Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (41)

Capela de N.! Senhora da Consolação

diasSantospersuaalma, e
de s m defuntos, obrigando
para isso os rendimentos
d e suas fazendas que
importam mais de dez mil
cmzados do que i n s t i t u h
Morgado; eporque a Ermi-. . d e D. João de Herédia e
da estava de todo acabada bisneto de D. António da
com seu sino, e todo o mais Herédia, fidalgo de raça
ornato edecênciapara ne[a castelbna e que herdaria a
sepoderdizerMissa, epelo posse das terras e capela.
detrimento do roim cami'
- A capela do Foro
nho e longe quepodia ler0
nosso Reverendo Prooisor, e
e os Herédias
IGgário Geral em ir f ~ z e r Posteriormente, a posse
nela vistoria, nospedia lhe das terras e capela passalii
rnam'bsemosfizeseadita para seu filho D. Sancho
oistoria, e não podemos ir Gaspar (de Brito Leal)
fazê-la a jzesse o Padre Herédia, nascido a 5 de
Vigário Manoel da Fome- Outubro de 1721. Do seu
ca ...lhe mandamos passar casamento, realizado no
Alvará de erecção de Altar Funchal, com D. Ana MarO codicilo r e f i o o w garida Betencoutt e Sá Viledasnotasdo Tabelião&m- Ia Acciaoli, filha do morgacio de G o u W Barcelos da d o Diogo Betencourt da
freguesia de Câmara de Câmara Nilela e d e D.
Lobos, e por ele aprovado Antónia Basília Acciaioli
most&diasdeDezembro
Vasconcelosnasceu,D. José
do ano de mil seiscentos e de Brito Leal Herédia. José
oimtaedoisqueficou nos de Brito foi fidalgo escuCartóónos da Câmara (Ecle- deito, herdou os morgasiástica)':
dos de seus pais e casou
A altura da sua morte, com sua prima D. Antónia
Gonçalo de Faria Leal, não Esmeralda Viela, filha herA autorização
tinha descendentes directos, deira de Diogo João Betde culto
motivo porque, no testa- tencoun Viela. Desta união
O alvará permitindo o mento que faz, estipula que nasceria a herdeira do morseu culto data de 7 de a sua fazenda não poderia gado, D. Antónia, q u e
Novembro de 1684 e foi ser vendida nem alienada e casou com D. António de
passado por D. Estevão Bri- que após a morte de sua Sandanha Gama, conde do
oso de Figueiredo a "Moni- mulher, deveria ficar na Porto Santo.
Deste casamento não
ca de Aguiar viúva de Gon- posse de Gaspar Moniz de
.çalo de Faria Leal inorado- Meneses, filho de seus houve descendência direcra nospomaresdafregueria sobrinhos Pedra Moniz de ta, motivo porque a todos
de NQ S.# da Graça do Meneses e de Ana Ferreira os bens do conde d o Porto
Estreito de Câmara &Lobos de Aguiar, casados na Sé, Santo, entre eles as suas
mais de duas léguas desta no ano de 1672. Gaspar propriedades do Estreito
cidade"fazendo saber ao Moniz de Meneses casaria, passam para Francisco CorBúpo do Fuiic/~al'Queno em Câmara de Lobos, no reia Herédia, filho de D.
codicilo com quefalecera o ano de 1700, com D. Cata- Francisca e d o capitão
dito seu tiia17d0,que ofere- rina de Veloso de Castelo Francisco Moniz de Aragáo
cio, tnufidai~ase fizesse Branco. Deste casaiiiento e Me10 e sobrinho materno
tltna Erilrida da I~~ziocação nasceu Francisca Moniz de de D. José de Brito.
de Na Sg do Socorro coin Meneses que etn S de Maio
A coinpra da capela
Copelikio />eipe/z/ode dizer tlc 1713 casou coin Sanclio
A c a p e l a d e Nossa
Senhora da Consolação, foi
edicada no ano de 1684
p o r Mónica Ferreira
d'Aguiar, segunda mulher
de Gonçalo de Faria Leal,
dando cuinpriniento 2 vontade de seu niarido, falecido a 12 de Abril de 1683, e
expressa em testamento
lavrado a folhas sessenta e
seis verso do livro de óbitos número 352 da freguesia do Estreito de Câmara
de Lobos. De acordo corn
este testamento, deveria ser
construída, uma ermida,
logo após a sua mone com
a invocação d e Nossa
Senhora do Socorro, devendo ser dotada de uma pensão anual de 12 mil reis
para um capelão que deveria rezar missa todos os
domingos - e dias santos,
por sua alma e de seus
defuntos. Anualmente
deveria, ainda, ser feita,
com rendimentos provenientes da fazenda, uma
festa, com sermão e missa
cantada, em honra da
Senhop do Socorro.
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Por volta de 1850, Francisco Pinto Correia, regressado da ilha de Demerara,
onde casara com Jesuína
Cândida Correia e onde
arranjara fortuna, adquire
por 12.000 contos de reis,
os bens dos Herédias no
Estreito d e Câmara d e
Lobos,. o que incluía as
propriedades d o Fôro e
Quinta de Santo António,
com as suas duas capelas.
Vivendo numa sua quinta
situada no Funclial, Francisco Pinto Correia ao que
parece só se deslocava ao
Estreito por ocasião das
colheitas,
Em 6 de Maio de 1881,
por ocasião da morte de
Jesuína Cândida Correia,
de acordo com a relação
de bens licitados e que
passaram a pertencer a o
viúvo, encontra-se a capela
nesta altura referida com a
invocação de São Tiago.
Francisco Pinto Correia
terá falecido a 11 de Agosto
de 1889 e na relação de
bens com data de 26 de
Outubro d o mesmo ano, a
apela aparece referenciada
como tendo a invocação de
Nossa Senhora da Consolação e passa a ser propriedade de Deolinda Correia,
fillia do seu segundo casaniento, com Luisa Augusta
de Ornelas.
Deolinda Correia faleceria, no Luso a 3 de Março
de 1308, revertendo os seus
bens em favor de sua inãe,
que após a iiiorte do seu
marido 'terá ido viver para
Lislma. Na relaçào de bens.
deixada ap6s a iiioiíe de
1)eoliiid;c Correia, a capela

