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A Freguesia da Quinta Grande 
. III - As capelas& Quinta Grande 

Apesar da Igreja de Nossa Senhora dos 
Remédios constituir o mais importante 
símbolo patrimonial da freguesia I 

da Quinta Grande, as suas capelas não 
deixam de ter algum signifcado, 
principalmente se tivermos em conta que 
esta é uma freguesia de fracos r e m o s  
económicas e que durante largos anos foi 
deixada à sua sorte. Das cinco capelas que 
é suposto terem sido construídas 
na Quinta Grande, a Capela da Vera C m ,  
a Capela de Santo António e a Capela de 
Nossa Senhora de Fátima, constituem hoje 
os únicos exemplares existentes. No 
tempo ter-se-ão perdido a Capela de Nossa 
Senhora da Cadeira e a de Nossa Senhora 
da Porta ou da Virgem Nossa Senhora. 

[...I Chegando a um alto 
sobre Câmara de Lobos, 
Uoâo Gon~alves Zarcol tra- 
çou ali onde sefizesse uma 
igreja do Espírito Santo. 
Passado mais abaixo a 
umas serras muito altas, 
ali traçou outra igreja da 
V m  Cruz e todos estes altos 
tomou para seus herdeiros. 

In Saudades da T e m  

Capela da 
Vera Cruz 

A Capela da Vera Cruz 
situa-se no sítio da Vera 
Cmz, extremo oeste da fre- 
guesia da Quinta Grande e 
foi d e  acordo com os  
dados disponíveis mandada 
constmir por João Gonçal- 
ves Zarco, conio de resto 
dá a entender o autor das . 

Saudades da Terra. 
Ao longo dos tempos terá 
sido, no entanto, esta cape- 
la sujeita a várias obras d e  
restauro, facto que nos leva 

a admtir que pouco ou 
nada existe da primitiva 
edificação 
Em 1613, por ocasião de 
uma Vsitaçüo é mandada 
cercar de um muro, mesmo 
que de pedra tosca afim 
de evitar que os animais 
nela entrassem Noutra 
Vsiraçâo realizada no ano 
de 1689 o Visitador reco- 
menda que como havia 
sido feito antigamente, a 
capela necessitava d e  
algum reparo afim de evitar 
que o gado que pastava 
junto dela não entrasse no 
seu adro como muitas 
vezes acontecia Em 1698, 
numa outra Vsztaçâo efec- 
tuada, o mitador ordenava 
e exortava os fregueses 
para que dessem esmolas 
no sentido de reparar a 
ermida da Vera Cmz por 
ser de muita veneração 
desde o princípio da dha e 
se encontrar muito daniFi- 

cada, a cujas esmolas dana 
início o Vigário com a 
compra do  tabuado e mais 
madeira necessária 
No século XVIII, segundo 
uma notícia publicada no 
Jornal da Madeira de 28 de 
Junho de 1968, esta capela 
também terá sido objecto 
de obras de  restauro 
Em 1854, de acordo com o 
Padre Fernando Augusto 
da Silva, na sua obra Sub- 
sídios para a História da 
Diocese do Funchal, terá 
sido inteiramente reedifi- 
cada com a finalidade de 
servir de igreja paroquial, 
Função essa que, no entan- 
to, nunca viria a ter, uma 
vez que a sede acabaria 
por ficar instalada na cape- 
la de Nossa Senhora dos 
Remédios, de  localização 
mais central relativamente à 
freguesia 
Em 1947 segundo as pala- 

vras do  padre António 
Rodrigues Ferreira, páro- 
co, na altura, na Quinta 
Grande, a capela estaria 
em estado deplorável, 
motivo porque Inicia esfor- 
ços no sentido do seu res- 
tauro que, de acordo com 
o Jornal da Madeira de 5 
de  Março de 1949, terá 
ocorrido no decurso de  
1949, servindo d e  sede 
paroquial, a quando das 
obras realizadas ein 1950, 
na igreja d è ~ o s s a  Senhora 
dos Remédios 
Em 1968 voltou esta cdpeld 
a ser sede de importantes 
obras, em virtude de, no 
dizer de documento pre- 
sente na Igreja paroquial 
da  Quinta Grande, s e  
encontrar em ruínas, estan- 
do a chover-lhe dentro e n n  
muito mau estado De 
acordo com o mesmo 
documento, abriram-se 

