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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (20) 

Rua Dr. António Vitorino de Castro Jorge 
tígios de duas garagens 
constmídas especificamen- 
te para as primeiras camio- 

tra toponirnicamente dividida a estrada de netas, uma por parte de 
ac,esso à freguesia do Jardim da Serra, Manuel Faustino de Jesus, 
estendendo-se entre a rua da Igreja e o situada ao norte da siia 
lugar do Calvário onde passa a se denomi- quinta, hoje dos herdeiros 

de António Prócoro de 
Macedo e outra por.paiTc 
do Dr. José Sabino de 

responde ao da antiga Estrada Abreu e situada no cmz;i- 
Iiiento da Rua e Azinhaga 

ligava, passando pela fre do Dr. Castro Jorge. 
o Funchal a São Vicent 

Dt Antóiiio Vitorino 
de Castro Jorge 
É natural do Funchal, 

da sua parte inicial alargada Agosto de 1954. a Câmara onde nasceu à Na de Santa 
em 1922, na maior parte do decide, de acordo com o Maria, freguesia de Santa 
trajecto, a actual Rua Dr. . plano de comparticipações Maria Maior, a 2 de Setem- 
htÓni0 Vitorino de Castro. . do.Estado, 'incluir esta obra bm de 1913. É fdho de Luís 
Jorge era extremamente no orçamento de 1955, Jorge. e de D. Josefina 
estreita, ainda que permi- tendo o respectivo projecto bro de 1987 havia sido substituído nas suas hnçõ- revolucionar toda a agri- Amónia de Castro e Jorge. 
tindo a circulação automó- ,sido aprovado a 28 de dado o seu nome à 'ma es pelo Dr. Castro Jorge. cultura tanto da parte da Casou em 1944 com D. 
vel. No entanto, essa circu- Setembro do mesmo ano. entre o Largo do Patim e o Já no lugar do Calváno, freguesia do Estreito, situa- Matilde Martins da Silva 
lação, substancialmente ,Contudo, contrariamente Largo das Corticeiras, assim denominado, muito da abaixo dela como da CastroJorge, de quem teve 

aumentada a partir de 1947, ao previsto, esta obra não homenagem que recusou. provavelmente, por,ser o freguesia de Câmara de 3 filhos. , 

não se fazia sem que as se dizaria  em 1955 e a 12 ,- Para além desta rua, o local reservado à celebra- lobos. . . . . . . Depois de.  concluir o 
pessoas, perante a passa- .de' Setembro de 1956 o nome do Dr. Castro Jorge, ção de algumas das ceri- Situado .na .margem da curso do Liceu do Eunchal, 
gem de um carro tivessem. alargamento do caminho foi também por deliberação mónias alusivas à crucifica- Rua Dr. Castro Joee encon- ma%culourse na faculdade 
de se refugiar nos poitais entre a igreja e O Calvário de 18 de Maio. de 1995, ção de Cisto, encontramos tra-se o primeiro ,posto.de de Ciências da Universida- 
das casas. ; ' volta a ser incluído no dado à azinhaga que dá uma.pequena capela, transformação eléctrica de de Coimbra onde tiroti 

Com efeito, em 1947, plano de obras a realizar acesso ao seu consultório e conhecida por capela do construído no Estreito e o lQ ano, desistindo depois 
com o início das obras de no ano seguinte, sendo no -que partindo da Rua Dr. Calvário e ocasionalmente que constitui uma espécie para se matricular na facul- 
abertura da estrada entre o entanto 0 respectivo con- Castro : Jorge, acima da da', Vera Cruz. Foi esta de marco histórico teste- dade de Medicina de Coim 
Calvário e o Estreitinho, curso aberto a 10 de Outu- entrada para o Caminho capela construída em 1963, munhando a chegada, a bra, acabando' posterior- 
dotada de 5 metros de Ia\ bro de 1956. , , : Velho da. Marinheira se por iniciativa de Maria Vir- 14 de Dezembro de 1956, mente por se tratisferk para 
gura e permitindo a ligação Depois de dois concursos estende até ao caminho gina da Encarnação Pesía- da corrente eléctrica àfFe- a ..Faculdade de Medicina 
automóvel com as zonas onde não apareceram.can- Calvário -.Estaleiro. , na, com o apoio de várias guesia. de Lisboa, onde se licenci- 
altas da freguesia, o trânsi- didatos, a obra de alarga- ' . . . - , .  . pessoas da localidade, em . . . ou a 28 de Junho de 1938. 
tci não só aumentou signi- mento da Rua Dr. Castro As referências terreno cedido para o efei- Os trawpoíttes Terá permanecido em 
ficativamente, como a pas- Jorge é fuiaimente adjudi- mais importantes to pelo Dr. Castro Jorge. colectivos Lisboa até 1942, altura em 
sagem de automóveis car- cada a 12 de Dezembro de . Nesta nia encontra-se siti- .Constitui esta capela o fim. , Esta ma ainda se encon- que vem m~b'iuzado a 
regados de madeiras e fran- 1956, pelo preço d e  ada a policlínica do Estreito das estações da via Sacra, tra ligada à origem dos Madeira como médico da 
ça através da estreita Rua 137.900$00, devendo as .inaugurada a 10 de Março assinaladas por cruzes ao transportes colectivos de Marinha.. Uma vez na 
do Dr. Castro Jorge, provo- obras ficarem concluídas de 1995; a quinta dos her- longo de todo o trajecto da passageiros do Estreito de Madeira, ao fim de a b m  
cava danos nos muros e num prazo. de 4 meses. deiros de António Prócoro Rua Dr. Castro Jorge, e veio Câmara de .Lobos. Com tempo pede Passagem à 
nas casas sobranceiras. Todavia, a celebração da de Macedo Júnior, que em substituir um primitivo ora- efeito, segundo. o Diário . vida civil, surgindo entre- 