continua a aparecer referenciada conio sendo da
invocaçáo de Nossa Senlicra da Consolação.
No dia 28 de Agosto de
1912 Luisa Augusta Correia
e sua íiiiia Gabrieh Giga
Correia vendem a propriedade a 43 indivíduos, na
sua maioria colonos, ficand o a capela, adro e casa
que servia de sacristia a
pertencer a todos os coiiipradores na propor@o das
suas entradas para o p r q o
da compra.
Uma vez que parece
nunca ter havido cedência
desta capela à Diocese, a
sua propriedade, apesarde,
em termos legais pertencer
em cada momento, aos
detentores dos terrenos
vendidos por D. Luisa
Augusta Correia, a verdade
é que ela é considerada
como sendo pertença da
população da localidade.

recuperação da capela são
iniciadas e prolongam-se
até 1961. No entanto, verificando-se que as suas
paredes devido às características dos materiais utilizados (pedra mole anussada com teriz) não ofereciam segurança, foi esta totalmente demolida e no seu
local erigida uma outra de
maiores dimensòes, mantendo como elementos da
prilnitiv~capela unicaiiieiite as cantarias da porta .
principal e da cruz da
cumeeira.
No dia 1 de Janeiro de
1961, a capela do Foro é
elevada ã categoria de sede .
da, na altura, recém criada
paróquia d e São Tiago,
tendo sido seu primeiro
pároco, o padre José Porfirio Figueira que exerceu
tais funções em acumulação com as de pároco da
paróquia de Nossa Senliora
da Graça até ao dia 30 de
Seten~brode 1962. Entre
filiais de 1365 e no decurso
de 1966, constmiu-se unl
anexo i apeia, uiii peqGeno salão. i

