
Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (42) 

égio da Preservaqão, 
O Colégio da Pre- 
servação situava- 
se no sítio do Espí- 
rito Santo, na fre- c 

guesia de Câmara 
de Lobos, e funcio- 
nava em instalaçõ- 
es anexas ã capela 
do Espírito Santo. 
Criado pelo Padre 
João Joaquim de 
Carvalho, para 
proteger as rapari- 
gas provenientes 
das classes mais 
desfavorecidas, 
principalmente da 
classe piscatória, 
este colégio have- 
ria de desempe- 
nhar, no tempo 
em que com esse 
objectivo funcio- 
nou, um impor- 
tante papel de 
âmbito social e 
educacional. Pos- 
teriormente, em 
consequência das 
alterações que ao 
longo do tempo se 
foram verificando 
quer na própria 
sociedade quer em 
termos de alterna- 
tivas de assistência 
e protecção social, 
afastar-se-ia dos 
objectivos para 
que havia sido cri- 
ado e transformar- 
se-ia, no actual 
externato ou esco- 
la do Espírito 
Santo. 

Vivenclo :i classe pisca- 
tória, nuni ambiente de 
miséria, grande promis- 
cuidade e correndo as 
jovens grandes -riscos 
morais ou ainda de 
serem utilizadas sexual- 
inente a troco de peque- 
nas contrapartidas mate- 
riais, o padre João Joa- 
quim de Carvalho, atra- 

- vés da Ordem Terceira 
de São Francisco ,de 
Assis, de Câmara de 
Lobos, de que era presi- 
dente, toma, em 14923 
(1,2), a iniciativa de criar 
unia escola de regenera- 
ção para estas jovens 
desprotegidas. Esta ideia, 
não só é Ixm aceite pela 
população, particular- 
inente pelas bordadeiras 

mente a lunta Geral do 

irinãs Maria d e ' s ã o  
Gabriel Ferrein (superi- 
ora), Maria Otília da 
Silva, Maria Matilde 
Gonçalves e Maria da 
Natividade de Melini. A 

nizatn em núcleos por supervisão directa do punham ospais na rude 
cada sítio com a finalida- padre João Joaquim de epengm faina dapesca, 
de de trabalharem na Carvalho que, em 1931, mas asfilhm..;essas coi- 
angariaçâo de fundos, se fez substituir pelo' ta& com a decadência 
como por parte dos padre Abel Ferreira (5). da industria dos borda- 
membros da cliamada Amparar moral e reli- dos começauam a entre- 
sociedade de então (l,2). giosamente as filhas dos gar-se a mendicidade, 
Do aparecimento da pescadores,como ainda indo até ao Funchal, na 
ideia ã sua concretiza- Ilies ensinar costura e a emergência de grandes 
ção foi uin passo e logo , ler, constituíam os mais pagos morali. I...] Embo- 
surgiu quem se disponi- impo~taotes objectivosdo ra haja muito boa gente 
bilizasse a ceder, para o colégio. que dê esmola com,espí- 
efeito duas salas da sua rito de caridade, há 
residência. Contudo, apc  Os objectivos outros que n düo com 
sar desta olèrta, prota- do colégio iiztziitos miseráwis. 133 a 
gonizada por D. Maria A este propósito, o origemdo coligio da Pre- 
Eugénia Bianch Henri- padre Joaquim de Carva- seruação czlio ,fim I...] é 
ques (21, a escola liaveria lho recordava, ern 1933, anrprtiar moral e religio- 
de ficar instalada na da seguinte forina, numa sanzetzle as rapanguitas 
capela do Espírito Santo entrevista ao Jornal da desde os 7 aos 18 anos, 
e casa anexa, de que ela Madeira a origem do chegando-se mesmo a 
detentor, por portaria colégio: Osmos dospes- Ihes dar de comer pura 
3.393 de 29 de Nove11.i- cadores, enzgeral, acom- assim se euitar que ekz~ 
bro de 1922, .a Ordeiii 

.. - 
cr..iv;. ..a. rni <im-ai~i*itto na!i8iil pt ra  ocurrair ba d e r p  
rnr ioni :i ~iinrd:i. cnnai,i~rl~v~n e slsEii!s. rm nciniii do 
Jlrr;i.lu, alo i*ilifiiio i ~ o r a  evdi.ln, n b s ~ ~ r ~ - ~ n d o - ~ n  o dis- 
~>t*.-to n<is artigos 107.. o 108.' dn citJJa Iri du >V do 
z\l)r:l de 1911. 

