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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (43)

Capela de Nossa.Senhora da Piedade
Parte I -Construção e bênção

capela mandada edificar
pelo padre Manuel Gongalves Henriqlies (Correa),
junto à sua residência,
residência essa que, a avaIiar pela inscrição ainda
hoje visível na ombreira
de uma das suas portas,
terá sido construída em
1771.

dotado o padre Manuel .oPatnmóniodaCapelade
Gonçalves Henriques para Nossa Senhora: da Pjedaa sua conservação e repa- de, que ele [Manuel Gonração.
çalves He~iqueslinstituiu
A 8 de Agosto de 1800 no aposento onde mora, e
o Cónego Manuel Borges porque com os gastos da
Bettencourt manda proce- dita se tem ele constituiu
der à avaliação, por pane em estado, que carece da
da igreja, d o terreno rece- esmola de suas' missas
bido por dote e, a 28 de para se poder sustenta,;
Agosto de 1800, é feito pois há meses 'não vai
uin mandado para o páro- dizê-las por lhe ficarem
A construção
co de Câmara de Lobos, ns capelas muito distante
da capela
A constmçào da capela destinado a verificar se e muito maus caminhos, e
ter-se-á iniciado muito havia algum impedimento o s u p l i c a n t e doelzte
provavelinente em finais ou irregularidade na pro- dando-lhe patos muitas
d e 1799 princípios d e priedade e no rendimento vezes; deseja versua cape1800, uma vez que todos do terreno que servia de Ia benzida, epara lhe não
0s trâmites legais, visando dote à capela e que seria fiquem seus pios desejos
a necessária autorizaç2.o publicado na missa con- frustrados para sua conpara o respectivo culto, se ventual do dia 31 d e solação deseja que Vossa
iniciam em Março d e Agosto de 1800, na igreja Excelência Reverendíssi1800. Com efeito, a 3 de paroquial de Câmara de nza se sirva dispensar que
Março de 1800 é feita a Lobos, sem que se tivesse opároco da dita freguesia
primeira avaliação do ter- verificado qualquer con- lhe benza a dita achandoa em e tudo decente nela
reno que o padre Manuel testação.
Gonçalves Heiiriques, posO terreno, na altura, sepoder celebrarportatzto
teriormente, viria a dotar a dado por dote, tinha um me pedia em concltrsão
capela por forrna a poder valor 875 mil reis e uin de sua petição fossemos
garantir o suporte finan- rendimento anual de 75 servidos assim o ordenar:
ceiro necessário à sua mil reis.
a qual petição sendo-nos
consewqão e reparação.
apresentada nela proferiA 3 de Abril de 1800
O auto de
mos nosso despacho do
vistoria da capela
teor seguinte =Junta aos
tein lugar a escritura dessa
dotação, feita pelo tabeliNo [lia 24 de Novembro autos depatrimóniopasse
ão judicial António José de 1800, O Bispo D. Luís comissão ao reverendo
de Goiiveia, sendo o dote Rodrigues Villares, envia vigário da Colegiada de
constituído por um boca- ao Vigário da paróquia de Câmara de Lobos para
do de terra coberia de Câmara d e Lobos, um fazer vistoria fia capela
villha, limitado pelo norte mandado de comunicação n o v a m e n te erecta d e
com Sebastiana Rosa, para que este fizesse o Nossa Senhora da Piedavitiua do Ajudante lnácio auto de vistoria à capela, de, de que se fará auto
Nutzes Pereira, a sul com a fim de verificar se ela . pelo escrivão da igreja [...I.
No dia 26 de Novembro
joséFerreira e com os her- tinha ou não condições
deiros de António Gonçal- para a celebração d e , de 1800 tein lugar a visto- _
uesHenriques, a Lestecom missa. Neste mandado o ria à capela, por José de
os ditos herdeiros de Antó- Bispo faz saber que se Freitas Espinola, vigário
nio Gonçalzies Hetzriqztes. acha sentenciado sem da Colegiada de Câmara
.a Este com a Levada de itipedin~entoalgum [...I de Lobos e dela foi lavra-

