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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (38) 

Rua Coronel Manuel de França Dória 
Situa-se sensivelmente na partilha entre as Por morte de Júlia Neto, coronel Manuel de França 
freguesias de Câmara de Lobos e Estreito a Quinta seria legada a sua Dória era natural da fie- 

. , de Câmara de Lobos, percorrendo no seu sobrinha Eugénia de França guesia da Sé onde nasceu 
trajecto os  sítios da Quinta do Leme e de Neto Dória, filha de João no dia 18 de Maio de 1869, 

Pico e Salões. A sua inauguração teve lugar de Atouguia de França tendo falecido em Lisboa, a 

a 12 de Abril de 1991 e a atribuição do Neto e mulher do coronel 26 de Outubro de 1947. 
Manuel de França Dória. Era filho de Manuel Joa- nome do coronel Manuel de França Dória Por morte de Eiigénia de quirn de França Dória e de seria aprovada em sessão camarária de 20 (Berenguer de Atouguia) Teresa Henriques de Fran- 

de Abril de 1995. França Neto Dória, falecida ça Dória. Casou a 29 de 
posteriormente a seu mari- Abril de 1896 com Eugénia 

A ma coronel Manuel de do Leme e o Pico e Salões, do, passa a propriedade Berenguer de Atouguia 
França Dória segue parte por forma a ter designação da quinta para a posse de Neto (1873-1969, de quem 
do trajecto de uma antiga identica i constante na seu filho, Manuel de França teve dois filhos: Joào de 
vereda que ligava o lugar Operação Integrada de Dória, médico, casado com França e Atouguia Neto 

' do Salão.ã vereda ou cami- Desenvolvimento, onde Maria Mafalda Matos DN- Dória, licenciado ern Direi- 
! nho,da Ribeira da Caixa, havia sido incluída para mond de Noronlia da to e falecido solteiro aos 33 

estendendo-se entre a constmção. Câmara Dória;ele posteri- anos'de idade e o médico 
estrada João Gonçalves Ainda na sessão camará- ormente falecido em 1979 Dr. Manuel de França e 

: Zarco, no sítio da Quinta ria de 14 de Setembro de motivos.que teriam estado coes por Isabel e ela falecida a 4 de Abril Atouguia Neto Dória, nas- 
do Leme, em Câmara de 1989 é deliberado solicitar Por detrás desta decisão. . Dória Borges, neta do de 1997. cido na freguesia da Sé a 
bbos e o lugar denomina- 'Assembleia Municipal a Não sendo natural do , coronel Manuel de França 22 de Novembro de 1899 e 
do de Pico -do Rato, no necessária autorização para concelho .de Câmara de Dória, a hoje denominada' - O anexo da falecido em Lisboa, aos 80 
sítio de Pico e.Salões, fre- repartir os encargos finan- Lobos, a sua ligação a quinta do Salão ou de escola Gil Eanes anos de idade, no ano de 
guesia do Estreito d e  ceiros com a sua constm- Gmara de Lobos prende- e terá chegado' Por volta de 1975, a casa 1979. 
Câmara de Lobos, oqde se ção, por várias gerências. Se, unicamente, com 0 Posse da França &a quinta do Salão seria Tirou o curso do Liceu 
continua com a vereda ou - Na sessão camarária de 4 facto de ter sido um inl~or- Dória, através ae um Per- alugada para instalação de do Funchal e os prcparató- 
caminho da Ribeira da de Outubro de 1989 . é  fante proprietário, neste curso, que começa ,em um anexo da, então deno- rios para Artilharia na anti- 

. . aprovado o programa de cOnCeh0. Com efeito, foi 1835. Caixa. minada, Escola Preparathria ga escola Politécnica de 
No início da década de concurso e caderno de-  sua a quinta do Salão, tam- efeito a ll'-de de Gil Eanes, cuja sede na Lisboa, de onde transitou 

