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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (25) 

A levada da velha 
A Levada da Velha que teria sido ' . 
constmída para captação de água 
no Curral das Freiras e seu transporte até 
ao Estreito, Quinta Grande e Campanário, 
permanece ainda hoje envolvida num 
grande mistério, onde o real se confunde 
com o lendário. Efectivamente se não 
subsistem dúvidas sobre a existência 
de segmentos do traçado dessa levada 
cavada nos rocliedos do Curral, já todo 
o processo que envolveu a sua construção 
é pouco claro e dificil de explicar, situação 
que muito provavelmente fez eclodir a 
imaginação popular, atribuindo a sua 
construção a uma velha rica. 

Quem se deslocar de 1933, quer em 1952, no 
automóvel à freguesia do Jornal da Madeira, dois 
Curral das Freiras e, a par- textos aparentemente do T o m  em direcgo a Boca d i ç k  da obra formzdáve~,el, 
tir do lugar da Estrela mesmo autor, queaão só dos Namorados, atraves- de itzcalculám vantageizs 
começar a olhar com algu- descrevem com algum sando despenhadeiros e agrícolas e económicas 
ma atenção para os roche- pormenor aquilo que a rochas alcantiladas, num 
dos que constituem o Iimi- tradição oral fez chegar percuno de mas  de 20 Quem a 
te oeste do Cuml das Frei- até aos nossos dias, como quilómetros. mandou construír? 
ras e que o separam da adiantam algumas expli- Nenhum documento O destino das águas, 
freguesia do Estreito e do cações relativamente ao escnto demonrtra a exir- referenciado na tradição 
Jardim da Serra, verificará construtor e época em que tência ahte queduto, mas oral como sendo Quinta 
que em determinadas foi constmída e, que ape- é cetlo que tdstiram dois, Grande e Campanário, 
zonas existem vestígios de sar de especulativas, não em vez de um, no sítio já associado à falta de infor- 
um e às vezes de dois tra- deixam de parecerem con- indicado, como s e p u a  a mação, a propósito da data 
ços horizontais e paralelos vincentes. evidência, pelos mtígios da sua construção, pemte- 
cavados na rocha. Melhor de duas linhas paralelas, nos não só admitir que ela 
apreciados desde a Eira A levada obliferadas onde o terreno tenha acontecido em tem- 
do Senado ou a partir do da velha era movediço, mas corta- pos muito remotos, como 
troço de estrada entre os Segundo o Jornal da das apicareta em rochas ainda admitir que a sua 
dois túneis de acesso ao Madeira de 27 de Julho de vivas ou moles, como se construção possa ser atri- 
Curral das Freiras, estes 1952, os mais antigos podevenicarencontram- buída a Rui Teixeira. Para 
sulcos correspondem a aquedutos, hoje abundo- se pedaços de caixa de além de possuu proprieda- 
uma anttga levada, deno- nadospor uánas circuns- laiada, cavada na rocha, des no Campanáno, onde 
minada de Levada da tâncras, passaram a ser que os séculos ainda não residia, Rui Teixeira era 
Velha, por ter sido, segun- denomrnados generrca- destruiram. também proprietário do 
do a tradição, mandada mentepor levadat velhas, Aqueles aquedutos foram C u d ,  temnos que haviam 
constmir por uma velha ou no singular, levada comfruídos em remontís- sido doados, a 22 ou 28 de 
rica para irrigar as suas velha. Esfa denominação srmaépoca,provavelmate Agosto de 1474 a sua 
propriedades nas freguesi- facilmente se conwrtm em no úhmo quarlel do o muiher Branca Ferreira, por 
as da Quinta Grdnde e do Levada da Velha. XV e um dela deuena ser João Ferreira, que por sua 
Campanário. A mais antiga e mas  destinado a irrigação de vez os havia recebido, por 

Ainda que, a este pro- célebre refere-se a um tareizosdo Eslreito, Quinta sesmaria, do primeiro capi- 
pósito, a informação escn- aqueduto que conduztria Grande e Carnpanário. tão donatário, João Gon- 
ta seja muito escassa, água de rega desde os Aindamklem nes~sparó- çalves Zarco 
encontramos quer em flancos do Pico Ruivo e guias alguns uertígiaretra- Só assim se compreende 

para um empreendimento 
tão dispendioso, difícil e 
demorado na execução. 

Sendo assim, só havia 
uma hipótese que adianta 
tanto no texto de 1933 
como no de 1952: O Cur- 
ral das Freiras pertenceu, 
até ao último quartel do 
século XV a Rui Teixeira, 
casado com D. Branca Fer- 
reim, residente no Catiz- 
pa?~áriv. 

