
nome é referido como
Jacinta Carlota de Ornelas
e no de óbitos existente na
3' Consewatória do Registo

referenciada com o nome
de Jaciiita Pereira de Or-

Era natural do Funchal,
onde nasceu. na casa de
'seus pais,'na'freguesia de
Santa Maria Maior, no dia
6 d e Janeiro de 1867,
tendo falecido em Lisboa
a 2 de' Dezembro d e 1952,
'encontrando-se sepultado
e m jazigo próprio no
cemitério dos Prazeres.
Ainda que, como afirma,
tivesse sido baptizado
com o nome de António
de Ornelas Pereira Reis,
em todos os documentos
oficiais o seu nome surge
sempre como António
Pereira
Licenciou-se em Direito,
pela faculdade de Direito
de Coimbra, em Junhó de
1892, tendo feito os estudos sem protecção alguma
que não a do seu trabalho
- leccionando e escrevendo
- uma vez que seus pais
eram de fracos recursos.

.

O testamento de
António P. Reis

.

,

Não possuindo descendentes, nem ascendentes,
aos 5 de Março de 1948 o
Dr. António Pereira Reis
elabora o seu testamento,
onde para além de distcibuir muitos dos seus bens
patrimoniais por instituições religiosas e pelos
seus ainigos mais queridos, institui três Funda. ções de beneficência.
Confia 300.000$00 à Misericórdia de Coimbra paraa
criação, naquela cidade,
da Fundação D. Maria do
Socorro Pereira Reis, em
memória de sua iiiullier
que teria por fim ajudar
nos dotes para casamentos
de raparigas pobres e, o
remanescente dos seus
bens d ~ a - o ,em partes
iguais, às freguesias da
Ponta do Sol e do Estreito
de Câmara de Lobos, terras donde eram naturais
respectivamente seu pai
e sua mâe e onde deveri-

lactário ou outra. A de
Ponta do Sol deveria ostentar o nome de Fundação
João Pereira, seu pai e a do
Estreito de Fundação D.
Jacinta de Ornelas Pereira,
sua mãe.
Em ambas as'instituiçíKs,
a escolha do meio e a
forma da realização da
inienção do testador e a
escolha da sua gerência
ou. administração serão
feitas em reunião depessoas honestas, competentes, de boa fé, que se interessem pelo bem da freguesia, designadamente:
O Pároco d a freguesia,
um representante d a
Câmara Municipal, um
representante da/unta de
Freguesia e dois ou quatro
homens bons da freguesia. Estipulava ainda o testamento que esta Fundação perpétua, deverá ser,
em todo o tempo gerida ou
administrada gratuitamente, com escrúpulo e
honestidade, com amor
pelos pobres, sob a s visias
do povo, porque ao povo
pertence o testador e per'
tenceram seus pais.
Ainda segundo o tesiamento é condição fundamental d a s Fundações
estabelecidas que todos os
pobres têm direito aos
benefícios delas, n~esmoos
que não tenham religião
aigunza.Jesus Crirro abriu;
na Cruz os braços a toda
a humanidade.
Como bens destinados a
-serem divididos equitativamente por estas duas
fundações o testamento
apontava:
1 ) A propriedade de
todos os seus bens, cujos
usufrutos havia a título
vitalício legado a várias

.r-

transformaçòes ocorridas
desde 1948.

exerceu alguns cargos
públicos como o de Ministro do Intenor Foi tanibém
consultor Jurídico e advogado d e importantes
empresas e sociedades
De acordo com um averbamento ao seu registo de
baptismo verificado aos 20
de Janeiro de 1867, casouse na igreja dos Anjos a 18
de Dezembro de 1941 com
Maria do Socorro Santos
Pereira, Ildt~ralda fieb~e.5~
da Sé Nova, em Coiinbra e
faleci& eni Lisboa, a 25 de
Outubro de 1944 e de
quem não houve descendência

nelas e de Jacinta Pereira.
Após o casamento passou a residir no Funchal,
mais propriamente na freguesia de Santa Maria
Maior, onde a 6 de Janeiro
de 1867, nasce o Dr Antómo Pereira Reis, seu único
filho.
Jaunta de Ornelas Pereira ficana viúva a 24 de
Junho de 1889 e alguns
anos depois, provavelmente depois de 1893, muda-se
para Lisboa, para a residência de seu filho, que
depois de ter concluído,
em Combra, o curso de
Direito, se f i nesta wdade
onde passa a exercer a
actividade de advogado

