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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (31) 

Miradouro de Winston Churchill 

Ainda que muitas tenham sido as 
personalidades que, ao longo dos anos, 
visitaram Câmara de Lobos, é curioso 
verificar que nenhuma, como Winston 
Churchul, marcou de forma tão profunda 
esta localidade. Com efeito, o seu nome 
é o único que, não pertencendo ao lote 
dos santos religiosos ou daqueles que 
nasceram ou viveram em Câmara de Lobos, 
tem lioiiras na topon'da local. 
O seu notne está associado tanto 
ao miradouro do Espírito Santo e Calçada, 
construído em 1963 e situado à entrada 
de Câmara de Lobos, como a dois projectos, 
infelizmente sem continuidade, 
de natureza turística, protagonizados - 
pelo restaurante Churchill's Piuce 
e pelo Churchill Viliuge. 

Pretendendo perpetuar a Londres, aos 90 anos de 
passagein de  Winston idade, no dia 24 de Janei- 
Churchill, por Câmara de ro de  1965 
Lobos, na sessão cainará- Seu pai Lord Randolph 
ria de  9 de Março d e  Henry Spencer Churchill 
1978, é lavrado em acta pertencia a uma família 
uina proposta formulada, a r i s t o c r a t a  i ng le sa ,  

governamentais,  como 
ministro das Munições; em 
1919, ocupa o cargo de 
ministro da Guerra e da 
Aviação; em 1921 é nome- 
ado Ministro das Colónias 
e eni 1922 cai juntamente 
com o I'artido Liberal, no 
podei  
Eni 1924 volta ao I'arla- 
riiento, dest:~ vcz pelo I'ar- 
tido Coiiservador, sciiclo 
posterioriiiente convidad0 
para Ministro das Finan- 
ças, cargo ontlc se  iiiante- 
ve até 1931, altura ein que 
se demite por desacortlo 
cotii o seu Priineiro Minis- 
tro, sobre a aceitação do  
princípio da independên- 
cia da índia. 

O regresso 
à política 

Até 1939 mantém-se afas- 
tado dos lugares de  proa 
da política, para se dedi- 
car à pintura e à escrita, 
actividade esta que alcan- 

tido Conservador perde as 
eleições e Churchill cai, 
comentando, magoado, 
que após ler mantido o 
poder durante ciizco anos 
e três ?meses de gtterTa 
nzz~izdial e qtiando já 
lodos os nossos i?zii?zigos se 
fiizbaiiz re?zdido iizcoridi- 
cioiznl~ize~~le ozr esfavcriir 
ent vias de ,fazê-lo, ,Jiii 
.srriirnriairreI exoiieintlo 
pelo elcirora~lo Ibritâizico 
cle qunlqirer respo?z.~al~il~- 
dndc ?ta co~idirçciojii~rrrn 
de seus assuiztos. 
Eiii Outiibro d e  1951, 
Churcliill já coin 77 anos 
leva de novo o I'artido 
Conservador ao  poder, 
assumindo o cargo de pri- 
iiieiro-ministro e nele se 
mantéiii até Abril de 1955, 
altura eni que  pede a 
deinissão. 
A 24 de Abril de  1953 é- 
lhe conferida pela Rainha 
Elizabeth I1 a Ordem da 
Jarreteira e em Outubro 

nuni3 d3s anteriores scj- enquanto quc siin inãe -L- ' çou grande prestigio, tur- do nicsrno ano, é-llic atri- 
sões, pelo Dr. AntOnio Jennie Cliurcliill era de I ' mando-se iiiesnio, uni dos buído u Préiiiio Nobel tl:t 
Vitorino de  Castro Jorge e 
aprovada por unanimida- 
de, no sentido de  que 
fosse colocada uma está- 
tua de  Winston Cliurchill 
no miradouro sobranceiro 
à baía e, em cujas proxi- 
midades havia estado, em 
Janeiro de 1950, a pintar. 
Apesar d e  aprovada, a 
proposta do  Dr. Castro 
Jorge, não seria concreti- 
zada nos moldes unani- 

origem americana, filha 
de  Leonard Jerome, um zlndo na Marinha impor- 
milionário americano oue tantes reformas, mas de  
fizera fortuna em ~ a l l  CUJO cargo se demite em 
Street. 1915, em consequéncia de 
Depois de uma primeira um em0 de estratégia m11- 
passagem pelo exército, ta' que, em plena I Gran- 
onde assentou praça em de Guerra, viria a custar a 
1895, foi, em 1900, eleito vida a milhares de  mari- 
membro do  parlamento nheiros ingleses 
inglês pelo partido cone Churchill voltaria, então 
servador. Esta eleição está, a0 exér~lfo> partindo Para 
de  certo modo ligada à França, com a Patente de 