respectiva escritura verifi- 1870 pertencia ao Conde tório, onde provavelmente da Madeira de 22 de Janei- tanto 0 casamento e uma 
O alargamento cada somente a 17 de Maio de Carvalhal; a quinta se encontraria o Cruzeiro ro de 1928, existiam no sua passageni pelo Porto 
da rua de 1957, viria a atrasar o conhecida como do Sr. do Calvário, que de acordo Estreito de Câmara de Santo, como Médico Muni- 
Por esse facto impunha- início das obras. Tomás, onde viveu o Dr. com O Jornal foi inaugura- Lobos, ao serviço da sua cipal, cargo que exerceu 

se o seu alargamento. Em Agosto de 1957 O José Sabino de Abreu, do a 16 de Junho de 1940. população, cinco camione- durante cerca de 6 meses. 
Ainda que antes outras ini- Eco do Funchal, na sua Médico Municipal e que Ainda no lugar do Cal- tas, três pertencentes aJoâo A 12 de Julho de 1944 
ciativas nesse sentido edição do dia 11 dava por ter atingido a idade da vário, en-contramos uma Pestana Santos e que foi toma posse do lugar de 
pudessem ter eventual- conta de que se estava a reforma- seria, em 1944. estaao de-Tratamento. de auem orimeiro Drestou este Médico Municipal do Con- 
menie'oconido, na sua edi- 
ção de 21 de Janeiro dc 
1954, o Eco do Funclial 
chama precisamente a aten- 
ção da Câinan Municipal 
de Câmara de Lobos para 
essa necessidade. 

Na sessão camarária de 
10 de Março de 1954 a 
Direcção de Mellioramen- 

- tos Rurais sugere que em 
vez da c o ~ ~ m ç â o  do cami- 
nho entre oJardii da Sena 
e as Corticeins se deveria 
melhorar o caminho da 
Igreja do Estreito ao Calvá- 
rio, siigestiio que :i C:imai-.i 
aceita e logo delil~efii iiiaii- 
tl:ir el;iOonir o rcsl~ecrivo 
~)roic'cIo. 

proceder ao seu alarga- 
mento e pavimentação, 
referindo ainda que a estra- 
da passaria a ter 6 metros 
de largura. 

Atribuicão 
da denominação 
A 18 de Maio de 1995 a 

este troço da estrada de 
acesso ao Jardim da Serra, 
compreendido entre a Rua 
da Igreja, no seu cmza- 
iiiento coni a Rua Capitão 
Arniaiido Pinto Correia e o 
Iiigar do Qilvário é dado o 
nome do 1)ii António Viio- 
ririo de Cistro Jorge. Coii- 
iodo, ji :iiiterioriiieriie, por 
Jelil)er;i<So cle 3 tlc Setcin- 

á g u a s ,  
inaugura- 
da em 27 
de Outu- 
bro de 
1979 e o 
a c e s s o  
turístico 
para pas- 
seios a pé 
através da 
Levada do 
N o r t e ,  
conduta  
e m  inau- 
guiada a 
1 de Ju- 
11110 de 
1352 e 
que ttiriLI 

