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O miradouro
de Winston
Churchul ou do
Espírito Santo e
Calçada situa-se à
entrada da cidade
de Câmara
' de Lobos,
na margem
esquerda da Rua
,da Carreira,
junto ao seu
cruzamento com
a estrada João
Gonçalves Zarco.
A partir dele,
é possível ter
acesso a uma
panorâmica de
particular beleza
sobre a baía
de Câmara
de Lobos e sobre
o varadouro dos
barcos de pesca.
A quando da sua
visita à Madeira,
verificada entre 1
e.12 de Janeiro
de 1950, esta
particularidade
terá apaixonado
wiaston
,Churchili,
ao ponto de fazer
questão
de a transpor
para uma das
suas telas. Com
efeito, montando
o seu cavalete
e demais
apetrechos de
pintura, junto
ao local onde
posteriormente
viria a ser construído este
miradouro,
Winston
Churchill, sob o
olhar curioso
dos transeuntes
e de forte
dispositivo
de segurança,
registaria numa
tela esta
magnífica
perspectiva de
Câmara de Lobos.
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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (30)

Miradouro de Winston Churchi
(1" parte)
A i n d a q u e m u i t a s sua intervenção na derrota
tenham sido as personali- alemã, na 11 Grande Guerdades que, a o longo dos ra Mundial.
anos, visitaram Câmara de
Churchill's Place
Lobos, é curioso verificar
e ChurchlllViliage
q u e nenhuma, como
Inaugurado a 23 d e
Winston Churchill, niarcou de forma tão profun- Junho de 1994, o Churchtll's Place, surgia como
da esta localidade

uma inovação na restauração camaralobense, mas
dificuldades várias, condicionariam o seu encerramento passados cerca de 2
ou 3 anos.
Relativamente ao Churchdl Elkage, tratava-se de
uma unidade hoteleira pre-

vista para Câmara de Lobos
e , a ser implantado na
zona d a Trincheira, nas
proximidades do forno da
cal e salinas, mas que não
se viria a concretizar. Do
seu programa base elaborado pelo arquitecto Paulo
Rosalina e apresentado i

Câmara Municipal d e
Câmara d e Lobos, em
Novembro de 1990, este
projecto turístico, em forma
de vila, seria constituído
por cinco blocos de 2 a 3
pisos superiores com uma
capacidade para 120 a 130
quartos. Na sua olataforma
atlântica estava prevista a
instalação de um solário,
piscina mar, acesso ao mar,
áreas e espaços de convívio e lazer para Iióspedes.

O projecto

do miradouro
A ideia da consl~<;àode
um inicidouro à ni;irgc.iii
do iiiicio da lua da Carreiia,,
donde é possível desfnitar
unia inagnifica panorâ~iiica
tanto do varadoiim, coiiio
da baía de Câmara de
Lol>os, ainda que pudesse
ser antiga, só na sessào
camarária de 22 de Junho
de 1960 é que pela primeira
vez é tornada pública.
Coin efeito, nesta reunião, por proposta de António I'rócoro de Macedo
júiiior, enlào prcsidcnic da
edilicl:itlc, a Câiiiare dcli1)ei-;i :i coiistnido tlc. iiin
i i i i i-;icioiii.o ii:i ni:irgmii

esquerdd da rua da Carneia,. Gomes Ibbeiro de Asccn
encarregando o Eng Aires $50, que já na sessao
Dionisio Marques de $011" seguinte O apresenta ao
vem Pestana do respectivo elenco camardrio, que, o
aprova e solicita ao Estado
prolecto
Na sessão do dia 24 de u m a c o m p a r t i c i p a ç i o
Agosto, por ocasião da financeira, destinada a cusapresentaçjo do piano de tear as despesas com a sua
actividades para o ano construç2o
seguinte, a Câmara volta a
insistir na necessidade de
A constnição
do miradouro
dar seguimento à deliberaA 26 de Setembro de
ção de 22 de Junho
Contudo, a ocorrênua de 1962 tem lugdr o concurso
iinprevistos terão atrasado de arrematdção das reso projecto, tal coino de pectivas obras, sendo de
iesto e dado conta na scs- 52 200$00 O valor da adjus i o camardri'i de 23 de dicdçâo, feita a Manuel
gosto de 1961, quando a Figueira de Faria
obra volta a ser incluida no
AI obras, no entanto,
pldno de actividades para o niiiito provaveiinente só i e
ano seguinte, coni a justifi
terão iniciddo em 1963,
caça0 de que por atraso na uma vez que, na sua reuredliza~ãodo projecto, não nião de 28 de Agosto
havia ainda sido possivel desse ano, ao apresentar o
realimr, a respectiva obra plano de actividades para o
Na sessão camararia de dno seguinte, a Câmard
11 de Outubro de 1961 é depois de enaltecer o conpresente um oficio do Eng tnbuto do miradouro para
Aires Oliveira Pestana, a uma melhor valorização da
quem a Câmara no ano vda de Câmard de Lobos,
anterior havia incumbido refere que, ao ter conhecide realizar o projecto d o mento de que estava premiradouro, declinando o vista uma comparticipação
convite efectuado Perante para esta obra, havia resolesta recusa, é então esco- vido dar início a sua exeIhido o Eng José Manuel cuçio, estando na altura,