ManuelPedro Freitas
"""p""""""kTmpm.'Rn<liu14nY

Errata

No passado domingo, ao
pretender corrigir alguinas
iiiipr.ecisões e lacunas
enconuxdas no livro &rejas
e Capelas da Madeira e
Pot?o Santo, acabei tambérn por cometer alguns
erros que tenho necessariamente de reparar.
Na altura, ao referir o
fundador da capela de
Santo António, na Quinta
Grande, referi-o coino
tendo sido o padre António
Silvino Macedo, quando na
realidade se trata do padre
António Silvino Gonçalves
A reconstrução
de Andrade.
da capeia
Relativamente à Capela
Ainda que em data ante- do Fôro, freguesia do Jarrior a 1881, Francisco Pinto dim da Serra, tal como
Correia tivesse efectuado consta no presente aitigo, o
importantes reparaçòes na seu primitivo orago foi
capela, em 1950, ela encoii- Nossa Senhora do Socorro,
trava-se em estado d e s e n d o o actual Nossa
mína, pelo que o padre Senhora da Consolação.
José Porfírio Figueira, pároNo que diz respeito ã
co da paróquia de Nossa bênção de um novo espaSenhora da Graça, inicia ço de culto na paróquia de
os primeiros esforços com Santa Cecília, este acto
vista à sua reparação e que solene teve lugar, não no
se traduziram numa angari- dia 5 de Setemhro de 1 9 8 ,
ação, nas zonas circunvizi- liias siin no dia anterior e
nlias, dos meios financeiros riele rcalizar-se-50 [->roi7inecessários, fase que se soriaiiittnie os actos de
haveria de prolongar ;i~é culto da i~aróquia,enc1ii:iiiDezeinhro de 1961.
to :I nova igreja r130 é
E111 1960, :is ol,r;is de runstruída.
,

S

.

,

.

