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partir da desagrega- 
cão & almins sítios 
da fregue'sia de ' ' , 
~âmara&~oboSe. 
do Campanário, - 
esta Última na altu:, 
ra ainda pertencen- 
te ao concelho de, 

sido elevada à c 
. goria de Curato. " 

possui uma árei & 

Grande 
rer espilimahente, o bispo 
Diocesano D. Joaquim de 
Meneses e Ataíde, determi- 
nou, na sua provisão de 8 
de Fevereim de 1820 esta- 
belecer um curato na cape- 
la de Nossa Senhora dos 
Remédios, dependente 
tanto do Campanário como 
de Câmara de Lobos. 

De acordo com o docu- 
mento de uiação do curato 
[...I acbando-se a capela 
de  ,Nossa 'Senhora dos 
Remédios'sita na Quinta 

i Grande, em iaircllposyáo que 
: abraça as lugares mais d&- 
td tanta' d p q  do 
:' Cambanário e de Câmara 
' de i b o s  w m  utilidade dos ' R&as Pámas e pron- 
'. ro socorro dos DOUOS ionli- 

nanies enquanto Sua 
Majestade El-Rei Nosso 

: phíio que lbep"pusemos, 
a usando de uma Jamráwl 
' epiqueia bem a;ldloga a 
ala bem conhecida Pieda- 

habitat&, cuiá de, <emor aas seus V&, 
- semenconhnrmosdemodo dqua ecÓnamh agregados fadares e m- prietárik Em 1501' era : A & ' ma. Tem um edw muito ' algum as direitas inuufed- 

pmvém sobretudo dindo em 604 aiojamen- conhecida por Quii do da freguesia , bom,@ wmpmaú no ano ueis que Ihe competem e 
d a @ d m e d a  t a .  Cabo Girão, depois cha- Por morte do F capitão de 1595 quanrlo em quase que reconhecemos w m  a c o n s t n i ~  civil. Ainda que a conmçâo mou-se de Quinta de donatátio do Pundial, João to& baldia, comprovisão maiorsubmissão e mpem, 
Em termos Ptd- civii seja uma actividade Manuel de Noronha, Goncalves da Câmara, realumcedidapot.esmoh precedendo como bá pre- 
mÓd0 htstórlco e onde se encontram empre- seguindo-se as denomina- m m d a  a 26 de Maiyo de Nos 10 anos seguintes à cedido o consentimento dos 
reiigioso haverá a gados muitos dos seus @es de Quinta de D. Maria 1501, a ~ro~riedade da codkacão. os seus tendi- Reunwidos Y~~!ários o a& 
d e s h  a sua igreja 
matriz, a capeia da 
Vera Cria, a capela 
& Santo António e 
a capeia & Nossa 
Senhora de Fátima. 

A freguesia da Quinta 
Grande é uma das 5 fre- 
guesias que constituem o 
concelho de Câmara de 
Lobos. É limitada a Este 
pela freguesia de Câmara 
de tobos, a Oeste pela fre- 
guesia do Campanário; a 
Norte pelas freguesias de 
Câmara de lobos e Cam- 
panário e a Sul pelo ocea- 
no Atlântico e pela fregue- 
sia do Campanário (Fajã 
dos Padres), limites que 
de acordo com o Padre 
Manuel de Nóbrega são 
muitos próximos daqueles 
que existiam na altura dos 
seus primeiros proprietári- 
os. 

Possui uma área de 4,19 ' 

kni2 e uma população que, 
de acordo com o Censo de 
1991, atinge 1776 habitan- 
te\. disirib~iítl;~ por 363 

hbitantes, que para isso 
são obrigados a recorrer a 
empresas sitiadas fora da 
freguesia, a principal fonte 
de receita da sua'popula- 
ção advém da agricultura, 
onde assume particular 
importância a horticultura. 