memente aceites, mas sob 
a forma de uin painel, 
numa iniciativa, não da 
Câmara Municipal, mas d a  
Secretaria Regional d o  
Turisino. Com efeito terá 
sido João Carlos Abreii, 
que terá tomado a iniciati- 
va da homenagem, convi- 
dando o pintor Henrique 
Afonso Costa para a ela- 
boração de um painel alu- 
sivo à passagem de Wins- 
~ o n  Cliurcliill, por Câinara 
de  Lobos. 
Ainda que se desconheça 
a data exacta da sua colo- 
cação, informações ver- 
bais, apontam para que se 
tenha verificado eiitre 
1979 e 1982. 

Winston 
Churchill 

Político, Jornalista, diplo- 
iiiata e escritor, Winston 
Leoiiard Spenccr Cliurcliill 
nasceu eiii Blenlicini, 
1iigl:iterci. a 30 dc Novcii~- 
I)ro tle 1874 c liileceii eiii 

fama e ' glória alcançada 
utn ano antes, em 1899, 
quando como enviado do 
jornal londrino Morning 
Post, para cobrir em ter- 
mos jornalísticos, a guerra 
dos Bôeres, na África do 
Sul, depois de ser preso 
juntamente com soldados 
ingleses, havia conseguiu 
fugir do cativeiro, acto 
que lhe grangeou grande 
admiração em Inglaterra. 
Ein Maio de 1904 reco- 
nhecendo que as suas 
convicções estavam mais 
ligadas ii filosofia do  Par- 
tido Liberal, adere a este 
partido e quando, em 
1905, o governo do Parti- 
d o  Conservador caiu ,  
Churchill é nomeado sub- 
secretário de Estado para 
as Colónias no governo 
Liberal, cargo que ocu- 
pou até 1908, altura em 
que é nomeado Ministro 
tlo Coiiiércio. Eni 1911 é 
noiiic;ido priiiieiro 1,ortl 
tlo A1iiiir;iii~ado. introtl~i- 

tenente-coronel, sem que 
n o  entanto fosse bem 
aceite pelas chefias milita- 
res ou lhe tivessem sido 
dados cargos de  chefia 
Em Maio de  1916, numa 
altura em que os ânimos 
já haviam arrefecido, deci- 
d e  voltar a Londres e 
ocupa o seu lugar na 
Câmara dos Comuns 
Em 1917, volta às lides 

mais bem pagos escritores 
d o  mundo  Por  outro  
lado, apesar de  não se 
encontrar na política acti- 
va não deixou de publicar 
alguns artigos e de  fazer 
palestras sobre assuntos 
da actualidade. 
Interessado pela história e 
pelos caminhos de cada 
nação, apercebe-se, muito 
antes do  que a maioria 
dos seus compatnotas, dos 
perigos q u e  pairavam 
sobre a Europa, a partir 
d o  momen to  e m  q u e  
Hitler subira ao poder. 
A 3 de Novenibro de 1939 
a Inglaterra declara guerra 
à Alemanha e, por esra 
altura Churchill regressa 
às lides goveinarnentais 
como Priineiro Lord do 
Alinirantado. A 10 de Maio 
de  1940. é nomeado pri- 
meiro-ministro, tendo sido 
um dos principais estrate- 
gos e obreiros da derrota 
aleinã na I1 Guerra Mun- 
dial. 
No dizer de  alguns espe- 
cialistas, apesar de uma 
vida cheia de intervenções 
políticas, foi no decurso 
da I1 Guerra Mundial, quc 
o projectou a Priineiro 
Ministro (acuiiiulaiido com 
a pasta da Defesa), onde 
se  revelou uiii político de 
enorine força interior, de 
inabalável deteriiiinação e 
<le inexcetlivcl oi.atí>ria. 
Eiii Jtinlio dc lyiíj, o 1':ir- 
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Henrique Afonso Costa, 
autor do painel alusivo a 
Winston Cliurcliill, era naiu- 
ral de Cascais, onde nasceu 
a 18 de Seieinbro de 1912. 
Era filho de Kdúl Afonso 
Costa e de Margarida Amora 
Matias. Fixou residência na 
Madeira, como' pintor de 
publicidade, mas onde para 
além .da publicidade se 
dedicou ao restauro e a ira- 
balhos diversos de pint~ira, 
noincadaiiiente sacra, 
havendo obras suas ein 
algiinias igrej:is da regilo 
coiiio Sào Maitinlio, Canlias. 
.S~III  Jorge, ( i : i ~ i l : i ,  C:IIIICI:I, 
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