,

truída com o mesrtzo alrção, deverá ser corrigido
Saliente-se, no entanto nhamento e também com
que, desde o dia 4 de os mesmosalrcerces
Em Cãmara de Lobos,
Setembro de 1998, a sede
paroquial
contrariamente ao afirmaPara além das igrejas, a do, não existe actualmenFreguesia de Cãmara de te qualquer capela com a
Lobos possui a capela de invocação de São João,
Nossa Senhora da Con- correspondendo a cabeia
ceição, a capela do referenciadJ no 1ivro:lgre~spíritoSanto, a capela jas e Capelas da M
e
de Nossa Senhora das Porto Santo, não, capela
Pt'eces, a capela de de São João, ma&sim ã de
Nossa Senhora da Boa Jesus Maria José, invocaHora, a capela de Jesus ção que de resto, deu o
Mada José, a capela de nome ao sítio onde se
Nossa Senhora da Pie- encontra implantada e foi
dade, a capela da Boa mandada construir, ao que
Morte, a capela de São tudo indica, em 1693, por
Câhdido e a capela de Sebastião Gonçalves CorNossa Senhora da Naza- deiro e sua mulher Luzia
ré, estando estas três últi- de Ornelas, sendo sagrada
mas omissas na obra Igre- n o a n o seguinte. No
]as e Capeas da Maderra e entanto, será necessário
Pdrto Santo Para além destacar que, como tive
destas, no cemitério existe oportunidade de referir
ainda uma capela com a num meu artigo publicado
invocação d e Nossa na edição de 31 de Maio
Senhora das Dores
de 1998, d o Jornal da
Relativamente à capela Madeira sob o título de
referenciada na obra cita- Camznho de SãoJoâo, esta.
da como sendo de Santa capela é, popularmente,
Cecília e situada em frente mais conhecida por capeã actual igreja de Santa Ia de São João, do que
Cecília, no ex-convento por capela de Jesus Maria
de São Bernardino, aquilo José, o que tem a ver
que consta é que se trata tanto coin~agrande devoda antiga capela de São ção a este santo, como ao
Francisco ou dos Tercei- facto da sua imagem ter
ros. Aliás o ex-convento sido para ali transportada
de São Bernardino possui e guardada, em data que
ainda no seu interior uma se desconhece, em virtude
capela dedicada a São de um aluvião ter ameaçado de ruína a primitiva
Lourenço.
Sobre a capela de Nossa capela de São João, hoje
Senhora da Boa Hora inexistente.
A capela d e Nossa
haverá a dizer que não foi
fundada em 1921, mas sim Senhora da Nazaré, situaem 1640, pelo menos é a se na chamada Quinta do
data inscrita na ombreira Serrado, n o Caminho
da porta de entrada, tendo Grande e Preces e a sua
como fundadores António construção datada de 1694
Correia de Bettencourt e é atribuída a João de Betsua mulher Joana Henri- tencourt Henriques.
A capela de São Cãndiques. Ein 1899 encontrava-se em estado de ruína do situa-se no lugar da
e por esse inotivo, segiln- Fonte da Rocha e terá sido
do a acta camarária de 3 fundada em 1732 pelo
de Maio desse ano, terá Cónego Francisco Cândido
sidb demolida e recons- Correia Henriques, tendo
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sido ha alguns anos atráz,
provavelniente na década
de 50, alvo de reconstrução Posteriormente votada ao abandono, encontra-se hoje novamente em
ruínas
A capela d e Nossa
Senhora da Boa Morte
'situa-se no sítio da Rtbeiro
Real, tendo na ombreira
da porta a data de 1894, e
que não sei se corresponde à sua fundação, se a
uma evedtual reconstrução
Sobre a capela de Nossa
Senhora da Piedade, os
dados que são púbiicos é
que foi fundada no ano
d e 1800, pelo p a d r e
Manuel Gonçalves Henriques Correia, confinando
com a sua residêhcia, ao
que se supõe construída
no ano de 1771, pelo
menos a avaliar por uma
inscrição existente numa
ombreira de uma das suas
portas
Anexo à capela fuhciona
o convento ou mosteiro
de Nossa Senhora da Piedade, fundado não em
1800, nein pelo padre
Manuel Gbnçalves Henri-
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ques, mas sim ein 16 de
Abril de 1931 e pela Irmãs
da Ordem de Santa Clata
I ejas eCapelas
o Estrei'to d e C.
Lobos
A freguesia do Estreito
de Câmara de Lobos possui três igrejas, que correspondem às sedes das três
paróquias em que, em termos de organização religlosa, 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 capelas, 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 atribuída a um tal Morgado
Cardoso, A capela dk
Santo António e a capeia
do Calvário, com a invocação da Ver4 Cruz e cons-
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tniída por voltd de 1963
Relativamente à capela
de Santo António, aindi
que tanto o Elucrdárro
Maderrense como a obri
$rqas e Capeh da Madetra e Porto Santo a refiram
como tendo sido construída 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 construção, muito provavelmente 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 ninguém coni o nome de Inácio Vieira de Rêgo
Em relação ã capela de
Santa Ana hdverd a referir
que em 1963, encontrando-se e h completa ruína
foi reconstniída, tendo a
sua bênção lugar a 3 de
Dezembro do mesmo ano
,

Igrejas e Capelas .
do Jardh da
A
do Jardim

da Serra possui um única
igreja, que serve de sede à
paróquia de 920 ~
i
Em termos de capelas,
possui também dma única
capela conhecida popularmente por capela do Foro.
-pai esta capela m;indada
construir pot Gonçalo de
Faria, por testamento. de
12 de Abril de 1683, com
a invocaçãb d e Nossa
Senhora da Consolação.
sena, contudo sua mullier,
Mónica Ferreira de Aguiar
quem a construiu, por
volta de 1684, sendo a 7
de iyovembro desse
autorizado o seu culto.
Ainda que a invocação iniciai fosse a de Nossa
Senhora da Consolação,
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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 tempos, 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 freguesia do Curral das Freiias é a única que não possui qualquer capela. i s
Manuel Pedro Freitas
mnim
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