. s 

tipo de serviço de tnns- 
poites na freguesia, e duas 
a Manuel Faustino de Jesus, 
ambos moradores na Iioie 
denominada Rua Dr. Castro 
Jorge. Contudo, por volta 
de,1931 já s6 existia uina 
companhia de autoinóveis, 
dotada de quatro viaturas e 
propriedade do Dr. José 
Sabino de Abreu, residente 
taml2ni nesta nia. Bta úlii- 
-ma cornpatiliia viria poste- 
rioriliente a esLar na origeiii 
da Sociedade de Auioiiló- 
vcis do Estreito dc Giiiain 
de Lobos, que a 1 de 
M;ir$o dc 1967 passoii a 
iii[c~,qi.;ir ;i Jlotlocsrc. Aii?tl:i 
Iloic, ncsi3 r ~ 3  exis~ciii \,e>- 

celho de ~ânia& de Lobos, 
no partido médico das fre- 
guesias do Estreito de 
Câmara de Lobos e Curral 
das Freiras, substituindo 
nessas Funçòes o Dr. José 
Sabino de Abreu, qiie 
entretanto se havia refor- 
iiiado. Nestas fuiições tnan- 
teve-se até à sua reforiiia 
ocorrida por volta de 1983. 
A par das suas respoiisal)i- 
lidades, coiiio inétlico 
iniinicipal, exerceu e conti- 
nua ainda hoje a o fazer, 
niedicin:~ privada, coiiio 
Clínico Cenil. 

1':1i.3 :11é111 <Ic 111édi~o. 
o jorii;ilisi)io inicrcssoii- 
-Ilic tlc toriii:i 1x11-iicii- 
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lar, tendo sido proprietário tava apurar a sua extensão tico e Social Apesar dos de Câmara de Lobos das no Funchal, no ano uin inotorista da Rodoeste 
e Director do Diário da motivo poique haviam sido bons resultados obtidos, Com efeito, ein 1993 vê- de 1953, à realização, pela de nome Horácio compôs 
Madeira, Director do Eco detidos os seus autores tendo o partido que repre- mmlo como mandatário da prinieira vez, na Madeira, algumas quadras popula- 
do Funclial, cargo que António de Castro Jorge, sentava ganho as h-eguesns lista, tida como de esquer- de uma festa dedicada a res que por exprimirem o 
exerceu entre 15 de Janeiro Cesáno Nunes, M Macedo do Curral das Freiras e da, de cidadãos Seremos Santo Isidro, padroeiro dos sentir do povo, não podeni 
de 1959 e 5 de Janeiro de de Faria e Manuel Rodri- Quinta Grande, apenas freguesia do Jardim da agricultores passar sem referência i 
1961 e ,  ainda durante gues conseguiu ser eleito verea- Serra, candidata à Junta de Sobre o Dr Castro Jorge, Manuel Pedro Prelta 
algum temvo Director do Ao saber da sua ~ n s â o  dor Apesar de tudo. assu- Freguesia do Estreito e 
sgmanário iarco, orgão ofi- muitos estreitenses 'ainda me o mandato, mas na ses- tendo por objectivo a cria- 
cial da APAM (Associação deslocaram-se ao GAG 2, são camarária de 1 de ção da freguesia do Jardim 
Política do Arquipélago da para pedirem a sua libeira- Junho de 1978 demite-se, da Serra, a partir da desa- 
Madeira). çào, pretensão que não descontente com a forma nexação da pane alta do 

Relativamente ao Diário seria, no entanto atendida. como a maioria PSD estava Estreito de Câmara de 
da Madeira. o vrimeiro Depois de dois meses de a exercer o cargo. Semindo Lobos. Em 1997 vê-mo-lo . . 
número tendo o nome do oriião o Dr. Castro Tome é afuma ao DN-Revista-em 8 como mandatário da lista " u 

Dr. Castro Jorge como pro- iibeirado e volta ao Estreito de Março + 1332, cansara- do Partido Socialista, can- . -Depo" do 25 de Abril de 1974 . 
prietáiio e Director surge a e, no dia da sua chegada, o se com o facto do PSD didata à presidência da Ifaoia algzrém que melia medo. 
16 de Janeiro de 1961 e o povo presta-lhe uma gran- aproveitar as suas ideiac e Câniara Municipal d e  dlundarrtr~ipretldrroDr. Ca5Ir0 Jorge. 
último a 2 de lulho tle de recepção, o que atesta o depois chamá-las deles. A Cârnara de Lobos.' Qtteni n~<ctzdoirfoi o Brigadeiro Carlos Azeredo 
1982. altura eni &e amo- carinhó que lhe-dédicava. . este propósito no acto da Apesar das suas convic- , L 

veita para se despedir dos Aliás, este carinho pelo sua deiniwào refere mesmo cões politicas não hesita 
seus leitores referindo que Dr Castro Jorge, já se liavia numa alusão ao Dr Alberto em apostar nas pessoas, 
depois de 25 anos de luta a feito sentir pelo menos João Jardim de que não é mesnio que ideologica- 
bem dos madewnses havia noutra altura, ou seja em cavalgando no Castro Jorge mente distantes, se confiar 
chegado ao fiin, e caso 1955, amda que por outras que o presidente vai conti- na sua honestidade, que 
curioso coincidindo com a razões No dia 31 de Maio nuar no poder era aliás, um dos valores 
inauguração dum monu- de 1955, por ocasião da Antes de se comprometer que mais admirava em 
mento ao emigrante recepção popular que orga- com o CDS, o Dr Castro Salazar e sobre quem, em 