do, pelo escrivão João
António de Abreu Almeida, o seguinte auto: Ano
do nascimento de Nosso
SenhorJesus Cristo de mil
oitocentos aos vinte e seis
dias do mês de Novembro
do dito atzo nesta freguesia de Câmara de Lobos
no sítio da Caldeira, na
capela de Nossa Senhora
da Piedade que instituiu o
reverendo Manuel G o n
çalves Henriques Correa,
onde ali fui com o Reverendo Egário da Colegiada de Cânzara de Lobos
José de FreitasEspinoh;foi
feita a vistoria na mesma
capela que se acha decentemetite asseada, o altar
em tudoproizto, e osparanzentos não só necessários
para se celebrar o santo
sacrficio da missa com
decência em uma c a p e
particular, mas ainda em
qualquer igrejaparoquial
pelos ter de todas as cores
de qtte usa a Igreja nas
suas diferentes festividades, além disso está a
mesma capela provida de
cálice pateiza, missal, e
caderno de defuntos, com
tudo o mais que é necessáriopara o mencio~zado
fim I...].

'

'

A bênção
da capela

Tendo a capela merecid o a aprovação para o
culto religioso, faltava
agora a sua bênção, afim
de que este mesmo culto
pudesse ter lugar. Respondendo a um pedido, logo
de seguida, formulado

pelo Padre Manuel Gonçalves Henriques Correa, o
bispo, por Provisão de 28
de Novembro de 1800,
concede a o pároco da
paróquia de Câmara de
Lobos, a licença para efectuar a bênção da capela.
De acordo com essa Provisão D. Luís Rodrigues
Villares, bispo do Funclial
fazia saber que por sua
petição nos enviou a dizer
opadreManue1 Gonçalves
Henriques Correa, que a
capela de Nossa Senhora
da Piedade, sita na freguesia de Câmara de
Lobos, novamente erecta
com licença nossa, se
achava conzpleia, e acabada, em termos de nela se
poder celebrar, pedindonosporfim desua suplica
fossmzos seruidos darlice>tça para se benzer. O que
sendopor ~ Z Ó Svisto, e c0n.star do auto de visioria
achar-se com efeitopegeitamenteacabada, ordenada, e com os paramentos
necessátlos: havenzos por
bem conceder licença ao
reverendo vigário da dita
freguesia para que na
forma do Ritual de Paulo
V, possa benzer a dita
capela assiin cotno tanzbénz as imagens nela colocadas, e seus ornamentos;
epermitinios se diga missa
nela, ficando sujeiia a
nossa jurisdição ordinária para ser visitada, e
para tudo o mais que
determinarmos; com clausula de nãopoder inzpedir
aos jieis, que nela quiserein ouvir nzissa, nenz aos

sacerdotes, que tiver-etn
devoção celebrar n a
mesina capela. E &ta a
dita benção, se passará
certidão nas costas desta,
[Provisão] queserá rernetida a nossa Câmara para
se registar. Dada no Funchal sob nosso sinal e sê10
de nossas armas em os
vinte e oito de Novembro
de mil oitocentos[.. .I.
Concedida a licença
para bênção, esta é feita
no dia 30 de Novembro
de 1800, pelo padre José
de Freitas Espinola, vigário
de Câmara de Lobos, que
tal como obrigava a Provisão, elabora e envia à
Câmara Eclesiástica respectiva certidão, que foi
do seguinte teor: Eu José
de FreitasEspiilola, vigário
nesta Colegiada de C â ~ i ~ a 1-0 de Lobos, que em vhtude da Provisão supra;;fùi
ao sítio da Caldeira onde
se acha a capela de Nossa
Senhora d a Piedade,
novamente erecta pelo
reverendo Maizztel Goizçalves Henriqzres Cor-rea e
a benzi na forma do Ritual determinado de P a ~ ~ l o
quinto, cotno tambétri as
imagens e paramentos,
tudo na mesma forma
declarada na dita Prouisão, epara constar nzandei passar a presente certidão por mim assinada.
Câmara de Lobos, trinta
de Novembro de mil oitocetzlos. m
ManuelPedmFreitasuww.geo
c,~,,.c0n~ne~~ropics/~radi~e/4273
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Caminhos e lugares-do Concelho de câmara de'~obos(44)