A origem 
do nome 
Até se chegar à sua actu- 

al denominaçâo de Quinta 
Grande, passaram os teme- 
nos que a constituem por 
díversts denominações, na 

de ~taídé, .Quinta de Luís 
de Nomnha, Quinta de 
Pernão de Nomnha, Quin- 
ta dos Padres, Quinta da 
Companhia, sendo ainda 
cognominada, em docu- 
mentos oficiais de Quita 
da Veta Cniz e finalmente 
Quinta Grande, numa aiu- 
são evidente à grandeza, 
em termos da sua dimen- 
são como propriedade, 
denominação que, apesar 
de não se saber o momen- 
to a partir do qual surge, 
vem pelo menos do tempo 

~ u i n k  doA& Girão, her- 
dado de seu pai João Gon- 
çalves Zam, passou, con- 
forme codiciio efectuado 
na véspera da sua morte, 
para seu füh~  Manuel de 
Nomnha. Suadeu-lhe na 
propriedade da Quita do 
Cabo Girão sua segunda 
mulher Matia de Ataíde, 
passando por consequên- 
aa  a propriedade a cha- 
mar-se de Quinta de D. 
Maria de Ataíde e, depois, 
para seu filho Luís de 
Noronha. aue por sua vez 

mentos b m  arrematados 
em hasta pública, até que 
em li70 foi a propriedade 
adquitida por João Francis- 
co de Freitas Esmeralda, 
pelo valor de 140 mil cru- 
zados, tendo-se posterior- 
mente fragmentado, devido 
à aquisiçâo de vários tene- 
nos por parte de antigos 
colonos ou agricultores. 

Havendo na Quinta 
Grande um importante 
núdeo populacional, que 
pela sua locahçâo se tor- 

ainda que gão b'ou&e 
ficava suficientemente 
suprido pela importância 
da utuiahie e nemsidade 
pública na presença da 
qual cedem todos as direi- 
tas e utiiidades partida- 
m, mandamai que um dos 
Reverendos Beneficiados 
da Colegiada de Macbi- 
w seja daqui por diante 
cura comlfutor do Reue- 
rendo Vigário do Campa- 
nário do bairro das Fon- 
rainhas e Quinta Grande 
da da Vem Cnu in- 

maior parte das vezes rela- em que era pertença dos 
cionadas com o seu pro- jesuítas. 

a transmiiria-também a 
seu füho Fetnão Gonçiives 
da Câmara. A Z i  de Abril 
de 1595 foi esta proprieda- 
de vendida por Fernào 
Gonçalves da Câmara aos 
Jesuítas, em cuja posse, 
esteve até 1759, altura em 
que foram expulsos de 
Portugal e confiscados os 
seus bens. Da relação dos 
bens confiscados é referido 
a determinada altura que 
possuiani tttna QuW cba- 
mada da Veva Cru,  ooic 
por outro nome a Quinta 
Grande, p lu  sua miciwio. 
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clusive para a parie da Senhora da Cadeira, tam- bispo, tendo sucedido nome ã estrada do fieiro, 
cidade e que  contkm bém conhecida p p ~  Cadek. nesse cargo a Mateus de ou seja ã estrada entre a 
noventa e três casas, e do rinha, construída no sítio Abreu Pereira e o Cónego sede da Junta de Freguesia 
Reverendo Vigárro d e  do Aviceiro, num local António Joaquim Gon- e o miradouro da Fajã dos 
Câmara de Lobos no sítto popularmente conhecido de Andrade, nasci- ;Padres, na Quinta Grande. 
do bairro da Cama do por sítio da-cadeirinha e '  do a 7 de Dezembro de Coin o seu nome ligado 
Biqo e bairro da C a &  cuja existência é, ainda' 1795 e falecido, em L'iboa à freguesia da Quinta 
nha, compree@endo quca- hoje, atestada pela tradição a 16 de Janeiro de 1865, Grande está também o 
renta&. um casa&, para popular. Existem também tendo posteriormente os Padre Antónlo Silvlno 
Ibe administrar as Sacra- referências a uma outra.: seus restos mortais sido Gonçalves de h&, 
mentos do Baptrsmo, da capela hoje desaparecida, trasladados para o Fun- nascido no Campanário a 
Penilência, Ewa&&, Ird- ' em honra da Virgem Nossa; chal. .12 de Setembro de 1822 e 
tico, Extrema Unção e Senhora no l u g a r * b t ~ d a "  Na sua reunião'de 9 de falecido em Câmara de 
Matrimónio havendo de . de porta 'da- Quinta, noi Julho de 1998, a Câmara Lobos a 4 de Março de 
correr esta mesma capeh sítio da Quinta; mandada?, Municipal de Câmara de 1902. Foi pároco da Quin- 
0s procla»las res&-tiUO& constpir ' .5egundà"tu~. Lobos, sob proposta da ta Grande e propneráno da 
das p a &  receberá s o m - .  21eva a yer'pelos jesuítas à? Junta de Freguesia da Quinta do Pomar onde, 
te a mrta parie que per- '. entrada\ da quinta".& sua;, Quinta Grande delibera anexo ao respectivo solar 
tefice  um, bem como ' residência.' Terá'sido; aliás,? atribuir o nome de Rua constniiu uma capela com 
a T w p a f i e  dos e , muito provavelmente<a9 Bispo Manuel Joaquim invocação a Santo António. 
ofertas dos bapt&adosI.,,]. existência desta quinta, de Gonçalves de Andrade ao Na sua sessão de 9 de 
Porque nas deuemos con- residência que deu origem caminho entre o Largo 24 Julho de 1 9 8  a Câmara 
formar com a s  Ordens ã denorninaçâo do sífio da de Julho de .l848 e o lugar Municipal de Câmara de 
Régias *didas sobre as Quinta. denominado d ~ ,  Ppca :!a Lobos, por proposta da 
cemitérios fora das igrejas: I , ,  . Quinta. , Junta de Freguesia delibe- 
ordenamos que os falecidas Mo~vm ~elativake~te'à~naturh-. rou atribuir o seu nome à 
nos mencionadas lugares de Interesse - ' ' '- . dade de D., Mqteup de estrada do Cabo ~ i r ã ò ,  ou 
seiam se- no mPs O miradouro do cabo': AbreuPereira, convy, no , ,  seja, à estrada que s e  
lugar que desznamas ~irãol'apesar de habitual-'. ' entanto re~erir,"~ue, exis- estende entre a sede da 
da mesma Capeh. mente associado ã fregue:. tindo tanto, nas freguesias Junta de Freguesia da 