duas pequenas janelas, a 
maneira do século . XVIII 
7aa sacristia e, uma outra 
janela maior a oriente da 
capela que dá luz do .rol 
para dentro da sacristia 
logo ao amanhecer. A anti- 
ga porta da sacristia fuava 
por baixo da actual sineim, 
onde ficou instalado um 
peque~zo armário que serve 
de vestuário a capkz. Tam- 
bém se colocou na fronta- 
ria da capela um beiral 
em cantaria pois este ba.ral 
era simpkmente em cal. O 
pótticop?incil>al foi restau- 
rado visto estar muilo dani- 
ficada a cantaria fraca, 
tirada bem prixinza da 
capela, pois existiu a l i w o  
restos de pedra da mesma 
cor. A si7m'raficou tal qual 
era antigameiate, somente 
subiu mais uni poucopara 
fazer simetria com a janeia 
que lhe fica debaixo. Foi 

acrescentado o Iambtis de 
azulejos e opavimento et?i 
porcelana, bem como o 
ambüo, altar e toda a can- 
ta??~ de junto ao altar. A 

: talha foi restaurada a p z m  
ficaiado' como era priniiti- 
vamenie I...]. 
No dia 27 de Junho dc 
1968 estando concluídas 
estas obras, foi- a capela 
alvo de bênqão solenc, 
presidida pelo Bispo D. 
João  António da Silva 
Saraiva. 
Nesta capela realiw-se anu- 
almente, no dia 3 de Maio 
se  for domingo, ou no 
domingo seguinte se não, o 
for, a festividade em honra 
do seu o.rago. 

Capela de 
Santo António 

Situa-se na Quinta d o  
Pomar, n o  sítio da Quinta 
e foi mandada constmir 
pelo padre António Silvino 
Gonçalves d e  Andrade. A 
sua construção ocorreu 
em 1883, numa altura em 
que o padre Silvino era 
pároco colado da paró- 
quia de  São Sebastião, ein 
Câmara de Lobos e a bên- 
ção teve lugar a 4 de  
Setembro d e  1884. 
No dia 20 de  Julho de  
I%, contudo, um incêndio 
destmiu-a completamente, 
bem como ao solar onde 
estava implantada, sendo 
desejo dos seus actuais prc- 
prietários, a sua reedifica- 
çâo e transformação do  
solar numa instância de 
turismo de habitaeo:, 
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Por morte do padre Antó- salmente, nos dias 12 e 13 
nio Silvino Gonçalves. de - passaram. a realizarem-se 

. Andrade, ocomda a 3 de. .diversos actos de $0, que 
Março de 1902;'passou a.:".mobiivam &mpremilha- 
capela e solar para 3, pois?..:. ,- de ,pere@P~.e.chegou 
de sua sobrinha:neta:~lda"'~ mesmo a .ser:'publicado,. '' 

Celeste Gonçalves Prado em 1933, um folheto deno- 
de Aimada, fuha de D. Cae-.. 
tana Nicolina Gonçalves de 
Andrade e do major Gui- seu promotor e p  
Iherme Quintino Pinto 
Prado. Por sua morte, deixa 
a capela a seu filho, o Dr. 
Manuel Prado de Almada, 
que tendo falecido solteiro sano, apoiante a o  que 
e sem geração a viria a parece incondicional desta 
transmitir, a sua irmã Maria iniciativa, chegou mesmo a que nos leva a admitir que 
Prado Alinada Cardoso, dar licença para a constru-' ela tenha sido, construída 
viúva do Dr. Agostinho çâo, no local, de uma igre- mais tarde, ou então tives- 
Gabriel de Jesus Cardoso. ja em '  louvor de .Nossa se iinporiiincia reduzida. 
Desde Dezembro de 1996, 
é a capela propriedade de exprimir o desejo na cria- 
dois dos fillios de D. Maria ção de uma nova freguesia 

à criaçâo de novas paró- A mesma situarão aliás, se Prado Almada Cardoso, o que passaria a denominar- 
. Dr. António João Prado qu ias  em Câmara d e  verifica ,relativamente à 

Almada Cardoso e a Dn. 
a capela Passa a capela dedicada a Nossa 

Teresa Maria Prado Almada 
'ficar dependente da ~ a r ó :  Senhora da Porta, referida 

Cardoso Perry Vidal. 
' quis da Quinta Grande. por David Ferreira .Couveia 

na Madeira. 
Em finais de 1974, devido no seu artigo A Qi~inlad ... 
à sua exiguidade para aco- século XVI, pub~icado na Capela de 

