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Caminhos-e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (23)

Rua Dr. Alberto Henriques de Araújo
Armamento
que liga o lugar
do Calvário,
na freguesia
do Estreito
de Câmara de Lobos
às Corticeiras,
na freguesia
do Jardim da Serra,
onde termina junto
ao início da estrada
de acesso para
a Boca dos
Namorados.
Aberta em 1948,
foi por deliberação
camarária de 18
de Maio de 1995,
dado a esta
estrada o nome
do advogado,
político
e jornalista,
Dr. Alberto
Hetiriques
de Araújo.
A 31 de1:ineii.o de 1946,
o Eco tlo Fiiiiclial ;iiiiinciav:! qiie a Gin:iia blunicilxil
tlc Grnaci de Lol>os iria
pn~cetlerà constiuçdo de
uin:, nov:i esirridn entre o
sitio tio Calvário e o Cabo
do Podio, na freguesia do
Estreito de Cáinara de
Lobos, coin uma largura
de 5 iiietros e uma extensâo de 1.789 nictros e que
deveria ficar coiicluída em
1946, nuni projecto do
Eng. António Ribeiro Pereira. Contudo, as obras desta
esirada que constitui a
quase totalidade da exteiisão da actiial rua Di:Alberto de Araújo, viria a sofrer
alguns atrasos, Lillxi vez
que só se iniciariarn dois
anos depois, eiii 1948.
Denoininado de Cflrni-

riho ~l~itlicipul
erzII'e o Calvário e o Estwiiirzbo , ao

longo do seu trajecto, a
estrada viria a cortar perpendicularmente por três
vezes a antiga estrada Real
25 que ligava o Funchal a
São Vicente.
Na sua sessão de 4 de
Setembro de 1946, a construçiio da' primeira fase
(terraplanageiii) desta estnda orçada globalmente em
487.809$52 é incluída no
plano de actividades da
Câiiiara Municipal para o
ano seguinte. A inclusão
desta obra é aliSs rcforqaada
por indicação da Direcçdo
Geral dos. Serviços de

Urba n izaqão tl:i Junta Jiinlio e I6 de Jullio,só :i 13
Geral, ao frizer constd-Ia de Agosto tle 1947 é qiie
dos seus planos de iiielho- surge 11. cantliclato, Jriào
ramentos urbanos e rurais Azevedo de Nóbrega, a
aprovados para 1947 e cujo quem é adjudicada a obiz
extracto é presente n:i ses- pelo valor de 240.500$00.
Contudo, ter-se-ão regissão cainariria de 30 de
tado algunias demoras no
Dezembro de 1946.
Na sua sessão de 23 de início clos traballi6s uina
Abril de 1947 a Ciinara é vez que, o Eco do Funchal
informada de que o Estado de 18 de Março de 1948,
Iiavia coniparticipaclo a ainda anunciava que no
obra ein 156 mil escudos, plano cL1 Câmara Municipal
niotivo porque coloca ein de Câmara de Lobos para
concurso a sua realização. esse alio estava prevista a
construção dessa nova
estrada entre o Calvirio e o
A abertura
Estrcitinlio, lugar situatla a
da N a
Apesar de ser t e m i irali- 300 iiietros das Corticeizado concursos a 18 de ras, obra que não só perI

I

1iiiiiri:i ni:iior kicilidatle de
coinunica~ão entre as
~>opiil;icfics
coiiio periiiitiria o desenvolviniento
turístico da freguesia.
Recorde-se a este propó,sito que esta via de coiiiunicaçãy iria permitir o trânsito uiitoinóvcl às proximidades quer da Boca da
Corrida, quer da Boca dos
Nainoilitlos quer aiii&i :to
Jardiiii da Serra, pontos de
interesse turístico, n;i altuni
iiiiiiio prociiiados.