P.,yos do GovGrno da Rep6blia. 9 de Nowmbro de  
1925.-0 Ministro dr Jnrtica o doi Cultos, Jarlo &o. 
nho de Jicnnrm. 

Terceua de São Francisco 
de Assis de de 
Lobos (3,4). 

A C~rigmga~ão 

dação, este colégio foi 
entregue à responsabili- 
dade da Congregação 
de N~~~~ senhora das 
Vitórias, que aí se insta- 
Iam no dia 13 de Outu- 
"0 de 1y231 com lima 

equipa constituída pelas 

vão pedir esmolas, pelo 
que como já dissemos cor- 
rem grandes perigos 
mora& (6). 

Da mesma forma, os 
estatutos da Ordem Ter- 
ceira de São Francisco 
deaAssis na sua refoi~nu- 
laçâo de 24 de Março de 
1933, no seu artigo 4Q., 
focain os objectivos do 
colégio da Preservacio 
da seguinte forina: [...I 
e.íta a.sistência atei~derú 
conz a tlzL~ini~r con~)ui- 
xüo üs crianças pobres 
reunidas enz unm casn.jú 
co?zcedida a ata Ordeilz 
Terceira i...] qucxwirá ak 
recolhinzet7to diurno de 
preseruação e assistêi?cia 
a ci-ianças pobres, do 
sexo fenzitlino, da classe 
piscatórin e de outras 
classes indigentes, as 
quais dever20 ministrar- 
se akutzs s ò c o m  ei?~ ali- 
mentos e r011paS e ensilzo 
de trabalhos donzésticos 
que lhespernzita Yiver no 
futuro honestamertte(5). 
A escola da Preservação 
era assim o oásis em cuja 
sombra se acolhiam, 
dunnte o dia, as rapari- 
gas pobres da vila e, 
onde, livres do contacto 
com más companhias e 
maus costumes, estuda- 
vam e trabalhavam em 
obras diversas como bor- 
dados, renda, costura e 
meias. e noite regressa- 
vam a caça de seus pais, 
a maior vaite deles oes- 

Funchal. Durante esta 
primeira fase da vida do 
colégio da Preservação 
as irmãs passaram por 
grandes privações e 
viram-se muitas vezes 
obrigadas, após uni dia 
de árdua dedicação às 
crianças, a traballiareiii 
pela noite dentro com o 
fiz11 de angariarem meios 
para poderetii iiianter a 
institiiição, chegando 
algunias, incliisive :I 

siilxriora ;i vereiii afec- 
tacla a sua saúde (5). 
Subscrições píiblicas 
efectiiadas priiicip;il- 
rnente no Funclial, reali- 
zação de festas cle cari- 
dade (bazares, festas ch 
flor), donativos proveni- 
entes de I>enfei[ores e 
dinheiros provenientes 
CIO trabalho de alguns 
riúcleos de bordadeiras 
da freguesia constituí- 
ani, nesta altura, a prin- 
cipal fonte de receita 
desta instituição, que 
nos três primeiros anos 
era.conliecida por Colé- 
gio da Regeneração (8). 

Portarle m- s:303 
Uniida n OiisEriio dn Ri-pública Portugisan, pdo E- 

'nirtre i- Jumpi ta <lu% Cultm uur. itvn uvrrnm do ar- 
ligo 6.- alo dtwrcto a.? &**' & 2 2  <lu Fuhrcim de 
1918. com. rt.farCucii no 'rido 80: da lei 'de 20 de 
Abril dn 1911, B de coufurmida~le com nn portnrina 
n . "  I:24J, do 4 de N ~ r p  de 1018 e 8:UP' do 18 de 
i .ewr~íro de  1922. wjn w i i d e  . t lho  p r u i n o  e 
toito. para o cxerclcio do ciilto p6hllw.enmliw. h Con. 