camadas m a s carenciadas da população, bem
como a tntegração soclal e
comunitária da cnança e
~ovem.
Nesta fundação, doiada a
partir de 1970 de instalaç&
es próprias, adquuldas a 29
de Abril desse ano, pelo
valor de 700 inrl escudos,
funciona desde 4 d e
Dezembro de 1985 um
Centro de Actividades de
Tempos Livres e, desde 25
de Setembro de 1990 um
Jardun de Infãncia, sob a
orientação da Congregação de São José de Cluny,
ali presente, desde Novembro de 1985, na sequência
de um protocolo celebrado
entre as duas instituiç&s
Em Fevereiro de 1994
passa a Instituição de Utilidade Pública.

. s , , w m . . ~ ~ . ~ - - - ~ - ~ a u a a u a . a u a

pessoas, fazendo-se a respectiva consolidação de
forma equitativa à medida
e na proporção que tais
usufrutos fossem terminando. De enire esses
legados destaque para
Acsões da Companhia das
Águas de Lisboa; da Ril);itejana, da Companliia
Industrial Portugal e ColOnias; de Companhias Keunidas Gás e Electricidade
e da Companhia de Tabacos de Portugal
2) I'apeis de crédito,
Acções e Obrigações, que
deveriam ser vendidas na
Bolsa pelos melhores pre'ÇOS.
3 ) Uens móveis de qualquer natureza, mobílias
roupas, pratas, objectos
de -ouro o u de outros
metais etc. que deveriam
ser vendidos em leilão.
Ao iniciar a sua actividade, a Fundação D.
Jacinta de Ornelas Pereira
dispunha de um total de
pouco mais do que 2 mil
contos, verba .que viria a
ser reforçada ao longo dos
anos não só em consequência de juros, como
ainda de venda de acções
e da passagem para a sua
posse, conforme previsto
no testamento, de-acções
ou rendimentos cujo usufruto o instiiuidor havia
dado vitaliciamente a pessoas das suas relações de
amizade e que entretanto
foram falecendo.
Hoje com um patriniónio
avaliado em laigas milliares
de contos, a Fundarão
ocupa uin lugar de relevo.
na freguesia do Estreito e a
sua actividade insere-se
perfeiiamente do espírito
do seu instituidor, tendo
em conta, naturalmente as

Rua Fundação
vs Dr. António P. Reis
Pela importância desta
obra, julgo que seria de
toda a justiça, rectificar a
deliberação que em 18 de
Maio de 1995 atribuiu o
nome de Rua Fundação D.
Jacinta de Ornelas e substituí-Ia pelo do Dr. António
Pereira Reis, seu instituidor.
Afinal de contas se não
fosse ele não Iiavia qualquer Fundação. Dando o
nome de sua mãe à Fundação que ele próprio
criou, com o produto do
seu tral~allio, pretendeu
Iioiiicnagcá-l;i c css:t
homenagem continua a ser
prestada em cada dia que
passa, através cla sua actividade, contudo cada vez
mais esquecido está o seu
criador. Daí que se' iiiiponha praticar um acto de
justiça para com um
homem que não sendo do
Estreito não se esqueceu
das suas rdizes e através da
sua iniciativa e apesar de ji
não constar do número
dos vivos há quase 50
anos, continua ainda a
fazer muito pela freguesia.
Contrariamente a outros
que mereceram honras na
toponímia concelliia, se uni
dia o seu nome figurar
numa dessas placas e uin
nosso filho perguntar a
razâo porque lá está, tereiiios pan dar uina resposta
que ultrapassa o simples
título académico.
A concretizar-se esta
sugestão, para além de não
levantar probleiiias, tanto
em terinos de moradas,
uma vez que poucos são
os residentes nesta rua,
como junto da Fundaçiâo
D. Jacinta de Ornelas, não
há dúvida de esta sairia
com maior prestígio, pois
prestada ficaria também
uma homenagem ao seu
instituidor.
Matruel Pedro Freitas
(Cola boraçáo
Musac-Photographia
Vicenles)
.
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