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Caminhos e lugares-do Concelho de câmara de'~obos (44) 

Capela de Nossa Senhora da Piedade 
Parte I1 - Os seus proprietários 

Construída pelo 
padre Manuel Gon- 
çalves 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 João Joaquim 
de Carvalho, que a 
recebeu, por doa- 
ção do padre Antó- 
nio Rodrigues Dinis 
Henriques, que, por 
sua vez a havia 
adquirido aos her- 
deiros de António 
Gonçalves Henri- . 
ques, a quem o fun- 
dador da capela a 
tinha, por morte, 
doado. 

Foi fundador da capela e, 
por consequência, seu pri- 
meiro proprietário, o padre 
Manuel Gonçalves Henri- 
ques 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;ilves e de 
Maria de Faria e neto mater- 
no de João Rodrigues Hen- 
tiques e de Maria Correa de 
Abreu, todos naturais de 
Câniara de Lobos. 

A posse da capela 
por A. G. Henriques 
De acordo com o assento 

da sua nlOiTe, feita no livro 
de óbitos da paróquia de 
Câinara tle Lobos, o padre 
Manuel Gonçalves Henti- 
ques (Correal, liavia-se feito 
sepultar ira stta capela de 
Nossa Seizhora dú Piedade 
co~iji~rairte coiit a casa de 
sua resfditzcia e fez de seu 
sobrinho António Gonçal- . 
ves Henriques (Correa), 
capitão de Milícias, seu her- 
deiro universal, transitando 
desta forriia p;ira ele, não 

só a capela, como a sua do Pedregal - Garacliico 
casa de residência e outras Era neto paterno de Guio- 
propriedades mar Gonçalves e de Pedro 

Postenomente, de acordo Gonçalves e neto materno 
com uma deciardção de de António de Aguiar e de 
quitaeo lavrada pelo notá- Rosa Maria de Abreu Era 
rio Manuel de Sousa DN- casado com Ana &ta Hen- 
mond, celebrada a 18 de nques, que havena de fale- 
Maio de 1868, entre os seus cer pnmeiro do que ele, 
filhos, estas propriedades, que faleceu, na sua resi- 
incluindo a casa de resi- dência ao sítio do Garachi- 
dênua e capela haviam sido co, freguesia de Câmara de 
hipotecadas em vida de seu Lobos, no dia 4 de Abnl de 
pai em virtude de uma 1866, aos 88 anos, tendo à 
dívida contraída a uma casa altura da sua morte cmco 
comercial Contudo, por fdhos vivos, a quem devtou 
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 Antó- 
nio Gonçalves Henriques 
saldam as dívidas e rece- 
beni as propriedades hipo- 
tecadas, que pela declara- 
@o de quitago acinia refe- 
rida passam postenormente 
a pertencer a todos os seus 
irmãos. 

O Capitão António 
Gonçalves Henriques 
O capitão António Gon- 

çalves Henriques era natural 
da freguesia de Câmara de 
L o h ,  onde nasceu a 30 de 
Novembro d e  1778. Era 
tillio de António Gonçalves 
Henriques e de Maria Ilosa 
de Aguiar, ambos naturais 
da freg~iesia de ainaia de 
Lobos e irsidentes ao sítio 

os seus bens: Ana Júlia de 
Freitas Henriques, casada 
com-Ãntónio Joaquim de 
Freitas -Henriques e reSi- 
dentc no sítio do Garachico; 
Tibúrcio Justino Henriques, 
casado com Tomásia Matil- 
de Henriques e residente na 
vila de Câmara de Lobos; 
António Gonçalves Henri- 
ques, casado com Matilde 
Adelaide Henriques e resi- 
dente na freguesia da Sé; 
Luís Agostinho Henriques, 
na altura solteiro mas pos- 
teriormente 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 refin- 

se que três dos netos do 
capitão António Gonçalves 
Henriques viriam a ser pre- 
sidentes da Câmara Munici- 
pal de Câmara de Lobos: 
António Joaquim de Freitas 
Henriques e Manuel Justino 
Henriques, filhos de Ana 
Júlia de Freitas Henriques e 
o Dr. Francisco Eduardo 
Henriques, fiUio de António 
Gonçalves Henriques. 