, 
?ria dn <irílcm Tiirruirn dai S. Fr.noi*m de A ~ a i l ,  dn 

. muguvbia de C31u;íui.rn da Lobm, concrUno dn rncamn de- 
n o m i n a ~ ~ ~ .  alixtritu do .Fonclml. a cnpln do Erpirito 
Psnra, dn rrli.ri<ln fre,nnrsin. ronrtruiri:i licio dweoùridor 
dn lihn '<'i> Ilr !rira. .iam í3onc;ilres Znrm. em 14113. 

' A CIII~*EL dn cal~eln. wori codi<l:i. wni hiin i d a  
.Ia:: ::: i h  I.'rvgqie*in dr Cnntnrn de Lfihnr. com int.,ri-rn- 
c30 dai niitaridii~le iid~iiiuiitniiivn. miitlilintc inwiitúrin rui. 
tri)bl:i.1n!n. aenmpn~tlinrio de i6mn do rw.lbon?<nbilihin, 
,tu ,I,,, ntmciuii;irl n qunniii qii* ri Cnnfnrin d;i Or- 
<Iv~n i  Ta,rc<,irr dv S. I?rniirirv,i <I<$ Asrir  st 01irir;i a inr- 

A introdução 
de uma sopa 
No dia 22 de Junlio de 

1933 é introduzida uma 
sopa regular, dada duas a 
três vezes por setirana, 
facto que, veio criar 11111 

incentivo à frequência da 
instituição, por paire das 
filhas dos pescadores, 
vassanclo de 160 sooas 

' 

~ ~ -~ - r  
quc, por st~pcit;io clo tlirecçào tlo colrgio L- aclare\ c onde de ~ini:i por tlia, no início. p;ir;l 
paclrc C;ii~.;illio, se orgii- licou, contlitlo. sol, :i ]orlii;i ou de 0~11i;i ; i c i -  250 0.1 iii:iis L I I ~  ano 
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depois, período ao longo 
do qual foram servidas 
26.274 sopas e a que 
correspondeu um. custo 
de 14.248$25 (9). Por 
outro lado, o acesso a 
esta refeição veio, tam- 
bém, colmatar algumas 
carências alimentares de 
muitas crianças, cujo 
estado de fraqueza era 
tão grande que não as 
deixava trabalhar, che- 
gando mesmo a desn~ai- 
arem. 

A educa@o musical era 
também um aspecto não 
descorado pelas innãs de 
Nossa Senhora das Vitó- 
rias, chegando o colégio 
a possuir uma Schola 
Cantoru??~ (9,101. 

Em Julho de 1934, a 
Câmara resolveu cons- 
truir um fontenário à 
porta do Colégio da Pre- 
servação para utilidade 
pública, o que para além 
de servir o público veio 
facilitar o colégio, uma 
vez que este, não possu- 
indo água canalizada, se 
via em dificuldades por 
causa da sopa (9). 

Em Abril de 1946, a 
Câmara Municipal de 
Câmara de Lolm manda 
adaptar um salão situado 
nas proximidades da 
capela do Espírito Santo, 
pm aí instalar uma esc* 

longo dos tempos passa- 
ram as Irmis de Nossa 
Senhora das Vitórias 
tiesta sua'obra de assis- 
tência em Câmara de 
Lobos 

Com o apoio proveni- 
ente não só das entida- 
des oficiais como de 
outros benfeitores, foi 
não só possível assegurar 
a continui,dade da .sopa 
ministrada às crianças,. 
como realizar importan- 
tes melhoramentos na 
capela e casa anexa; 
onde funcionava o colé- 
gio, particularmente a 
partir de 1980, altura em 
que foram as suas insta- 
lações substancialmente 
ampliadas. 