Capela de Nossa Senhora d a Piedade
Parte I1 -Os seus proprietários
Construída pelo
padre Manuel Gonçalves Henriques
(Correa) e benzida
a 30 de Novembro
de 1800, a capela de
Nossa Senhora da
Piedade, situada na
Caldeira, freguesia
de Câmara de Lobos
é hoje propriedade
da congregação de
Santa Clara. Antes,
havia pertencido ao
padre JoãoJoaquim
de Carvalho, que a
recebeu, por doação do padre António Rodrigues Dinis
Henriques, que, por
sua vez a havia
adquirido aos herdeiros de António
Gonçalves Henri- .
ques, a quem o fundador da capela a
tinha, por morte,
doado.

Foi fundador da capela e,
por consequência, seu primeiro proprietário, o padre
Manuel Gonçalves Henriques que era natural de
Câniara de Lobos, onde
nasceu a 13 de Janeiro de
1745 e se baptizou a 20 do
mesmo mês, tendo falecido,
na sua residência ao sítio da
Caldeira, freguesia de
Câmara de Lobos, a 24 de
Dezembro de 1831. Era
fillio de Pedro Gonqalves e
de Guioniar Gonçalves
Henriques. Era neto paterno
de i'edro Gonqd;ilvese de
Maria de Faria e neto materno de João Rodrigues Hentiques e de Maria Correa de
Abreu, todos naturais de
Câniara de Lobos.

no sítio da Calde&, ficando
pemeiro com dois terços
da coinpra e o segundo
.com um terço.
Nessas propriedades estava incluída uma composta
d e uiiia'porção de ter~a,
casa e capela 120 sítio da
Caldeira I.. ] que coi~oiilu
a Norie e Late com a Riheir~t,a Sul coirt Siluirzo Atrg11~9to de Gouveia e a &te com
a Levada; outra porção de
terra, no dito sítio efregi~e,sia que corrfi.onta a Norle
coist Manuel Rodrigttes
Dinis Séizior e Omte c0112LI
Levada e outra porção de
Iora no nzestno sítio e fregrtesia que coizfrorrta a
Noife com Siltfrro Augiislo
de Gouwiu, a Sul cornJoão
Pinto, a Iate co1n a Ribeira
e a Oeste conz a Le~~ada.
Através desta conipra o
padre Antóiiio Rodrigucs
Dinis Heiiriqiies sucedeu
ao capitão António Gonplves Henriques e aos seus
Iierdeiros na posse da capela de Nossa Senlioo da
Piedade, tendo ao que se
s u e partilliado a residência anexa com seu irmão,
Manuel Rodrigues Dinis
Júnior, que seria dividida
eni duas partes. A situada
junto â capela teria ficado
pettença do padre António
Dinis e a outra para seu
irmão e que anos mais
tarde as Irmãs Clarissas
haveriam de comprar, não
sem antes ter passado por
outros proprietários.
O

só a capela, como a sua
casa de residência e outras
propriedades
Postenomente,de acordo
com uma deciardção de
quitaeo lavrada pelo notário Manuel de Sousa DNmond, celebrada a 18 de
Maio de 1868, entre os seus
filhos, estas propriedades,
incluindo a casa de residênua e capela haviam sido
hipotecadas em vida de seu
pai em virtude de uma
dívida contraída a uma casa
comercial Contudo, por
escritura de 23 de Seteinbro
de 1867 feita a fls. 7 do
livro de notas do tabelião
Cândido Leal Lacerda, dois
dos filhos do capitão António Gonçalves Henriques
saldam as dívidas e recebeni as propriedades hipotecadas, que pela declara@o de quitago acinia referida passam postenormente
a pertencer a todos os seus
irmãos.

