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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (22)

Rua do.Pico da Torre

Apesar de ser uma pretensao antiga, ddda imporfância turística do Pico da
/%oire e ao facto do seu
acesso ser feita através de
uina íngreme e estreita
veredd, só a 22 tie Julho de
1953 é que o projecto, progima de concum e caderno de encargos deste anuamento foi aprovado, estando na altura, a obra orçada
em 136 mil escudos
A 9 de Setembro de 1953
teiii lugar o concurso para
adpdicação da pnmem fase
da obra englobando os trabalhos de terdplanagem e
obras de arte, numa extensão de 798 metros e com
uma base de Iiutação de
92 944$00
Foi seu adjudicatáno Luís
Fernandes da Silva, naiiiral
de Câmara de Lobos, pelo
valor de 89 540$00, celebrandose a respectiva esaitura a 23 de Julho de 1954

O início das
obras de abertura
Em 14 de Julho de 1954
estavam já a maiona dos
propnetános dos terrenos a
expropriar de acordo com
os preços constantes dos
respectivo mapa de expropnações, pelo que a Cãmara deliberou autorizar os
correspondentes pagamentos aFiin de ser dado imediato início das obras
Na sessão cainarána de
14 de Outubro de 1954 é
pesentc a priiiieiia liquida-

ção referente a esta obra, o
que e indicador de que os
trabalhos se terão iniciado
pouco tempo depois da
celebração da respectiva
escritura de adjudicação
Na sessio camaiirid de
14 de Dezembro de 1955 é
autonzada a liquidação final
da primeira fase da obra, o
que quererá significar que a
terraplanagem terá terminado em finais de Novembro: principtos de Detembro de 1955
Entretanto, ainda n o
decurso dos trabalhos relativos à primeira fase, preparava-se li a segunda.
Com efeito, na sessão camarária de 13 de Abd de 1955
a Câmara era inforniadada
companicipação por parte
do Estado, no valor de
74 400$00 relativamente à
sua pavlmentagão, cujo projecto, vem a ser presente na
sessão camarária de 25 de
Maio de 1955, onde é aprovado e as respectivas obras
incluídas no plano do ano
seguinte, ou q a de 1956
Ainda que não estivesse
prevista no plano de 1955
e, por consequência sem
dotação orçamental, a
Câmara delibera a 9 de
Novembro de 1955 arrematar as obras de pawnentação deste armamento, furando o dia 14 de Dezembro
para o respectivo concurso,
com a alegação de que
seria necessário ganhar
tempo, uma vez que era de
prever o não aparecimento
de cdndidatos no pnmeuo
concurso
Tal como previam os responsdveis cainarários este

primeiro concurso ficaria
livre, pelo que nova arrematação é agendada para o
dia 25 de Janeiro de 1956,
sendo de lM)69$20 a base
de licitação Foi seu adjudicatáno Manuel Figueira pela
quantia de 90 mil escudos,
tendb a respectiva escritura
sido celebrada a 27 de
Fevereiro desse dno
A obra ter-se-á prolongado até fmais do pmneuo tnmestre de 1957, uma vez
que a liquidação final só é
autonzada a 10 de Abril
desse ano

O alargamento
da rua
Ainda que destinada ao
trânsito automóvel, a sua
largura não permitia a cuculação nos dois sentidos
nem a de autocarros de
passageiros, factor impeditivo de acesso a automóveis
de turismo
Este facto v m a obngar a
que importantes obras de
alargamento e pavimentação tivessem, posteriormente de ser efectuadai
Na sessão camarária de
29 de Agosto de 1991 é
aprovado o respeaivo proi
grama de concurso e caderno de encargos ê na sua
sessão camarána de 14 de
Novembro de 1991 a obra
de alargamento deste camr
nho é adjudicada a José
Aveho Puito, tendo a sua
inauguração lugar a 14 de
Maio de 1993