Ao longo dos anos 
muitas foram as jovens a 
quem foi dada oportuni- 
dade de terem uma ade- 
quada formação moral e. 
religiosa. Até 1952, pelo 
menos 12 jovens já havi- 
am enveredado pela vida 
religiosa, passando a 
serem iiiembros da Con- 
gregação de  Nossa 
Senhora das Vitórias e 
entre 1933 e 1951 havi- 
am-se inatriculado no 
colégio cerca de 4.000 
crianças (5). 

Ein 1952, de acordo 
com o Jornal da Madeira 
de 27 de Julho o colégio 

ia de ensino primário, 
cuja direcção entrega às 
irmãs de Nossa Senhora 
das Vitória, tendo as 
aulas início a 28 desse 
mesmo mês (11). 

A exiguidade 
das instalações 
Ein 1952 a casa de resi- 

dência das sete religiosas 
que, na altura, viviam no 
colégio da Preservação 
e constituíam assim o 
quadro docente, possuía 
unicamente dbis quartos 
de dormir e uma minús- 
cula e escura sala de jan- 
tar, espaço naturalmente 
exíguo e que de certo 
moclo reflecte, as inúme- 
ras carências porque ao 

possuía 150 alunas exter- 
nas que aprendiam o lQ 
e 2Q grau, religião e tra- 
baUios manuais e domés- 
ticos 

O fim do colégio 
da Preservação 
No entanto, por cir- 

cunstâncias vánas, a que 
provavelmente não será 
alheia uma altemção pro- 
gressiva das condições 
de vida dos pescadores e 
dos meios e metas que, 
em terinos de educação, 
estavam ao seu alcance 
ao tempo da sua cnação, 
o coiégio acabaria 
depois, por se afastar gra- 
dualiiiente, sem poder- 
nios p~ecisai quando, 

dos objectivos para que 
foi Fundado, para se 
transformar, exclusiva- 
mente, num estabeleci- 
mento de ensino primá- 
no particular. 

Desta forma, através do 
alvará nQ 1218 de 12 de 
Agosto de 1952, é conce- 
dido à Congregação das 
Franciscanas de Nossa 
Senhora das Vitórias, 
autorização para funcio- 
namento de uma escola 
primária para o sexo 
femjnjno, denominada de 
Escola da Preservação. 

A escola do 
Espirito Santo 
Com esta denomina- 

ção permaneceu. este 
estabelecimento de ensi- 
no até 1981, altura em 
que, por Despacho de 13 
de Outubro do Seuerário 
Regional da Educaçâo e 
Cultura, passa a chamar- 
se de Escola do. Espírito 
Santo. Em 22 de Maio 
de 1984 é autorizado o 
funcionamento da escola 
ein regime de coeduca- 
ção, ou seja misto e mais 
recentemente, seria colo- 
cado em funcionamento 
um sector de educação 
infantil. 

A par da actividade 
escolar os membros da 
Congregação das 'Fran- 

ciscanas de Nossa Senho- 
ra das Vitórias presentes 
na escola, colaboram 
activamente na fom~açâo 
cristã das crianças da 
paróquia onde o estabe- 
leciniento de ensino está 
sitiado. 

O padre João 
Joaquim de Carvalho 
O Pe. João Joaquim de 

Carvalho era natural da 
Freguesia da Sé onde nas- 
ceu a 14 de Abril de 
1865, tendo falecido no 
Funchal a 15 de Dezem- 
bro de 1942. Era filho de 
Manuel José de Caivalho 
e de Maria Antónia Leça 
de Carvalho. 

Tendo seguido a car- 
reira eclesiástica orde- 
nou-se presbítero a 13 de 
Julho de 1889. Da sua 
actividade como padre 
haverá a destacar as 
nomeações em 1 de 
Janeiro de 1889 para 
Capelão da Sé; a 9 de 
Junho de 1890 para 
encarregado da paróquia 
de São Roque do Faial; a 
1 de Outubro de 1890 
para capelão da Sé Cate- 
dral, a 18 de Maio de 
1895 para mestre de ceri- 
d n i a s  da Sé Catedral; a 
1 de Março de 1896 para 
cura d e  Câmara d e  
Lobos; a 15 de Abril de 

1898 para vice-vigário de 
Câmara de Lobos; a 4 de 
Julho de 1900 para vice- 
vigário da Ponta do Sol e 
a 10 d e  Janeiro de 1901 
para vigário de Chara  
de Lobos. 