contudo, em 1848, por sia de Câmara'de lobos; . .. , do Campanário como da Quinta ,Grande e o Cabo 
carta régia de 24 de Julho, Peflence eftwivamente 2 cerirnónias festiv& redul minadq de Grupo Foidóri- Quinta Grande um lugar Girâo. , 

este curato elevar-se-ia ã Quinta Grande e constitui' tidas ao 12 e 13 de Maio co da Casa do ,Povo da denominado de Ribeira Ainda que natural de 
categoria d e  paróquia pkcipal motivo de inte- e, ainda ao 13 de Outubro. Quinta Grande, colectivi- dos Melões, no ar ficará a Santana, o Dr. Joh  Fran- 
autónoma, tendo como tese desta fie-' Na capela da Vem CNZ, dade esta fundada a 12 de dúvida sobre o lugar onde- de cisco d e  Almada, tem 
sede a mesma capela de guesia. que as festividades ao orago Setembro de 1988, por terá exactamente pascido, também o seu"nome liga- 
Nossa Senhora dos Remé- Pa" deste, outros celebram-se no dia' 3 de João de, Carvalho, sob a '' se naquele que hoje per- do 5 Quinta Grande atra- 
dios. motivos existem, nomes-. Maio se coincidir com um denominação de Grupo' : tence a '  Campanário *ou, " vés de sua esposa Ilda 

damente a igreja paroquial, Domingo ou primeiro Folclórico da Quinta Gran- 1. se no  que pertence h Beatriz Pinto Prado, que 
Org. administrativa a vista que é possível vis- Domingo seguinte, no caso de, 7mas)que viria a ser Quinta Grande, uma vez .- sucedeu, na propriedade 
e religiosa Iumbrar desde 0 mhdou- de tal não se verificar. , integrado, em Janeiro de que em 1742 ambos per- , da capela d e  Santo Antó- 
Administrativamente a ro sobranceiro à Fajã dos 1996, na Casa do Povo tenciam à freguesia de ' nio e Quinta do Pomar, ao 

freguesia da Quinta Gran- Padres e 0 cume do Pico InstiItuções local, entretanto criada. Campanário. 3, .: Padre António S i o  Gon- 
de compreende os sítios do Galo, onde se encontra & ,r& e cultura Ainda que não sendo çalves de edrade.  Na sua 
de Aviceiro, Fontaínhas, implantada a capela de Em temos de institui- Figuras natural da Quinta Grande, sessão de 9 de Julho de 
Fontes, Igreja, Lombo, Nossa de Pátuna e ções de natureza recreati- ilustres v mas sim da freguesia de 1998, a Câmara Municipal 
Quinta, Ribeira do Escri- donde é possível ter uma vc-culmral, a freguesia da São tidos como naturais. Câmara de Lobos, onde de Câmara de Lobos, sob 
vão, Vera Cruz e Câmara panorâmica não só de Quinta Grande, a exemplo da freguesia. da %Quinta nasceu a 2 de Setembro de proposta da Junta de Fre- 
do Bispo. Câmara de Lobos, Estreito do que acontece com Grande o b i i  D. Matew 1833 e faleceu a 6 de guesia da Quinta Grande, 

