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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (27)

A Casa Ardida

doos.
A exemplo do que aconteceu noutros concelhos,
em Câmara de Lobos também se instalou um Hospital
de Isolamento, tendo a
opção dos responsáveis, da
altura,pelo combate à epidemia, encontrado naquela
que posteriormente viria a
ser denominada de Casa
Ein 1910, verificando-se Ardida, as instalações ideais.

Carrega1 Daniaso de Jesus,
filha de Manuel Marques
dos-Santos Carregal e na
al~ura,viúva de Manuel
Damaso de Jesus Júnior. .
Após algumas obras de
adaptação, das quais se destaca a constniçáo de um
grande pavilhão de madeira
no quintal da casa, destinado a enfermarias de homens
e mullieres, foi este Hospiml

manhã, tendo sido apontado como responsável o criado, que vivendo nesse
compartimento ter-se-á lá
deslocado em busca de uma
cana-de-açúcar e esquecido o respectivo candeeiro
de iluminação a petróleo.

gem do caminho das Preces te como ao tratamento de
e deve o seu significado doentes foi o do isolamento
toponíniico ao facto de no destes ein locais próprios.
dia 6 de Maio de 1933 ter Esta medida obrigatória,
sido alvo de um grande apesar de não ser aceite
incêndio que a destruiu pela populaç50, até porque
completamente e de, nesse era voz corrente de que
estado, ter perinanecido ao quem 12 entrasse já não saía
longo de vários anos. Na com vida e por isso obrialtura pertencia esta casa a gando inesino ao recuso
Maria Guilheriiiina Bastos das forças de segurança
Carregal de Jesus e estava para a colocar ein prática,
arrendada a Luís de Caniks não deixava de se revestir
Gonç,alves Roclia, ajudante da iiiaior importância no
do Nohrio de Câmara de . comlnte à doeng. Afinal de
Lobos e que tainbérn clie- contas, nuiiia altura em que
gou ;i estar à frente da as iiiedidas terapê~iticasefiDirecc;ão da Banda Muiiici- cazes erriiii escassas, intepal de Câiiiara tlc Lobos.
ressava para alêni de outras
Segiintlo a tlescrir.20 atitiitles, nonieadaiiieiite a
iiiseiía nos joni;iis tl:i época, iiup1cineiii:içào tle iiicclitkis
o incêntlio terá coiiicc.;icio IiigiCniws, evii:ir qiie estes

cedido matuitamente para o

'

1911. tendo durante esse

não constituir prioridade em
temos de habitação para os
seus proprietários, a Casa
Ardida, é eni 1940 alvo de
cobiça por parte da Câiiian
Municipal de Cârnara de
L o h , a braços com falta de
instalações escolares.
Com efeito de acordo
coiii o loriial da Madcki tle
24 de Fevereiro de 1940,
numa noticia onde se publicava uiii extracto da acta da
reuniào caniai$ria realizada
dois dias antes, a Câiiiara
Municipal de Câmara de
Lobos, delega no Adrninistrador do Concelho, os coii, tactos no sentido de tratar
juiito do pi-oprietárioa aquisi@o desta casa e respectivo
quintal para edifício escolar.
Ainda q u e a Câiii:ir:i
tcndo iiiostrado, ao qiic
tudo indica, satisfaçào pelos
resiiltados obiidos pelo
tiegociador, a verdade é que
inuito provaveliiiente a iihuficiência de nieios fiiianceig ros Iiavetiain de rctarktr a
pretensões dos então responsáveis autárquicos.
Por esse facto, só n:i siia
reuniào de 18 de Dezeiiibro
de 1946 é que a Câmara
quais 25 falec6r;ini.
delibera adquii-ir os 1.164
Posteriorinente, eiii data melros quadrados, corresque se desconhece, foi esta. pondentes à área da casa e
casa tlacl;i de arrendaiiiento quintal, desenibolsando a
a Luis de Can1Òe.s Gonçalves Câman Municipal de CâinaRocha, que lá haveria de ra de L o h nesta transacção
pernianecer ate 1933, altura 90 mil escudos.
ein que foi destniída por
Na sessão camariria de 9
um iiicéndio.
de Abril de 1947, é presente uin ofício do subsecretáA aquisição '
rio das Finanças inforiiianpela Câmara
do que havia sido diferido
o pedido de isengão de
sisa foriiiulado pela CMCL,
atendendo ao facto de se
destinar à construção de
reconsttucão e ao facto dela escolas oficiais de instmcão
primária.