A posse da capela
por A. G. Henriques
De acordo com o assento
da sua nlOiTe, feita no livro
de óbitos da paróquia de
O Capitão António
Câinara tle Lobos, o padre
Gonçalves Henriques
Manuel Gonçalves HentiO capitão António Gonques (Correal, liavia-se feito
sepultar ira stta capela de çalves Henriques era natural
Nossa Seizhora dú Piedade da freguesia de Câmara de
co~iji~rairte
coiit a casa de L o h , onde nasceu a 30 de
sua resfditzcia e fez de seu Novembro d e 1778. Era
sobrinho António Gonçal- . tillio de António Gonçalves
ves Henriques (Correa), Henriques e de Maria Ilosa
capitão de Milícias, seu her- de Aguiar, ambos naturais
deiro universal, transitando da freg~iesiade ainaia de
desta forriia p;ira ele, não Lobos e irsidentes ao sítio

do Pedregal - Garacliico
Era neto paterno de Guiomar Gonçalves e de Pedro
Gonçalves e neto materno
de António de Aguiar e de
Rosa Maria de Abreu Era
casado com Ana &ta Hennques, que havena de falecer pnmeiro do que ele,
que faleceu, na sua residência ao sítio do Garachico, freguesia de Câmara de
Lobos, no dia 4 de Abnl de
1866, aos 88 anos, tendo à
altura da sua morte cmco
fdhos vivos, a quem devtou

os seus bens: Ana Júlia de
Freitas Henriques, casada
com-Ãntónio Joaquim de
Freitas -Henriques e reSidentc no sítio do Garachico;
TibúrcioJustino Henriques,
casado com Tomásia Matilde Henriques e residente na
vila de Câmara de Lobos;
António Gonçalves Henriques, casado com Matilde
Adelaide Henriques e residente na freguesia da Sé;
Luís Agostinho Henriques,
na altura solteiro mas posteriormente casado com

Maria Carolina Henriques e
residente na freguesia do
Arco da Calheta e Luisa
Narcisa Henriques, viúva
de António da Sdva Figueira
e residente no sítio do
Garacliico.
. Como curiosidade refinse que três dos netos do
capitão António Gonçalves
Henriques viriam a ser presidentes da Câmara Municipal de Câmara de Lobos:
António Joaquim de Freitas
Henriques e Manuel Justino
Henriques, filhos de Ana
O Pe. A. Rodrigues
Júlia de Freitas Henriques e
Dinis Henriques
o Dr. Francisco Eduardo
O padre António RodriHenriques, fiUio de António gues Dinis Henriques era
Gonçalves Henriques.
natural- de Câmara de
Lobos, onde nasceu a 2 de
A compra da capela
Setembro de 1833, tendo
pelo Padre Dinis
falecido a 6 de Janeiro de
Por morte do Capitão 1922, aos 89 anos, na sua
António Gonçalves Henn- residência ao sítio da Calques, todos os seus bens, deira, freguesia de Câmara
de acordo com as suas dis- 'de .Lobos. Era filho de
posições testamentárias tran- Manuel Rodrigues Dinis e
sitam para os seus cinco de Maria Correa Henrifilhos Contudo, por escri- ques. Era neto paterno de
tura de 18 de Maio de 1868, Francisco Rodrigucs Dinis
feita pelo notáno Manuel de e de Ana Correa HenriSousa Drumond, estes ven- ques e neto materno de
dem, por 700 mil reis, três António Figueira Chaves
propriedades que possuí- Henriqiies e de Ana Maria,
am no sítio da Caldeira, ao todos naturais de Câmai-a
padre António Rodrigues de Lobos.
Dinis Heniiques, na altura
Tendo. ingressado no
vigário da Quinta Grande, seminário, foi prcsbílero
onde residia e a seu m ã o a 23 de Julho de 1865,
Manuel Rodrigues Dinis confessor a 28 de FevereiJúnior, solteiro e residenle
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