Em termos refigiosos à e Funchal, mas também todas as outras freguesias deAbreuPerelra, nascido Janeiro de 1922, merece deliberou atribuir o seu 
freguesia da Quinta Gran- de algumas das zonas altas do concellio de Câmara a 8 de Agosto de 1742, na referência o Padre h tó -  nome ao caminho de aces- 
de corresponde uma única do concelho da Ribeira de Lobos, possui uma Casa Ribeira dos'Me1õe.s e fale- nio Rodrigues Dinis so à Quinta do Pomar, na 
paróquia, dedicada a Brava. do Povo, com estatutos cido a 5 de Marp de 1824, Henriques, que durante sua extensão entre a Igreja 
Nossa Senhora dos Rem& A Presença de um -- aprovados a 24 de Julho na cidade de São Paulo no 46 anos foi pároco da e a Quinta. 
dios e sob a qual se zém de vinhos da firma de 1995, e ocupando ins- Brasil; D. Manuel Joa- Quinta Grande. Por pro- A professora AUce do 
encontram juridicamente Henriques Henriques, talações inauguradas a 28 quim Gonçalves de posta da Junta de fregue- Carmo Gonçalves d e  
dependentes duas capelas: construídos no sítio da de Setembro do mesmo Andrade nascido a 14 de sia, a Câmara Municipal M o  Pereira, apesar 
a da Vera Cmz, cuja primi- Ribeira do Esuivão e inau- ano. Março de 1767 e falecido de Câmara de Lobos, na de também não ser da 
tiva constni~ão 6 atribuída gurado a 9 de Junho de Possui a Casa do Povo t a m k  na cidade de São sua sessão de 9 de Julho Quinta Grande, é outra 
a João Gonçalves Zarco e 1994, poderá também das figuras por quem a 
a de Nossa Senhora de constituir o motivo de visi- população mais idosa 
Fátima, sagrada a 11 de ta para quem queira tomar desta freguesia nutre gran- 
Outubro de 1931 e nos um contacto mais estreito de admiração, devido ao 
anos 70 demolida e substi- com os processos de pro- trabalho efectuado na área 
tuída por outra de maiores dução do vinho Madeira. do ensino nesta localidade. 
dimensões. Apesar de bas- 
tante danificada em vimde 
de um incêndio ocorrido a 
20 de Julho de 1996, pos- 
sui ainda a freguesia da 
Quinta Grande, uma cape- 
la privada c& a invocação 
a Santo António, situada na 
Quinta do Pomar, constni- 
ída em 1883 e benzida no 
ano.seguinte, a 4 de 
Setembro. 

No tempo perdeu-se a 
capela de Nossa Senhora 
dos Remédios que desapa- 

Festividades 
e Iniciativas culhirais' 
A festividade mais' 

importante da freguesia da 
Quinta Grande é a festa 
em honra do seu orago, 
Nossa Senhora dos Remé-. 
dia,  realizada no segundo 
Domingo de Setembro, e 
que atrai inúmeros forai 
teiros. Na capela de Nossa 
Senhora de Fátima, trans- 
forniada logo após a sua 
h @ o  e durante um curto 

receria em consequência período, num importante 
da sua ampliaçâo e trans: centro de culto e peregri- 
formação na actual igreja nação, com peregrinações 
matriz e a Capela de Nossa mensais, hoje tem as suas I 

onde foi uma das 
professoras oficiais. Na sua 
sessão de 9 de Julho de 
1998, a Câmara Municipal 
de Câmara de Lobos, sob 
proposta da Junta de Fre- 
guesia da Quinta Grande 
deliberou atribuir o seu 
nome ao armamento que 
se estende entre a estra- da 
João Go~~çalves-Zarco e a 
sede da Junta de Freguesia. 

'Manuel Pedm Freitas 
r n g l o ; i u a c m o b T ~ M  

Quinta Grande-zSparte 
Domingo, dia 26 de Julho 
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