As dificuldades
da Câmara

1

I

Demonstrando dificuldades financeiras na concretizaçâo clo objectivo da aqiiisição, a Câiiiara eiii vez de
adaprar o edificio &i escola,
opta por;em priilcípios de
1951, colocar a hipótese de
arrendar o qiiital do predio
da Casa Ardida. Desse hcto
dá conta na sua reuniâo de
16 de Maio de 1951, adianundo, contudo que a decisâo filial ficaiia para qiiando
Sosselii c1abor;idas e aprovadas as condiçoes de
anenc1:iiiiaito e esl;il~clccitl:i
;i Ixise de liciiacão, o ciiie
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nlio do Futum" É de refenr
ainda que no Centro de
Convívio da Terra Châ, preparam-se já as faniílias com
vista à ocupação do futuro
batrro e que pelos discursos
pmfendos tanto por Alkrto
João Jardim, presidente do
Governo Regional, como
por Jorge Sampaio, presidente da República, a quando da sua recente visita a
este bairro, se prevê para
breve

vem a acontecer na sua s e s
são de 31 de Maio.
No entanto, numa leitura
mais atenta desta deliberação, o chefe de Secretana da
Câmara, verificaria que tal
pretensão nâo sena legal
uma vez que o prédio havia
sido adquirido para ser
adaptado a escola e em
consequência disso tinha
ficado isento de sisa, isenção essa que deixana de
existir se a Câmara o destinasse a outro fiin Por esse
facto na sua sessão de 13 de
Junho de 1951, a Câmara
delibera considerar sein efeito esse desejo, antes fomiulado, de ~nenddrneiitodo
piédio em cxusa