As obras de

caícetamento
No dia 1 de Fevereiro de
1951, depois de tereni sido

feiios três concurhos IXIKI
:icljiidica~ãotla 2' tasc p;iviiiieniaq:io tl:i cst~itl:~
sein que tivesse111lip:ireci- .
do canditlatos, é deliixratlo
solicit:ir autoriqçào pam
que uni iiovo concurso
fosse aberto nias seiii base
dc licit:i<:io, o ytic veiii :i
acontecer, conlòriiic olicio
do Director-Geral dos Serviços de Url>anizaçào,presente na sessào caiiiarária
de 28 de Fevereiro de
1951.
O concurso desta 2* kise
da est1:ida entre o Calvirio
e o Estreitinlio. orçada eni
176.400S00, é entào agendado, sem qualqiier base
I
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dc licimção, para o dia 14 naturalmente respondeu
de Abril de 1951. A ele que nào.
A 14 de Outubro de 1953
concorreriam Manuel Marques, natural da freguesia era feita a liquidação final
do Estreito e a Empresa de da obra, que no entanto
Construção Civil Lcia., o em sessão de 30 de
primeiro pela quantia de Dezembro de 1953 é alvo
310.355$50 e o segundo de correcção, sendo nesta
pela
quantia
de mesma altura aprovado o
auto de recepção.
315.516$63.
A 10 de Março. de 1954
Contudo, um parecer da
Direcção-Geral dos Servi- .em resposta a uma circular
ços de Urbanização reco- proveniente da Direcçãoinenda a sua não aceitaçâo Geral de Urbanização, esta
por parte da Cârnara,'por entidade é informada, por
serem demasiado exagera- , parte da Câmara, da possidas, em termos de preço, bilidade de poder ser esta
motivo porque a Câmara estràda inaugurada a 28 de
na. sua sessào de 23 de Maio de 1954.
Maio de 1951 delibera não.
A atribuição
fazer a sua adjudicação.
da denominação
A 9 de Janeiro de 1952, a
Na sua sessão de 18 de
Câinan aprova o prograiiia
e - caderno de encareos Maio de 1995. a Câmara
referentes a esta obra e Municipal de Câmara de
anuncia o respectivo con- Lobos, atribui o nome do
curso, sendo de 260.161$00 Dr. Aberto de Araújo, a
o valor da base de licita- este armamento.
Ainda que não havenção, fixando o dia 6 de
do, infelizmente, qualquer
Fevereiro para o efeito
Tendo concorrido dois justtficação para essa opção
empreiteiros, a adjudica- parece-nos plausível adnução da obra realizada, na tu que para além das suas
sessão de 20 de Fevereiro, capacidades como advoseria dada à Empresa de gado, jornalista e político
Construção Civil Lda., pelo .terá pesado na sua decisão
, camarária a relação do Dr
valor de 229.709$00
As obras corresponden-. Aiberto de Araújo com o
tes a esta 2* fase, ter-se-ão r concelho de Câmara .de
iniciado no mês de Março Lobos,. donde era natural
de 1952, a avaliar pelo- seu pai e, em particular,
facto de na sessão camará- com a freguesia do Estreito,
ria de 19 de Março ter sido onde possuía propriedapresente um ofício da des, das quais a mais
empresa concessionária importante é a chamada
pedido a interrupção do Quinta das Romeiras e
trânsito automóvel. Nesse onde era também alvo da
sentido, também um comu- maior estima e respeito por
nicado de um dos zelado- parte da sua popula@o.
res da Câmara informava
Este facto terá aliás feito
na sessão camarária de 30 com que tivesse sido um
de Abril de 1952 que as importante i n t e r f m t o ~ t o
obras, nesta altura já iam das instâncias superiores
adiantadas e que por isso para resolução de algumas
devenarn ser visitadas pelo das carências da freguesia
técnico responsável
do Estreito e do concelho
Na sessão camarária de de Câmara de lobos.
14 de Maio de 1952 era
A Q~lnta
autorizada a primeira liquidas Romeiras
dação referente a esta obra.
Neste amamento situase
A 13 de Agosto de 1952,
a estrada já estava calceta- a Quinta das Romeiras,
da.. .oelo aue a Câmara
considerando a necessidade de zelar a sua conservação, delibera assalariar
a título eventual um indivíduo para o efeitb.
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A carreira
Funchal-lorticeiras
Por outro lado, nesta
mesma sessão, é presente
um ofício da Direcção dos
Serviços Industriais , Eléctricos e de Viação renietendo um edita1 respeitante ao pedido de unia
carreira de passageiros
entre o Funclial e as Corticeiras e perguntando se
a C;imai.~ivki inconvenientes, ;to que ;I Câinaia

denominação decoriente
do sítio onde está implantada e que foi propriedade
do Dr. Alberto de Araújo,
facto que segundo opinião
de alguns terá acelerado a
sua abertura
Com efeito, possuindo o
Dr Alberto de Araújo esta
proprieddde, situada quase
na extremtdade norte da
rua que hoje ostenta o seu
nome, e sendo ele deputado à Assembleia Nacional,
terá feito alguma pressão
no sentido da sua abertura,
concretizando-se desta
forma uma pretensão já
antiga de tornar acessível
ao automóvel os pontos
de maior beleza da freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, hoje
integrados na freguesia do
Jardim da Serra.
Não sendo natural da
freguesia do Estreito, esta
propnedade surge, muito
provavelmente da sua rela@o com a Quinta do Jardim da Serra, localizada
nas proximidades e na altura pertencente a familiares
seus
A casa de residência terá
sido construída na década
de 40 segundo um projecto
da autoria do arquitecto