Também se interessou nizara em honra do então Jorge terá chegado, em 1989, por ocasião do cen- 
pela vertente onde presidente da República 1975, a ser abordado pelo tenáno da sua morte, esc=- 
tem um percuno de algu- General Craveiro Lopes, na ptópno Dr. Alberto João veu uma pequena brochu- 
ma curiosidade Com efei- sua passagem pelo Estreito, Jardim, que se terá mesmo ra 
to, ainda que não escon- foi acoinetido de doença deslocado a sua casa, con- Ainda que no concelho 
dentlo a sua admm@o por súbita, situação que o leva- vidando-o para integrar as de Câmara de Lobos, o 
salazar, mesnio, . na posteflormente à capital, iideuas do PSD, o que recu- prestígio do Dr Castro 
em 1992, numa entrevista para diagnóstico e eventual sou Jorge se deva à sua aaivi- 
dada a IVO Caldeira e publi- tratamento No seu regres- A 8 de Dezembro de dade como médico, mere- 
cada na do DN- so, em Julho desse ano, foi 1978, com base na APAM, cendo mesmo o epiteto de 
~~~~~t~ de 8 de M ~ ~ ~ ~ ,  de alvo de uma importante de que também chegou a Médico do Povo, o que 
ser um salazarista convicto, manifestação de regozqo ser dirigente, o Dr Castro Ilie advérn, não só da dedi- 
tal não impedia que antes prestada por parte da Jorge, conjuntamente com cação com que exerce a 
do 25 de Abril de 1974, no pop"la@~ o Dr Aragào de Freitas, sua profissão, como pnnci- 
seu ~~á~~~ denunciasse os Apesar do audente de Ernesto Pestana, Estevão palmente à forma gratuita 
erros e criticasse as autori- percurso, que foi a sua pri Silva e outros foi um dos ou quase que gratuita 

dades por aquilo que con- são em Caxias e que ele fundadores do PDA (Parti- como a exerce, a verdade é 
c,rlpr2v. m2i próprio afirma ao Diário do Democrático do Atlân- que ele também há alguns ...-., 
mente através de rubricas 
como o Papagaio e o Giz 
na parede. 

Depois do 25 de Abril de 
1974 continua no seu Diá- 
rio da Madeira a defender 
os seus ideais e valores 
políticos e, em consequên- 
cia de um artigo intitulado 
"Com Quem Vivemos", 
cujo conteúdo foi tido 
como independentista, é 
em 15 de Maio de 1975 
preso por ordem do então 
Governador Militar da 
Madeira, Brigadeiro Carlos 
Azeredo e depois enviado 
p;ira a prisào de Caxias. 

Nuiii coiiiunicado do 
Quartel General do Coman- 
do Territorial Independente 
da Madeira de 15 de Maio 
de 1975, publicado no Jor- 
nal da Madeira, na ediqijo 
do dia seguinte, dá conta 
de que eni 10 de Maio de 
1975 liaviam sido publica- 
dos no Diário &i Madeira, 
três artigos, iioiiieadainente 
"Coin quetil Vivenios", "Na 
Madeira Vit6ria d:i Social- 
Dcinocracia", uiiia razào 
p:ira a ititlcpeiitlêiicia e 
i11111 c:irta inseiTii na secçào 
"Coririo tl:i M;itlcic~", coiii 
ten<lênci;cs contiárias i tini- 
datlc ii;icioii:il c que iiiillor- 

.- - 

d e  Notícias d e  2 de. tico), tendo, na altura, não 
Novembro de 1335, ter sido , só ocupado a presidência 
uma experiência engraçada, da sua Comissão .Instala- 
não o impediu de continu- ; dora, como tendo sido o 
ar a ter uma intervenção . seu primeiro presidente. 
activa na política. Para além Ainda que nos últimos 
de continuar a escrever no .: anos se encontre afastado 
seu Diário, aceita.nas elei-,' da política. activa, .não 
ções autârquicas. de 1976, deixa de continuar a sur- 
ser candidato à presidência preender a opinião públi- 
da Câmara Municipal de ca .por alguns dos seus 
Câmara de Lobos, nas listas apadrinhanientos políti- 
do CDS - Centro Democrá- cos a nível do concelho 

anos atrás esteve ligado a 
outras importantes iniciati- 
vas locais. 

Com efeito, o seu nome 
está ligado a importantes 
iniciativas da freguesia do 
Fstreito, nomeadamente à 
criação da festa das cerejas, 
à criação da Casa do Povo, 
à participação de uma 
representação da freguesia 
do Estreito, no desfile das 
festas das vindimas realiza- 
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