N. S .  de Fátima Iher os fieis é demolida e ~ ~ ~ i ~ t ~  cirão n ~ l l ,  corres- 

Situa-se no Pico CIO Galo, . no seu lugar .iniciada a pendente ao 2' semestre 

lias proximidades doCabo ''onst~Ção de um tenl~lo de 1993, coiiio tendo sido 
Girâo, no limite entre- as mais amplo. - . construída pelos jesuítas, 
freguesias da Quinta Gran- Nos dias 12 e 13 de  aio e em 1601, à entrada d;, 
de e Câmara de Lobos. A 

constnição foi iniciada 
13 de Outubro têm lugar quinta, provavelmente da 
nesta capela, as celebraçò- sua residência na ~~i~~~ em fmais de 1974, em subs- 

tituição de uma outra com 
es em honra da Virgem Grande. Desta capela, se 
Nossa Senhora. 

a mesma invocação, inan- de se procurar associar a existiu, não restam quais- 

dada erigir, em 1931 pelo este santuário dons mila- 
padre Agostinho Abreu greiros, além de que criou 
Vieira e sagrada a 11 de alguns desentendimentos 
Outubro desse mesmo ano, ou mal estar entre o pró- 
Por D. .AntóniO pfio dero, nqmeadamente, 
Pereira Ribeiro, num acto a' po; parte dos responsáveis 
que terão assistido cerca, 
de quatro mil pessoas, pelas paróquias vizinhas, béiil conllecida por cddei- sit1lada na Ponta da Quinta 

número que foi suplantado que para além de se senti- problemas de alguma gravi- ponsável pela diocese na tinha, construída no sítio e na 'Orta da Quinta, 

nos dois dias seguintes, rem à margem de toda esta dade cedo a a s s o m b m  e s u a  posição, o que deixa do Aviceiro, num local que denominação porque 
~ ~ t ~ ~ ~ ]  de Câmara de iniciativa, eram ainda con- estiveram na origem do seu antever a existência de pro- também passou a ser é conhecida hoje 
~ o b o s  e, na.altura, missio- frontados com a.debandada :encerramento prematuro. blemas insolúveis ou dema- conhecido popularniente ta que a sua invoca@0 é a 

nário em Cabo Verde, mensal dos fieis desde as Com efeito, em 1934, mais siado delicados. por sítio da cadeirinha e Virgem Nossa Senhora, 
estando o Padre Agostinlio suas paróquias para o novo precisamente no decurso Depois de cerca de vinte cuja existência é, ainda Sendo 0misso7 
Abreu Vieira, de licença santuário, do mês de Março, surge a de anos sem culto, em hoje, atestada não só pela mente à data da sua 
em POmgall visita em Ainda que desde a sua bên- noticia de que a ermida de finais dos anos 50 a capela tradição popular, como até \ConStNÇão3 'Om0 do seu 
de 1931 a 'Ova da Iria, em çâo e na ausência do seu 'Fátima, havia sido encerra- de Nossa Senhora de Fáti- pelo registo do Cadastral. ed'ficador. i 
Fátima e perante a Virgem promete erigir-lhe fundador, tivesse ficado a 'da ao culto pela autoridade ma volta a abrir a suas A este propósito, o padre 
uma com sua invc+ capela sob a protecção e diocesana. Manuel Pedro Freitas portas, desta vez já sob a Augusto Prazeres dos San- 
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no cabo tido, caso responsabilidade do prelado Era o fim de um projecto jurisdição da paróquia de tos, pároco da Quinta 
a revolta que e n ~ o  se esta- diocesano que, em 1932; . ambicioso,e nem ,os abai- . São Sebastião de 'Câmara Grande, num artigo publi- Bibliografia: 

ticínios. Alcançada a graça, 
os traballios inerentes 
à sua construção têm lugar. 
a 5 de Agosto, ficando Quinta Grande Gido - Kevi\u de 
concluída a 5 de Outubro Temas Culturais do Concellio de 
de 1931. C&nara de Ldm, V01.1, n.j, 4 e 5. 
Depois de benzida, pas- FEITAS, M. ~'edro. ~ i c o  do calo 
sou a capela a constituir e apeia de Nossa Senhora dc 

um centro de importantes Fátima. Jornal da Madeira, 8 de 
Fevereiro de 198. 

peregrinações não só por FiIEITAS, M. Pedm. Benção da 
parte das populaçòes linií- rapeia de Santo António na fie- 
trofes mas tambCm . d e  
outros pontos da ilha' da 
Macleir;~ que ali se desloca- 
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