80, a Junta de Freguesia do encargos e deliberado abi i  . bem denominada de quin- JulJiO de 1835, Por morte altura se encontrava insta- para a escola do exército. 
Estreito, com apoio da concurso para adjudicação ta do coronel, numa alusão de Jul iana LeOnOr da lada na quinta do Dr. Artur Foi promovido a alferes 
população local e da da sua constnição, sendo, ao.'seu,' proprietário, ou Cunha, Passa Para a posse Soares Ilcnriques no sítio em 1893 e a coroilel c111 
Câmara Municipal. d e  de 77.250.000$00, a .res- de Pico e Salões, de Jailne de França Neto, das preces, .freguesia de 1927. 
Câmara de Lobos, proce-. pectiva base de licitação ... existente no sítio de Pico e altura'residente lia fre- Câmara de Lobos. Hoje Durante 10 anos foi pro- 
deu ao.  alarganiento da A 30 de Novembro de Salões, freguesia do Estrei- guesia d o s  Ganhas, por esta casa continua ao ser- fessor do Liceu do Funclial. 
vereda a que hoje corres- 1989, a obra é adjudicada i to de. Câmara de Lobos e cabeça da herdeira, sua viço do ensino, sob a Foi combatente na I Gran- 
ponde a rua coronel Manu- empresa Santos & Ornelas terá sido esta particularida- conserte D. Carolina denominação de anexo da de Guerra, tendo sido 
el de França Dória, por Lda., p e l o  valor d e  de, ao que se supõe, asso- Engrácia da Cunha Tela, Escola Preparatória e comandante do 2a Grupo 
forma a permitir o trânsito 66.616.371$00, tendo a sua ciada à proximidade entre com quem havia casado Secundária 'do-Estreito de de Artilharia Pesada do 
automóvel, pernianecendo inauguração lugar no 'dia OS seus terrenos e o arma- no Funchal a 13 de Maio Câmara de bbos, que foi a C.E.~., depois de ter estado 
contudo ein terra durante 12 de Abril de 1991. mento, que terá pesado na de 1824. , sucessora da antiga Escola a prestar serviço na lngla- 
vários anos. :, . ., decisão camarária. Natural- Deste Casamento houve Preparatória de Gil Eanes, terra como instrutor da 

A atribuição mente que. não .serão de três filhos: Júlia de França : transferida em.  finais' de . - mesina arma.' Antes, liavia 
A constru@o ' ,dadenominação excluir. outros factores, . Neto (1825-1903) e que 1978;~aG'a freguesia do feito parte tka guarnição 
da rua Na sessão de 20 de Abril nomeadamente a sua acti- foi quem viria posterior- Estreito de Câmara de de Bateria de Artilharia da 

, Em 1988, mais precisa- de 1995, a Cãmara delibera vidade e prestígio ,.como . mente a herdar a quinta Lobos. , . , . .. ,. Madeira, onde exerceu 
- ', mente na sessão camariria atribuir o nome do coronel militar. ; ,.. ' - do Salão; João de Atou- .: , ,  .., também funções' de ins- 

de 30 de Novembro, é deli- Manuel de.Fraiça Dória a . . - . .' . . . !guia.de FrançaNeto,.nas- :- Coronel~anuel' . : - {  pector do Material de 
berado abrir concurso para . este armamento, sem que - - A Quinta do sal& : ' .: cido- em ,1925 'e Carolina :.de Franca Dória. ' .  Guerra, cargo que também 
a elaboração do projecto haja no entanto qualquer ou de Pico e Salões . de França 'Neto,., nascida , - . Oficial do exército e exerceu noutras unidades 
de beneficiação, electrifi- referência, em acta, aos . De'acordo, c?m informa- - em-1835. . .: -.- - engenheiro, industrial, o.: da sua arma. ' . 

cação, esgotos e pavimento " Possuía várias condeco- 
deste caminho, projecto raçóes como a de Grande 
esse que a 29 de Dezem- Oficial de Avis, Comenda- 
bro de 1988 é deliberado ,. dor da Ordem de Cristo, 
adjudicar ao Etig. Rui Antó- . bem como de outras meda- 
nio Macedo Alves. lhas militares. i 

A sua constmção consta 
do plano de actividades Manuel Pedro Freitas 
camarárias para o ano eco- ~ * i * ~ m ~ i s < . ~ y m r m m d i r / ~ n ~  

. nómico de 1989, com a 
designação de projecto de 
beneficiação e electrifia- 
ção, esgotas epavt'menfação Bibliografia: 
do troço do caminho muni- CLODE, L .  Peter. 
cipal entre a Quinta do Dória (Manuel de 
ieme e Pico e Salões, desig- França). Registo Bio- 
nação esSa que por delibe- BibliográJco de Madei- 
ração de 14 de Setembro renses, Séc. XIX e XY, 1 le 
de 1989, passou a denomi- edição, Funchal, pág. 
nar-se, ainda que só depois 156. . . 

de sancionada pela Assem- Grande Enciclopédia 
bleia Municipal, de obra Portuguesa e Brasileira. 
de constfz~ção do caminho Neto uúlia de Fran- 
municipal entre a Quinta ça) . Vol. 18, pág. G39. 
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