Nesse teiizpo, os doiiatá- 
rios, além de riqueza em 
propriedades e di~~beiro, 
tinham ao seu seiviço cen- 
tenas de escravos que ol~e- 
decianz ceRamente aos 
seus senhores. 

a relação entre o C u ~ d l  das Teixeira, homem de 
F ~ ~ * ~ ~  e o campanário e a vistas largas, corajoso e 
acessibilidade, por parte 
do proprietário do campa- o amoiado Pensamento, 

às águas nascidas seguido de execução, de 
no Curral das valorizar os seus domínios 

Ainda que a tradição refi- no actual concelho de 
ra que a levada foi manda- Câmara d e h b o s w  im- 
da construir por uma velha gação, conduzindo até 
rica e que o padre ~ d ~ ~ ~ d ~  lá, em"queduto as águas 
Clemente Nunes Pereira, que nasciam nas fraldas 
nas Ilhas de Zarco kega a . do Pico Ruivo e montes 
referir como sendo de ori- 
gem castelhana ou moura, 
o autor do texto publicado Porquê duas 
no Jornal da Madeira, que levadas? 
vimos citanao, xjeita natu- Encontrado o construtor, 
ralmente esta hipótese. Ao ! o articulista do Jornal da 
se interrogar sobre quem Madeira interroga-se sobre 
havia mandado construir a os motivos da existência de 
Levada da Velha, coloca dois aquedutos, desde as 
também de fora a hipótese ' rochas da Boca dos Namo- 
de ter sido o Estado a : rados'até à região das nas- 
construí-la,'uma vez que se centes. 
o tivesse sido, seria de E a explicação dada tam- 
admitir a existência de bém não deixa de ser con- 
documentação escrita, o vincente. Apesar de possu- 
mesmo acontecendo com a ' ir meios humanos e finan- 
hipótese de se ter tratado ceiros faltariam a Rui Tei- 
de um empreendimento de xeira meios técnicos, ou 
natureza popular. Era seja um Amaro da Costa, 
pouco viável que o povo : que como todos sabem foi 
fosse capaz d e s e  unir . o autor do projecto da 
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lev.ida do Norte Ora, esta iiido olitros inteiesses nio sins do àstie~to, Qui~zta 
fallia vina a condicioiiai terd dado continuidade ao Grande Cnmpatzárto e 
alguiis a r o d e  calculo na projecto inicial RiDeilcl Braila e o Crrrsal 
\UA construdo dcrs Flse~ras, São Af~~rit?zbo e 

Rui ,reixeira ter'í carne- A maldição cai Süo Pedro beizejrcracia~ A fazentla vou regar 
~ a d o  por ~onstriiir i i t i i .~  sobre a veiha ])ela dg~iwr do io~n~icle~o e 
Icvadi 'I paitii c1.i~ ioclia\ Aiiicld que iiio liavendo I'torimis se! rcii~~ hole (1933) Levacti iniiilia levad,~ 
da Boca do\ Naiiioi~do\, certezd5 iclatiçdinente ao te1 reizos Ú I  dtlos coliio n Levada que aqui ine 
iiias quando ~ l i c g o u  'i facto da Igu.1 ter clieg.ido, rlra~oi' pa11e (10 C U I L I Ç ~  e . [tens , 
zona das nasceiites, esta ou nio, a sair do ~ u i r a l '  Suo Gon$nlo Gastci uim pipa de 
sdíri‘~ acima CICI~IT, f ~ t o  d.is Freiras, a iradiçdo diz Ipatacds 
que tilipedia a capt;ição que chegou mesino a fre- A levada e a veia E um quarto de witéns 
das SUAS aguas Contudo, guesia do Estreito e até ao poética popular 
nào desaniiiiou e deu iní- Cdmp""dio, mas que a Constr~iítla pela tdl velha Com a dgua da fazen& 
cio a outla levadd, paiíindo velha inuito rica, a quem rica, por Ilur Teuteira ou JA cstava a reg= 
desta vez, das nascentes e a lenda atribui a autoria por outra entidade, um wio de1 as gmps a 
tra~endoaáauaaservrrde d o  empreend imento ,  facto incontcstavei é que, Deus 
nível. depois de ver chegar a Senhor, com liumildade e laiiiento verificado na sua passados tantos e tantos 

Explicada satisfatoria- água, em vez de agrade- acção de graças, o auxílio construção. anos, Iá está a marca da 
inente a existência de dois cer a Deus a graça alcan- dispensado à obra, que levada, levada essa 
aquedutos paralelos que cada pôs-se a hmentar o parecia impossível de rea- Azar de uns 
ainda hoje se reconhecem dinlieiro gasto nos seguin- lizar-se, e que os seus , sorte de outtos . vein 
facilmente, nalgunias tes t anos :  
zonas, faltava agora expli- 
car o abandono a que 
ficou votada e que, ao que 
parece, nunca terá chegado até perderem o velha, se estas levadas POPU 
a transportar água. 