A 28 de Outubro de 
1918 é nomeado Arci- 
preste do Distrito Eclesi- 
ástico do Funchal; a 24 
de Dezembro de 1920 é 
nomeado juiz pro-syno- 
da1 e a 24 de Outubro de 
1936 é noiiieado Cónego 
da Sé .Catedral. 

Para além da sua acti- 
vidade c01110 pároco, o 
padre João Joaquim de 
Carvaho enconua-se liga- 
do a um importante 
movimento de, apoio 
social e educativo, preo- 
cupando-se imenso com 
a miséria tanto económi- 
ca como social que gras- 
sava, no seu tempo, em 
Câmara de Lobos, princi- 
palmente no seio da clas- 
se piscatória. Dele foi a 
iniciativa cla criaçio do 
colégio da Preservação, 
destinado a receber 
durante o dia as filhas 
dos pescadores,. dando- 
lhes uma sopa e minis- 
trando-lhes ensinamen- 
tos, ao mesmo tempo 
que as protegia da men- 
dicidade e prostituição. 
Em finais dos anos 20 
princípios dos anos 30 
assume a iniciativa de- 
aiar uma escola no ilhéu. 
De acordo com o Diário 
da Madeira de  7 de  
Setembro de 1930, pen- 
sava-se criar uma escola 
no ilhéu sobre um terre- 
no oferecido por Francis- 
co Firmino Henriques e 
que serviria para a edu- 
cação religiosa da classe 
piscatória de ambos os 
sexos. De acordo com o 
Jomal, de 2 de Agosto cle 
1930, promovida pelo 
padre João Joaquim de 
Carvalho realizar-se-ia, 
por essa altura, na paró- . 
quia de Câmaia de Lobos 
uma festa .da flor com a 
finalidade de angariar 

donativos pan,a constru- 
ção de uma escola no 
ilhéu, que no entanto, 
supomos nunca ter sido 
c01lstniída. 

Na epidemia de cólera 
de 1910, teve também o 
padre João Joaquim de 
Carvalho, um grande 
papel, colaborando com 
as autoridades, no senti- 
do de fazer compreender 
à populaçào a necessida- 
de do cumprimento das 
medidas impostas e 
necessárias ao seu com- 
bate. 

Para aléni da sua acção 
eclesiástica e social, o 
padre João Joaquim de 
CaivaUio foi tambérii pre- 
sidente da Câmara Muni- 
cipal de  Câmara de  
Lobos, tendo estado á 
Frente dos destinos da 
autarquia entre 2 de 
Janeiro de 1905 a 9 de 
Dezenibro de 1908. 

De todos os padres 
que, no decurso deste 
século, passaram por 
Câmara de Lobos, o 
padre João Joaquini de 
Carvalho terá sido a 
figura mais importante e 
aquela que a nível social 
niais se terá preocupado 
cotn as carências da 
população, em particular 
da classe piscatória. i 

Manuel Pedm Fraatas 

NOTAS: 

(1) Diário Ch Madeira, 11 de 
Abd  de 1923. 
(2) DiPrio da Madein,l9 de 
Alxil de 1923. 
(3) Diário do  Governo. I 
série, no. 248, d e  30 d e  
Novembro de 1922. 
(4) 0 Jomal, 1 de Seternl>m 
de 1934. 
(5 )  Jomal da Madeita, 27 dc 
Julho de 1952. 
(6) 0 Jornal, 8 de Agosto de 
1933. 
0) O Jornal, 18 de Junho de 
1927. 
(8) O Jornal, 8 de Janeiro de 
i 924. 
(9) O Jomal, 7 de Julho de 
1934. 
(10) O Jornal, 1 de Setembro 
de 1934. 
(11) Diário d e  Noticias, 15 
dc Ahnl de 1946. L 
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