U m comentário

final

Tendo, ao que parece, a
cedência do espaço da Casa
Ardida necessário à iinplanta@o do Cctitm de Convívio
da Terra Chã, sido efectuado
ido para o Funchal em aí existentee que em 1977 , Ikm a Cáritas Diocesana e o mento feito quase de porta aparentemente de forma
Sede d e exercicios
1761, como relíquia história : terá sidoalvo de importa- .,,Centro Regional de Segu- a porta entre os m a i s ~ e n - verbal OU oficiosa, impõe-se ,
para bombeiros
rança Social, .cabendo à : ciados da paróquia. do nat~dmentea Sua regulariEm 1952, mais precisa- para uma exposição, mas tes obras de beneficiação:.,
O , através da
Ao longo de 1937, f e m ' . Câmara Municipal de Câma: Gamo para saber das suas Z ~ Ç ~quer
niente no dia 27 de Julho, qué nuna haveria de voltar
serviram estas minas para os ao local de origem, confor- - as instalações :escolares .ra de,iobos a cedénciado necessidades, e onde se cedência da área ocupada à
exercícios finais da primeira .me estabelecia .o contrato adaptadas a habitação pro- -.terreno necessário., .. . - . incluía a mediática Casa do paróquia, quer através da
p~t~olo,
escola do Corpo de Bom- relativo à sua cedência. Para .visória ou temporária, com . No Centr6de Convívio da Porrâo curiosamente situada celebração de
beiros de Salvação Pública além da aquisição desta o fim de.realojar,:a'23 de.:.Terra Chã funcionadesde a nas proximidades da Casa que permita uma planificabomba, chega-se mesmo, Dezembro desse ano, as sua abertura um,centro de Ardida e consequentemente ção das actividades do Cende Câmara de Lobos.
Fundados a 13 de Agosto em 1836 e em 1899 'a se famílias; provenientes do ~ctividadesd e . Tempos :.'também do Centro de Con- tro sem que haja 0 risco de,
de 1949, tkita da outorga fazer esforços no sentido ' lugar do Luzirão, na udade Livres, duas salas de educa- vívio da Terra Chã e onde a qualquer momento,
dos respectivos estatutos, da constituição de um corpo .de Câmara . d e . Lobos, - ção pré-primária, uma,'aber- . vivem em condições desu- alguém se lembrar de interpor iniciativa da Câniara de combate a incêndios, enquanto duraf o processo ta por volta de 1993, sob a . manas várias famílias: , . ferir nessas actividacles aieDaí resultou a elaboração &?ando 0 direito de proprieMunicipal de Câmara de iiias que cedo acabariam de recuperação das .suas ' responsabilidade da .Secreantigai habitações, levado a taria Regional da Educação d e um prograina destinado dade do temeno. i
Lobos e noineadainente do por sucumbir.
cabo pela Secretaria Regio- e outra aberta em 1994 e da daao combate dos probleinas
seu presidente, só ein finais
de 1951, priiicípios de 1952
A constniçâo
na1 do Equipamento Social. responsabilidade do Centro socio-econóniicos,entregue
MflttuelPedro Freitas
Social e firoq~iialdo Carmo 3s entidades regionais e
d o edificio escolar
é que a coipoiaçlio de hiiie frequentado eiii gmnde onde se propunha não só a .
O Centro de.
Passados quase cerca de
beiros de Câmara de Lobos
Convívio
,
parte porcriu~zçasda rua e coiistiiiçiio de lavadouros e
Bibliografia:
iniciaria a sua actividade, 20 anos, desde que a Cãmaposterioriiiente continuada, ra Municipal de Câmara de . da Terra Chã
que os responsáveis pelo saiiitários na Casa do YorFRANÇA, Carlos. A Epiainda que coiii um ou outio . Lobos havia adquirido a
Para além da sua utiliza- Centro conseguiram inte- rão, como a iinpleinen~çào d e i n i a C h o l é r i c a d a
período de interrupção. . Casa Ardida, na sua reunião ção como escola e polides- grá-Ias nesta actividade.
de centros de ATL, escola Mx%
1910-1911- RelaPara além do ATL e do pré-pniirária, d i v e m cuim t ó r i o a p r e s e n t a d o a o
À frente tia priineira de 26 de Agosto de 1964, pohvo, o espaço conliecido
escola dos Boinbeiros de delibera finalmente fazer o vulgariiiente por Casa Ardi-. ensino pré-piiináiio, i noite, de formaçâo e a constiuçào Ministro do Interior. Typ.
Universal, Lisboa, 1911.
Câmara de Lobos, esteve estudo e elaborar o projecto da é também desde 4 de o Centro Sociale Paroquial de Iiabita@es.
Fernão Pereira Ciiiiaciio, para a sua adaptação a setembro de 1 9 2 , dia da ministra nestas instalações
A este propósito, quando
FREITAS, Manuel Pedro.
dos Boinkiros Voluntários escola piirnária No entanto, sua inauguração, sede do cursos de alfabetização de o Centro, de Convívio da Câmara de Lobos e a Epidemia
de Cólera d e 1910.
ao que supomos, só em Centro de Convívio da Terra , adultos, para além de existir Te- Cliã foi inaugurado já
Madeirenses.
A propósito dos bombei- finais dos anos 60, talvez só Clià. Este .projecto social, ainda o apoio, por parte de Iiavia sido adquirido pela Giiào - Revista de Teinas
ms de Câiiiara de Lobos, no ano lectivo de 1368/69 é que importou em cerca de uma educadora social e de Segurança Social, numa ini- Culturais do Concelho de
não podereinos deixar de que pela primeira'vez ali 30 mil contos, desde 1994 unia assistente social para ciativa levada a cabo pela Cãiiiard de Lobos, NQ5,2Q
salientar que, data pelo conieçaram a funcionar ins- sob a orientação do Centro jovens onde são detectados Cáritas paroquial do Carmo, Semestre/90, 196-199.
menos de 1891 os esforços talações escolares, que se Social e . Paroquial do problemas de desadapta- um terreno no valor de 10 . Diário de Notícias, Funinil contos, destinado a clial, 7 e 8 de Maio de
no sentido do concelho ser terão inantido em actividade Carino, foi inicialiiiente da ção.
responsabilidade da Cáritas
constmir alojamentos para 1933.
dotado deste tipo de institu- até por volta de 1995.
O combate a o s
as faiiiílias que habitavam a
Faceta Sócio-Caritativa
ição. Neste ano adquiriu a
Conteiiiporâneo das ins- da paróquia do Carmo e
problemas s o u a i s
Casa d o Porrão, constiuçào da Igreja n o Combate à
Câmara uma bomba rnanu- talações escolares terá sido para ele contribuírain não
al, que curiosamente terá também um polidesportivo só a Cáriias local como iamComo curiosidade refira- essa integrada no projecto Pobreza e m Câmara de
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