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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (39) 

Estrada Pe. António Silvino G. de Andrade 

de 30 de Novembro de sessão de 9 de ~ulho de 
Para a sua abertura, entre 1989 a obra é adjudicam 1998, deliberou atnbuir a 

outros, haverá que destacar empresa Gaspar de Andrade estc amamento a denomi- 
o papel de João de Carva- & F i o s  Lda pelo valor de nação de estrada Padre 
lho, na altura presidente da 81.290 764$00, sendo O res- htónio Silwio Gonçalves 
Junta de Freguesia da Quin- peaivo contrato assinado a de Andrade Amda que a 
ta Grande, uma vez que 31 de Janeiro do ano deliberafão q a  omissa rela- 
terá sido um dos seus pnn- seguinte. tivamente às razões que 
cipais impulsionadores Ainda que em 30 de levaram a Junta de Fregue- 

Depois de templenada, Agosto de 1391, um ofiwo sia a fonnular a proposta, 
permaneceria a estrada' em do construtor desse por são tidas como razóes para 
terra até o início do ano de concluídas, nesse dia, as esta homenagem, a estreita 
1990 suas obras, e por isso relação do homenageado 

pudesse a estrada ser mau- com esta freguesia, onde 
A pavimentação gurada, algumas obras ter- foi pároco, onde tinha uma 
da estrada se-ão ainda continuado a pmpnedade e onde viveu e 
Na sua sessão camarána fazer. A 6 de Fevereuo de na qual mandou engu uma 

de 30 de Novembro de 192, é sohtada pelo cons- capela em honra de Santo 
1988, foi deliberado abrir Wtor a sua recepçâo provi- Antónro. Para além disso, a 
concurso para a elaboração sóna e a 29 de Dezembro figura do padre htónio Sd- 
de projecto destinado às de 1993 tem lugar a sua vmo Gonçalves de Andrade 
obras de benehação e recepeo defmbva. é também enriquecida pelo 
pavimentação, que seria A sua uiauguraçào teve facto de ter sido, ainda que 
adjudicado, na sessão cama- lugar no dn 20 de Setembro por pouco tempo, presi- 
rána de 29 de Dezenhro de de 191, num act0 presidido dente da Câmara Munici- 
1988, à CEPROMAD - Cen- por Aberto João Jardim, pal de Câmara de Lobos 
tro de ~studos e Projectos presidente do Governo Será preciso também não 
da Madeua Ua Regional da Madeira. esquecer que apesar de hoje 

A sua constmção foi inte- a Quinta Grande ser uma 
grada no plano de activida- A denominação freguesia autónoma, até 
des camaránas para o ano da Rua 1848 não existia como fre- 
econóinico de 1989, com a Desde a sua abertura foi guesia, mas sim fazendo 
designação de projecto de esta estrada conhecida por parte do Campanáno, o que 
beneficiaçâo e pavimenta- caminho do Aviceuo, em faz com que facilmente se 
çào da estrada municipal vimide de, no seu percurso, compreenda que alpinas 
que liga a Igreja da Quinta atravessar o sítio da fregue- personagens, como é o caso 
Grande ao Cabo Girão, sia da Quinta Grande, com do padre António Sdvino 
designação essa que, por esta denonunação, síbo esse Gonçalves de Andrade, 
deliberação camarhna de 14 onde nasceu, em 1988, o tendo nascido na freguesia 
de Setembro de 1989, passa, hoje denominado Gmpo do Campanáno, na altura 
ainda que necessitando de Foldónco da Quinta Grande em que a Quinta Grande 
autonzaçâo da Assembleia e onde a tradição popular lhe pertencia, sejam tam- 
Municipal, para a de cons- referencia que, em tempos, bém aceites e reconhecidas 
wção do caminho munru- terá existido uma capela como suas. 
pal entre o sitio da Igreja e denommda da Cadeuinha 
Cabo Girão - 1' fase Por proposta da Junta de O Pe, António SiMno 

Amda na sessão camarána Freguesia da Quinta Gran- Gonçdves de Andrade 
de 14 de Setembro de 1989 de, a Câmara Municipal de Era natural da freguesia 
é deliberado solicitar à Câmara de Lobos, na sua do Campanáno, onde nas- 

ceu a 12 de Setembro de 
1822, tendo ' falecido em 
Câmara de Lobos a 4 de 
Março de 1902, ao sítio do 
Caminlio Grande e Preces, 
onde na altura residia. 

En filho do tenente Fran- 
cisco Joaquim Gonçalves de 
Andpde; natural do Cam- 
panário e de Caetana Maria 
Gonçalves Macedo, natural 
da freguesia do Estreito de 
Câmara de Lobos. Era neto 
paterno do alferes Sebastiâo 
Gonçdves de Andrade e de 
Ana Joaquina Rosa,. mora- 
dores ao sítio do Massapez, 
no Campanário e neto 
materno de João de Abreu 
Macedo, natural do Estreito 
e de Maria Candelária de 
Freitas, natural de Câmara 
de Lobos. 