Da mesma forma que 

chal, 11 de Agosto de 1933. 
História da Madeira, uma 

página inédita. O Jornal, 
Funchal, 6 de Setembro de 

Concelho de Câmara de Lobos 

Faz (ou não) amanhã 
163 anos que foi criado 

Ao que tudo indica, o concelho de Câmara foi criado pela Portaria de 25 de Maio 
de 1835, sendo instalado a 4 de Outubro do mesmo ano 

Ao se consultar biblio- problema foi levantado, concelho de Câmara de a maior bievidade se fizesse 
grafia sobre a criação do aceitaiido-se com base em Lobos foi criado, julgo que a eleição das Cámaras 
concelho de Câmara de dados irrefutáveis nao o tal se deve ao facto dessa Municipais dos novos con- 
lobos, raramente ou nunca dia 16, nias sim o 4 de criação ter sido publicada celhos. Aliás, a este propó- 
são encontradas referências Outubro de 1935 e, como numa Portaria, conjunta- sito e na sequência da Por- 
ao dia e mês do ano de consequência, fixando-se mente com uiiia ainalyama taria de 25 de Maio de 
1835 eiii que tal aconteceu. este dia conio feriado de decisões e oride a ci-ia- 1835, iiiii Alvará de Luís 
6 urna lacuna grave que já iiiiinicipal, tenho cliegado ção do concelho não é d;i Silva Mouzinlio de Nbu- 
deveria ter iiierecido a pre- niesnio a publicar-se, a iridividualizacla, iiias subeil- querque, Prefeito e Gover- 
ocupaçào clos respoiisPveis esse propósito, anúncios tendida no quadro de uma nador Militar da Província 
pela edilidade caiiianlo- tanLo no Diário do Gover- nova divisào atlrninisti.:itiva da Madeira e Poria Santo, 
i~ense. Aliás, o mesiiio no coiiio no Diário de da Madeira e Porto Santo, datado de 10 de Setembro 
coiiiportaiiiento deveria ser Notícias. Naturalniente que levada a efeito pelo então de 1835. confiriiia cotno 
tomado relativainente ao outros assuntos iiiais Prefeito. novos esses concelhos e 
tlia 16 de Outubro de 1835, iiiiportantes reiegarain ao Publicada a 25 de Maio define o ti~izitrg em que 
oficialiiiente aceite conio esquecimento esta decisão de 1835, esta Portaria apro- deveriain ter lugar as res- 
tendo sido o da instalaCgo e até 1977, continuou va a divisão adiiiinistrativa pectivas eleiçoes. 
tio concelho e que, desde conio antes, o primeiro de da ivladeira e Poiío Santo Pelos dociinientos exis- 
1977, vem sendo celebrado Maio a ser a referência ein nove concelhos, entre tentes,-não restaiii tlúvidas 
corno dia do concelho, para o feriado iiiunicipal. os quais surge pela primeira de que o dia 25 de Maio 
iiias que doc~inientos exis- Ainda que várias razões vez o de Câinara clc Lol~os de 1835 para a criasão e o 
tentes, vieratii há cerca cle possam existir para que e, ainda que seni eslxcficar dia 4 de Outubro de 1835 
3 anos colo~í-lo eiil causa. ninguém, nem niesmo o c~iiais, inas .que se sub- para a iiistalação do con- 

Relativainente à data tln Elucidário Madeirense se entende tratar-se de G1inai-a celho, sào as datas correc- 
iiist:il;içào do concellio é refira ao clia c iiiês en1 de Lobos, Saiitarili e I'orio tas. Contudo, não sci!do eu 
curioso que já eiri 19.50 o ~ L I C  110 :i110 de 1835, o Moi~iz, deieriiiiiia que coiii foriiiaclo ciii liist0ri;i c. 
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perante as dúvidas que perpetuar erros históricos, 
continuarii a pairar sol?re só porque ternos unias 
este assunto, julgo que é qliantas inedallias ou iiiate- 
chegada a altura da Cãnia- ria1 proinocional coni o 16 
ra solicitar um. parecer a de O~~tubro de 1835 regis- 
uina cntid:icie esl)ecializ:ida tado, coiiio dia da instala- 
nesta teiiifitica. Aqiiilo que çào tlo concellio. i 
mio se potle é continu;ii- a M~rtrirel Pedro Ft.&ilris 
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