As referencias
mais importantes
Esta rua, tem a panicularidade de, atraves do hoje

ra

denominado restaurante
Polar, ter sido o segundo
local, onde depois das
Vides na freguesia do Estreito de Câniay de lobos, a
espetada passou a fazer
parte da ementa dos restaurantes madeirenses
Contudo, neste arruamento, a referência m.iis
importante é sem dúvida o
Pico da Torre, local donde
se desfruta uma magnífica
panorâmica sobre d baía e
Ilhéu de Câmara de Lobos
Neste local foi constniído,
ficando concluído em finais
de Setembro pnncípios de
Outubro de 1997 um miradouro, concretizando-se
data forma, uma pretensão
canarina que vinha já pelo
menos desde 1941
Coincidindo um pouco
com a conclusão desta
obra teve lugar no Pico da
Torre, de 11 a 18 de Outubro de 1997 uma parte das
actividades da I Semana
da Pedra, onde vários
escultores num atelier
improvisado, sobre o olhar
atento do público deram
forma a alguns trabalhos
escultóncos, tendo a pedra
de cantaria como única
matéria prima
Passui anda este local um
Cruzetro da Independência,
inaugurado e benzido a 14
de Setembro de 1941
No tempo perdeu-se a
intenção formulada a 8 de
Maio de 1957 pelo Padre
António Pinto da Silva n6
sentido de aí construir uma
capela, que deveria ficar
integrada no património
paroquial
Este Pico da gire esteve

auih associado a existência
de uiiia defesa inilitai,
donde advem tainbém iiiiid
das suas antigds denoiiiinações de Pico do Fone, bem
como a vários projectosde
urbdnizdção, todos eles :ité
ao momento sem qualquer
concretizac,ão

Os projectos
de urballi2ação

convidddos outros dois
arquitectos
Relativamente ao anteprojecto de Agostinho
Xavier Andrade ele seria
publicamente apresentado
no dia da inauguração do
alargamento da rua do Pico
da Torre, a 14 de Maio de
1993 e viiia a estar na origeni de um concurso, deliberddo eni 18 de Setembro
de l(997, pdr~c«nceGío CIO
direito de supeificie desti
nado d concepção, constiiiqào e euplora(;io d.i
infrd-eitrutuia turística nele
prevista Contiido, iiiiia ve/
iiidis, do que parece, o
I1ico dd lorre peiinanecera,
em taiiios de mfn-estmturas, reduzido do cruzeiio
da independência e do
miradouro iecentemente
construído, unia vez qtie
apesar de colocado a con
curso, em Dezembro de
1997, o projecto nào ter.]
atraído investidores, f.icio
provavelmente associado
ao elevado ciisto da sii.1
execução

A sede da
Banda Municipal
Ainda que sem acesso
diiecto com a rua do Pico
da Torre, no cruzamento
desta rua coiii a eitrdd,,
J o i o Gonçalves Zdrco
encontra-se situa& a sede
da Banch Municipal de
C%rndrade Lobos
Inicialinente em regime
de aluguer, a celebração,
no dia 11 de Dezembro de
191, de um profmIo entre
o Governo Regional e a
Banda Municipal de Câmara
de lobos através do qual o
Governo lhe concedeu o
quantitativo de 15 mil contos amoMvel em 15 anos,
pmmtiu que a banda adquirisse o imóvel que ocupava
desdeà'década de 30
No edbcio, onde está
instalada a sede da Banda
Municipal, existe um oratóno contendo uma pintura
de Nicolau Ferreira datada
de 1781

A encomenda daquele
que julgaiiios tei sido priineiro estudo datd de 1960,
tendo a opçio da Câmara
recaído sobre arquitecto
paisagístico Nereus Fernandes. Na sua sessão de 26 de
Julho de 1961, na presençd
desse estudo, a Câmara
delibera encarregar o seu
autor de elaborar o respectivo projecto
Apesar de constar do
plano de actividades da
Câmara para 19612e'de-uma
comissão de emigrantes
camaralobenses, radicados
na Venezuela, ter chegado a
anganar meios para constniu uma casa de chá e
uma torre com relógio prevista no estudo, o projecto
nunca chegou a avançar.
A elaboração do segundo
ante-projecto foi dado por
deliberação camarária de
23 de Maio de 1973, ao
~ ~ b g r ~ @
arquitecto Luís Pinheiro,
FREITAS, M Pedro Pico da
TO"
Jomd da M a d a , 4 de
que o terá concluído a 8
de Novembro do mesmo esoJVghA:,i"aJ
PresenFa
ano. O terceiro ante-pro- de Nicolau Ferreira,um
jecto seria dado ko Arqui- madeirem do sec XVIEI,na da
tecto Agostinho Xavier de Câmara de Lobos Giradevis
Andrade, na sequência de LI de Temas Culturais do Concelho
uni concurso formulado de
de Lob«s, n Q 5,
por deliberação camdrdria
d e 9 de Mdi(« de 1989e , d , l 9 7 ~
paid o qti.11foraiii taiiil>eiii
1~ntrrtcl
PedroFralus
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