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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (40) 

Capelas e Igrejas de Câmara de Lobos- 
Recentemente foi 
lanpdo no merca- 
do Regional um 
livro da autoria de 
Zita Cardoso e 
Jonh Batista, sob o 
título, Igrejas e 
Capelas da Madeira 
e Porto Santo. Ao 
ler o capítulo sobre 
o concelho de 
Câmara de Lobos, 
pude constatar a 
existência de algu- 
mas lacunas e 
imprecisões que 

- não posso deixar 
passar sem uma 
clmada de aten- 
ção, sem fazer uma 
espécie de adenda, 
ainda que extrema- 
mente sucinta, a 
uma obra que certa- 
mente passará a 
constituir uma refe- 
rência bibiiográfi- 
ra iiintn rlai esrn- ---- 
Ias e poyulaqão em 

Nos primeiros dias do 
mês de Agosto foi lançado 
na Madeira um livro intitu- 
kado de igrejas e Capelas da 
Madeira e Porto Saizto, 
onde, a avaliar pelo seu 
título e pela forma como 
está organizado o seu con- 
teúdo, se pretendeu fazer 
como que um levantamen- 
to das igrejas e capelas da 
R.A.M. 

Apesar de fazer falta na 
bibliografia madeirense, 
uma o h  actual que abor- 
dasse este tema, a grande 

lacona existente no seu 
conlieciinento, não só terá 
condicionado que até hoje 
essa obra nunca tivesse 
surgido, como certamente 
fará com que mesmo que 
tendo surgido, não esteja 
isenta de unprecisóes. Aiiáç 
talvez seja por isso que, 
ap.esar do levantamento 
que se diz q t i r  na DRAC 
sobre as igrejs e capelas, 
este nunca tenha sido tor- 
nado público. 

Ao ler o capítulo sobre o 
concelho de Câmara de 
Lobos, pude constatar a 
existência, de al@ lacu- 

nas e imprecisões que não 
poso  deixar passar sem 
uma chamada de atenção, 
sem fazer uhia espécie de 
adenda, ainda que extre- 
mamente sucinta, a uma 
obra que certamente pas- 
sará a constituir lima refe- 
rêricia bibliogrãfica, junto 
das escolas e populaçào 
em geral. 

Igrejas e Capeias 
da Quinm Grande 
A freguesia da Quinta 

Grande possui uma única 
igreja, que serve de sede ã 
paroquia de Nossa Senhora 

dos RemL-dios e que teve dada erigir por João Gon- 
origem em sucessivas-trans- , çalves Zarco. A capela de 
formações, nomeadamente Santo António, que não é 
de ampliação, da antiga referida na obra acima cita- 
capela de Nossa Senhora da, foi constmída na Quin- 
dos Remédios, referenci- . ta -do Pomar pelo Padre 
andc-se os anos de 1901 e António Sivino de Macedo, 
1950, como aqueles em - no ano de 1883 e benzi& 
que nessesentido maiores a 4 de Setembro de 1884, 
obras se fizeram. encontrando-se no entanto 

Possui ainda esta fregue- bastante danificada em vir- 
sia três capelas: a capela tude de um incêndio veii- 
davemcruz, a capelade ficado a 20 de Julho de 
Santo etónio e a apela 1996. A Capela .de Nossa 
de Nossa Senhora d e .  Senhora de Fátima, que 
Fátima A capela da Vera . actualniente existe Foi coris- 
CNZ terá sido, segundo as tmída por volta de 1974 e 
Saudades da Terra, man- não em 1931. Ainda que 

ein 1931, o padre Agosti- 
nho Abreu Vieira tivesse 
erigido no mesnio local da 
actual, uma pequena cape- 
la em Iionra de Nossa 
Senhon de Fzítiiiia, sagrada 
a 11 de Outubro de 1931, 
esta seria completamente 
destruída para dar lugar à 
actual, de maiores dinleii- 
sões e cuja arquitecriira 
nach tem a ver com a pri- 
niitiva. 