Tendo seguido a vida reli- 
giosa, a exemplo de outros 
seus familiares, é feito pres- 
bítero a 29 de Maio de 
1847, pregador a 14 de 
Agosto e confessor a 18 de 
Agosto do mesmo ano. 

Dos seus cargos eclesiás- 
ticos destaca-se o facto de 
ter sido nomeado, a 25 de 
Outubro de 1845, adido da 
Sé Catedral; cun de Câmara 
de L o h  a 30 de Agosto de 
1847; cura de Santa Maria 
Maior a 28 de Junho de 
1848; vigário de Santa Maria 
Maior (ou da Quinta Gran- 
de) a 30 de Setenibro de 
1949; pároco encoinendado 
da Quinta Grande a 4 de 
Janeiro de 1851; cura do 
Campanário a 25 de Setem- 
bro de 1855; vice-vigário 
de Câmara de Lobos a 26 
de Setembro de 1856; vigá- 
rio de Câmara de Lobos a 

Câmara Municipal de Cânia- 
ra de Lobos, ainda que só 
por algumas semanas. 

Com efeito a 18 de 
Novembro de 1897 o padre 
António Silvino Gonçalves 
de Andrade é nomeado 
para presidir a uma Comis- 
são Administrativa para 
substituir a destituída por 
alvarâ de 12 de Novembro e 
com o objectivo de assegu- 
rar OS negócios camarários 
até que novas eleiçes tives- 
sein lugar. A 15 de Dezem- 
bro de 1897, é enipossado 
nas funç6es de presidente, 
cargo ein que pernianece 
até à tomada de posse do 
novo presidente eleito, veri- 
ficada a 24 de Janeiro de 
1898. 

Uma famíiia 
insigne 
Era mnão do padre Antó- 

26 de setembro de 1857 e nio Silvino Gonçalves de 
por cam régia de. 13 de o Dr.JokJxh-  
Novembro de 1858 é eleva- to Gon@ves de 

do à dignidade de pároco de, também clérigo, nascido 
efectivo ou colado de a 10 de Fevereiro de 1825 e 
câmara .de lobos, cargo falecido a 18 de Janeiro de 

que a 10 de . 1898, em São Paiilo, onde 
 ir^ de 1859, de , se luvia futado em 1891 e 
cinco meses depoisj a 19 de onde se formou, doutorou e 
~~i~ de 1860, por provisâo ' foi docente na faculdade 
episcopal, é nomeado de Direito, desempenhando 
milzador proty>lodal , Ein simultaneamente funções 
1896, de acordo com o Diá- 
[io de ~ ~ t í ~ i ~ ~  de .24 de Dr. Fkancisco Justino 
Abril, era o padre mais anti- de h d r a d e ,  
go da ~i~~~~ e havia pedi- , na"do no Campanário a 18 
do a sua aposentação das de Fevereiro de 1921 e fale- 

eclesiásti-,, cido em São Paulo a 25 de 
caç, o que só vem a aconte- . Julho de 1902 e que a Enci- 
cer dois anos mais tarde; ciopédia Portupesa e rira- 
por decreto de 30 de sileira o dá erradamente 
de 1898. como tendo nascido nos 

Em Agosto de 1838, já na era outro dos 
de aposentado vivia irmãos do Padre António 

na freguesia da Quinta Sivino Gon@Falves de 
Grande, onde possuía uma d e  Emigrou Para o Bnsil 
propriedade em a j a  casa, Para a com~adiia de seu tio 
no ano de 1883, havia man- Ma"uelJOaquim Gonçal- 
dado conitmir uma capela ves de e 
com a invocação de santo vice-governador de São 
~ ~ ~ ó n i ~ ,  ao qual se marnu P~UIO, cidade onde cursou 
particularmente devotado D"ito e foi docente, tendo 
em toda a sua vida, No chegado a ser Director 
exercício da sua actividade FacuLdade, 
clériga ter-se-á revelado um 
exúnio pregador ao ponto 
de alguém na época dizer, 
referindo-se a ele, que era o 
único orador evangélico q~ie 
conhecia em toda a diocese. 

Para além da vida religio- 
sa, o padre António Silvino 
Gonçalves de Andrade terá 
exercido funções be profes- 
sor primário, norneabamen- 
te a quando da sua passa- 
gem pela freguesia .do Cam- 
panário e chegou a estar à 
frente da presidência da 

Manuel Pedm Freiias 
w %mCn3 ~M~TmpimpidnnR~dau4nU 
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