Raúl Lino autor do livro
Cmas Porluguesas

Dr. Alberto
Araújo
Era natural do Funclial
onde nasceu na fregiiesn de
São Pedro a 3 de Março de
1903, tendo falecido no
Funclial a 28 de Outubro de
1997 Era filho de João 1stdoto de Araújo Figueira,
comerciante natural de
Câmara de Lobos e de Vi' gínia Henriques de Araújo
Casw com Vem Bettencourt
da Câmara, fdha do coronel
António Bettencourt da
Câmara e de Joana Sultana
Abudarham, de quem não
houve geraçâo.
Depois de receber a mstmção primána numa esce
Ia particular e de ter frequentado o Liceu do Funchal, matriculou-se na
faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra,
onde se formou em 1925,
com a classificação de 18
valores
Enquanto estudante universitário, chegou a ser
presidente da Assembleia
Geral da Associação Acaidémica de Coimbra
Depois de ter estagiado
em Coimbra rearessou ao
Funchal, passaido a fazer
parte do quadro de advogados desta comarca Um
dos seus primeiros casos
como advogado terá sido
defesa de João Baptista
Gonçalves, que havia
assassinado, junto à capela
do Bom Sucesso, no Garachico, a 22 de Maio de
1927, o padre Joaquim
André Passos, capelão cantor da Sé catedral e que ali
era hábito vir celebrar
missa, em virtude de não
lhe ter dutorizado o casamento segundo os rituais
da igreja, com uma segunda inullier, estando a priineira ainda viva
Foi Director do Ilidrio

de Noticias, desde 31 de
Março de 1931, até 10 de
Maio de 1974 Segundo
afirmou, a este propósito,
ao Didrio de Notícias, na
sua edição de I5 de Agosto
de 1992 logo ap6s o 25 de
Abril e enz vinude do meu
pmsado polít~cocomecei a
perzsa~ qtre não deveria
continuar afienle do Diúno E, tendo reunido os
redactores todos fomos
unânimes e de opinrão que
a mrnha contrnuaçâo na
Dlrecção dojornalpodena
prejudicar o Dtáno de Notícias e todos quanlos ali Irabalhavam Dentro de uma
postura de zordralzdade
apresentei a minha demrrsão à empresa
Durante 24 anos, entre
1945 e 1969 foi deputado
pelo Circulo da Madem à
Assembleia Nacional, tendo
feito parte de diversas
comissões parlamentares,
nomeadamente da Comissão de Finanças e da Comissão dos NegÓaos Estrang e m , da qual chegou a ser
seu secretáno, facto que o
fez representar os parlamentares portugueses em
diversas reuniòes e trabalhos da NATO, na Europa e
nos Estados Unidos

Invejáveis dotes
de orador
Das lutas travadas em
São Bento em prol da
Madeira, no seu exercício
d e deputado e onde
demonstrou invejáveis
dotes de orador, haverá
que destacar as obras do
Porto do Funchal, a construção do aeroporto, a
renovação da rede de
estradas, a rearbonzação
das serras madeienses, etc
Eni 1963 foi eleito presidente da Associação
Comercial do Funcli,il,
onde se nnnieve durante
I3 diios e taiiiheiii, presitlcnle, pai iner?ncia, do

Católica (Espanha) e pelo
Governo Francês, com as
Palmas ~cadémicas,eni 13
de Maio de 1939 e, em
1955, pelo mesmo Governo com as Insígnias da
Legião de Honra.
A 21 de Agosto de 1992
recebeu a Medalha de
Honra da Cidade do Funchal.
A 16 de Outubro de
1992, numa sessão solene,
recebeu a Medalha de
Ouro da Ordem dos Advogados.
No dia 28 de Janeiro de
1990, é a figura de destaque no programa da RTPMadeira, Retratos da
Maderra, realizado por
Eduardo Geada
Num seu escrito, José
António Gonçalves destaca
ainda os dotes poéticos de
Alberto Heruiques de Araújo, através da recordação
de dois poemas seus compostos quando tinha 16
anos e publicados em 1919,
no Diáno da Madeua. i
Manuel Pedt-oFreitas
(Cohboração
d e Pbotograpbia
Museu Vicentes)
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