Igrejas e Capelas 
de Câmara de Lobos 
A freguesia de Câinara 

de Lobos possuía até 5 de 
Setenibro de 1998, três 
igrejas, que correspondi- 
am às sedes das três paró- 
quias e111 que se encontra 
dividida: a igreja de São 
Sebasião, a igreja de Sanki 
Cecília, que corresponde à 
antiga igreja do ex-conven- 
to de São Bernardino e :I 

igreja dc Nossa Senhora 
do Carmo. Contudo, oestii 
data coni bênçáo de um 
novo espaço de culto, para 
onde Foi transferida a sede 
da paróquia de Saiiia Cecí- 
lia faz coni que Cânia1.a de 
Lobos veja auiiientar enl 
mais uina o número das 
suas igrejas. 

Relativamente à fotogra- 
fia publicada na obra lgre- 
jus e Capeias da Madeira e 
Por70 Santo, como corres- 
pondendo ao interior &i 
igreja de São Sebastiào 
terá sido trocada, unia vez 
que ela corresponde ao 
interior da igreja de Nossa 
Senhora da Graça no 
Estreito d e  Câmara de 
Lobos, facto que não teni 
grande importância ma5 
que numa futura reedi- 
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ção, deverá ser corrigido truída com o mesrtzo alr- sido ha alguns anos atráz, 
Saliente-se, no entanto nhamento e também com provavelniente na década 

que, desde o dia 4 de os mesmosalrcerces de 50, alvo de reconstru- 
Setembro de 1998, a sede Em Cãmara de Lobos, ção Posteriormente vota- 
paroquial contrariamente ao afirma- da ao abandono, encon- 

Para além das igrejas, a do, não existe actualmen- tra-se hoje novamente em 
Freguesia de Cãmara de te qualquer capela com a ruínas 
Lobos possui a capela de invocação de São João, A capela  d e  Nossa 
Nossa Senhora da Con- correspondendo a cabeia Senhora da Boa Morte 
ceição, a capela do referenciadJ no 1ivro:lgre- 'situa-se no sítio da Rtbeiro 
~spírito Santo, a capela jas e Capelas da M e Real, tendo na ombreira 
de Nossa Senhora das Porto Santo, não, capela da porta a data de 1894, e 
Pt'eces, a capela de de São João, ma& sim ã de que não sei se correspon- 
Nossa Senhora da Boa Jesus Maria José, invoca- de à sua fundação, se a 
Hora, a capela de Jesus ção que de resto, deu o uma evedtual reconstru- 
Mada José, a capela de nome ao sítio onde se ção 
Nossa Senhora da Pie- encontra implantada e foi Sobre a capela de Nossa 
dade, a capela da Boa mandada construir, ao que Senhora da Piedade, os 
Morte, a capela de São tudo indica, em 1693, por dados que são púbiicos é 
Câhdido e a capela de Sebastião Gonçalves Cor- que foi fundada no ano 
Nossa Senhora da Naza- deiro e sua mulher Luzia d e  1800, pelo padre  
ré, estando estas três últi- de Ornelas, sendo sagrada Manuel Gonçalves Henri- 
mas omissas na obra Igre- no  a n o  seguinte .  No ques Correia, confinando 
]as e Capeas da Maderra e entanto, será necessário com a sua residêhcia, ao 
Pdrto Santo Para além destacar que, como tive que se supõe construída 
destas, no cemitério existe oportunidade de referir no ano de 1771, pelo 
ainda uma capela com a num meu artigo publicado menos a avaliar por uma 
invocação d e  Nossa na edição de 31 de Maio inscrição existente numa 
Senhora das Dores de 1998, d o  Jornal da ombreira de uma das suas 

Relativamente à capela Madeira sob o título de portas 
referenciada na obra cita- Camznho de São Joâo, esta. Anexo à capela fuhciona 
da como sendo de Santa capela é, popularmente, o convento ou mosteiro 
Cecília e situada em frente mais conhecida por cape- de Nossa Senhora da Pie- 
ã actual igreja de Santa Ia de São João, do que dade, fundado não em 
Cecília, no ex-convento por capela de Jesus Maria 1800, nein pelo padre 
de São Bernardino, aquilo José, o que tem a ver Manuel Gbnçalves Henri- 
que consta é que se trata 
da antiga capela de São 
Francisco ou dos Tercei- 
ros. Aliás o ex-convento 
de São Bernardino possui 
ainda no seu interior uma 
capela dedicada a São 
Lourenço. 