os trdballios bdstdnte adi
antados e prevendo-se para
breve a sua conclusão
hfectivdmente assim tera
acontecido, uma vez que I L ~
sessdo de 11 de Dezembro
de 1963, foi presente um
oficio do Eng Ares Ohvelrd
Pestana e n v i a n d o um
exemplar da liquidação f d
da respectiva empreitada

ç&s essas que, posteriormente sertam transformadas em merceana, estabelecunento que terá funcionado até ao início da década
d e 50 A 31 de Maio de
1955, a quando da pasagem do presidente Craveu~
Lopes, por Câmara d e
Loh, encontravam-se estas
instdlações degradadas,
tendo abatido em parte,
A bomba
devido ao peso de algude gasolina
mas pessoas que subiram
hncontn-se o iniradouro para a sua coberturd dun tle
iniplantado, sobre um iiiellior obzervar o presirochedo, q u e tanibéin dente da republica e, eni
seive de alicerce a um edi- consequência disso, falecido
ficio construido no inicio uma mullier Em finais de
dd decada de 30 e onde 1955, princípios de 1956,
durdnte vários anos fiinci- sdo demolidas e substitui&is
onou um colégio de emino por outras, mediante proprimário denominado de jecto aprovado em 27 de
Externato de São Sebasuão Outubro de 1954 e alterado
Nas proximidades d o ein Setembro de 1955, por
miradouro, mais precisa- forma a poder instalar uma
mente no lado oposto, nova bomba de gasoiind,
numa especie de gaveto hmbéin da BP, obedecendo
formado pela hoje estrada a linhas modernas e que,
João Gonçalves Zarco e haveria de funcionar até
pela rua da Carreua, terão 1995 Neste ano, inais presido construídas, por volta cisamente a 20 de Setemde 1930, pela firma Lea- bro, esta bomba sena subscock, umas pequenas insta- otuída por outra localizada
lações desmdas ao funuo- nas proximidades e dotada
namento de uma bomba de maior capacidade e funde gasolina da BP, instala- cionaltdade

O espaço deixado vago ria de 24 de Agosto de
pela antiga bomba, seria -1960, esta conclusão é de
substituído por um peque- certa forma evidenciada
no jardim, em cuja parte quando o presidente da
central vma d ser implantd- Câniara salienta como jusda, no início de 1998, um tificação para a sua iniciatitrabalho eicultorico em va O Jacto de, no local,
cantaria, da autoria d o não só aisiir uma rocha
escultor António Matos e coin mau aspecto, como
resultante da sua participa- também de ter sido aí que,
ção na I Semana da Pedra, por ocasião da sua uisiia a
realirada ein Câmara de Madeira, Winslon ChurLobos entre 11 e 17 de chill piizrou um quadro
Outubro de 1997
alusiw a baúl e m r este ser.
jacto muito visiiado por
A denominação
estrangeiros.
do miradouro
A associayào de CliiirNunca 'tendo liavido qual- cliill a este miradouro viria
quer deliberação, relativa- a ter continuidade, depois
mente à denoininação a da sua construção, primeidar a este iniradouro, ainda raniente através da colocaque surja mais frequente- çào, no local, de uma inolmente como miradouro d o dura contendo uma foto de
Espírito Santo e Calçada, a Winston Cliurchill a pintar
verdade é que também o a baía de Câmara de Lclms
encontramos várias vezes e depois, niediante a coloreferido, nomeadamente no cação de um painel platilivro de actas da Câinara nado de bronze, mostranMunicipal de Câmara de do um cavalete de pintura
Lobos, como miradouro de e a inscrição Aqui pintou
Winston Churchill, reflec- em 1950 Winsion C11urtindo uma certa relação chill. i
entre Churchill e a iniciatiManuel Pedro Freitas
p m i , i n ~ i ~ ~ ~ m
va tomada pela Câmara,
no sentido da sua constmMiradoum de Winsfon
çào.
Cbunhill (ZOpatlejno*?noDomingo dia 5 deJulho
Aliás, na sessâo camaráPxP
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