Sobre a capela de Nossa 
Senhora da Boa Hora 
haverá a dizer que não foi 
fundada em 1921, mas sim 
em 1640, pelo menos é a 
data inscrita na ombreira 
da porta de entrada, tendo 
como fundadores António 
Correia de Bettencourt e 
sua mulher Joana Henri- 
ques. Ein 1899 encontra- 
va-se em estado de ruína 
e por esse inotivo, segiln- 
do a acta camarária de 3 
de Maio desse ano, terá 
sidb demolida e recons- 

tanto coin~a grande devo- 
ção a este santo, como ao 
facto da sua imagem ter 
sido para ali transportada 
e guardada, em data que 
se desconhece, em virtude 
de um aluvião ter amea- 
çado de ruína a primitiva 
capela de São João, hoje 
inexistente. 

A capela  d e  Nossa 
Senhora da Nazaré, situa- 
se na chamada Quinta do 
Serrado, no  Caminho 
Grande e Preces e a sua 
construção datada de 1694 
é atribuída a João de Bet- 
tencourt Henriques. 

A capela de São Cãndi- 
do situa-se no lugar da 
Fonte da Rocha e terá sido 
fundada em 1732 pelo 
Cónego Francisco Cândido 
Correia Henriques, tendo 

ques, mas sim ein 16 de 
Abril de 1931 e pela Irmãs 
da Ordem de Santa Clata 
I ejas eCapelas f o Estrei'to de C. 
Lobos 
A freguesia do Estreito 

de Câmara de Lobos pos- 
sui três igrejas, que corres- 
pondem às sedes das três 
paróquias em que, em ter- 
mos de organização reli- 
glosa, se encontra dividida 
a Igreja de Nossa Senhora 
da Grap, a Igreja de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso e 
a Igreja de Nossa Senhora 
da Ehcarnação. 

~elativamehte às cape- 
las, A freguesia do Estreito 
possui a capela das 
Almas, mandada construir 
em 1767 por Pascoal 
Eanes; a capela de Nossa 
Senhora da Encarnação, 
fundada em i671 por João 
José de Ornelas Cabral, a 
capela de Santa Ana 
construída em 1768, data 
gravada na pia baptismal, 
sendo a sua fundação atri- 
buída a um tal Morgado 
Cardoso, A capela dk 
Santo António e a capeia 
do Calvário, com a invo- 
cação da Ver4 Cruz e cons- 

tniída por voltd de 1963 
Relativamente à capela 

de Santo António, aindi 
que tanto o Elucrdárro 
Maderrense como a obri 
$rqas e Capeh da Madet- 
ra e Porto Santo a refiram 
como tendo sido construí- 
da em 1705 por Inácio 
Vieira de Rêgo, tudo,leva A 
crer que haja alguq erro, 
dma vez que outrosfdados 
atribuem a José de Brito 
Leal Herédia, a sua cons- 
trução, muito provavel- 
mente por volta de 1780, 
dma vez que a sua bênçdo 
terá tido lugar a 23 de 
Jtinho desse ano Aliás, na 
linha de proprietários dos 
terrenos da quinta de 
Santo António e, que é A 
mesma das propriedades 
Ilgadas à capela do Fôro, 
dão patece codstar nin- 
guém coni o nome de Iná- 
cio Vieira de Rêgo 

Em relação ã capela de 
Santa Ana hdverd a referir 
que em 1963, encontran- 
do-se e h  completa ruína 
foi reconstniída, tendo a 
sua bênção lugar a 3 de 
Dezembro do mesmo ano 

do longo do tenipo pasaou 
a Nossa Senhora do 
Socorro, que actualniente 
é o seu orago A quando 
da criação, em 1960, da 
paróquia de São Tiago, 
serviu esta capela de sede 
paroquial. 

Ainda que outras obras 
de restauro tivessem tido 
lugar ao longo dos tem- 
pos, em 1960 foi esta 
capela alvo de importantes 
obras, nomeadamente de 
ampliação 

Igrejas e Capelas 
do Curral das Ereiras 
A freguesia do Curral 

das Freiras, possui uma 
única igreja que é a sede 
da paróquia de Nossa 
Senhora do Livrahento 
bas cinco freguesias que 
constituem o concelho de 
Cãmara de Lobos, a fre- 
guesia do Curral das Frei- 
ias é a única que não pos- 
sui qualquer capela. i s 

Manuel Pedro Freitas 
mni m n  m d k T ~ n d i n d i I I n 3  
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