A compra da capela 
pelo Padre Dinis 
Por morte do Capitão 

António Gonçalves Henn- 
ques, todos os seus bens, 
de acordo com as suas dis- 
posições testamentárias tran- 
sitam para os seus cinco 
filhos Contudo, por escri- 
tura de 18 de Maio de 1868, 
feita pelo notáno Manuel de 
Sousa Drumond, estes ven- 
dem, por 700 mil reis, três 
propriedades que possuí- 
am no sítio da Caldeira, ao 
padre António Rodrigues 
Dinis Heniiques, na altura 
vigário da Quinta Grande, 
onde residia e a seu m ã o  
Manuel Rodrigues Dinis 
Júnior, solteiro e residenle 

no sítio da Calde&, ficando 
O pemeiro com dois terços 
da coinpra e o segundo 
.com um terço. 

Nessas propriedades esta- 
va incluída uma composta 
d e  uiiia'porção de ter~a, 
casa e capela 120 sítio da 
Caldeira I...] que coi~oi i lu  
a Norie e Late com a Rihei- 
r~t, a Sul coirt Siluirzo Atrg11~9- 
to de Gouveia e a &te com 
a Levada; outra porção de 
terra, no dito sítio e fregi~e- 

, sia que corrfi.onta a Norle 
coist Manuel Rodrigttes 
Dinis Séizior e Omte c0112 LI 
Levada e outra porção de 
Iora no nzestno sítio e fre- 
grtesia que coizfrorrta a 
Noife com Siltfrro Augiislo 
de Gouwiu, a Sul corn João 
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 Gon- 
plves Henriques e aos seus 
Iierdeiros na posse da cape- 
la de Nossa Senlioo da 
Piedade, tendo ao que se 
s u e  partilliado a residên- 
cia 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 Pe. A. Rodrigues 
Dinis Henriques 
O padre António Rodri- 

gues Dinis Henriques era 
natural- de Câmara de 
Lobos, onde nasceu a 2 de 
Setembro de 1833, tendo 
falecido a 6 de Janeiro de 
1922, aos 89 anos, na sua 
residência ao sítio da Cal- 
deira, freguesia de Câmara 
'de .Lobos. Era filho de 
Manuel Rodrigues Dinis e 
de Maria Correa Henri- 
ques. Era neto paterno de 
Francisco Rodrigucs Dinis 
e de Ana Correa Henri- 
ques e neto materno de 
António Figueira Chaves 
Henriqiies e de Ana Maria, 
todos naturais de Câmai-a 
de Lobos. 

Tendo. ingressado no 
seminário, foi prcsbílero 
a 23 de Julho de 1865, 
confessor a 28 de Feverei- 
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T 
ro de 1866 e pregador a 1 
de Julho de 1876 

A 30 de Junho de 1866 é 
noineado vice-vigário e 
depois vigário da Quinta 
Grande e a 15 de Abril de 
1879, por carta régia, passa 
a Vigário Colado da mesma 
freguesia, onde paroquiou 
durante cerca de 50 anos. 

A posse da capela 
pelo Pe. Carvalho 
Já de idade avançada, o 

padre António Rodrigues 
Dinis Henriques, na casa 
anexa à capela onde vivia 
faz, aos 8 de Janeiro de 
1914, perante o Notário de 
Cãmara de Lobos, Cândido 
Eduardo de Freitas, o seu 
testamento, legando tanto a 
casa da sua residência e a 
capela, como outras propri- 
edades, ao padre João Joa- 
quim de Carvalho, vigário 
de Cãmara de Lobos, ou na 
sua falta ao Padre Manuel 
Joaquim de Paiva, na altura 
pároco da freguesia de São 
Pedro. Dos legados ao 
Padre João Joaquim de Car- 
valho faziam parte uma 
porção de t q a  no sítio da 
Caldeira, freguesia de 
Câmara de Lobos cont 
vinha e amres de fruto e 
uma cara cobata de colmo, 
a confinar a norie e leste 
com Aiztónio da Silva e 
Augusto Policatpo, Sul com 
o mamo António da Silva e 
Oeste com a leuada dos 
h&. E um prédio &ico e 
urbano contendo á w e s  de 

fruto, um palheiro, uma 
casa de habitaçdo, onde 
actualmente reside o resta- 
dor, loja e cozinha e uma 
c a p a  contígua sob a invo- 
cação de Nossa Senhora da 
Piedade, a conanara norte, 
Leste e Sul com António da 
Silm e a Oese com a iem& 
dos heráls. É desejo do tes- 
tador e assim o pede ao res- 
pectiuo legatário que na sua 
referida capela continue 
sempre a celebrar-se o culto 
ca~lico epmso q m r  que o 
menizo legatário fará opos- 
síwl da realizaçaaçao &e seu 
desejo; se porém não poder' 
ser; fque o legatário tran: 
quilo em sua consciência. 
Do remaneccente de talos as 
seus direitos e acçóes o tes- 
tador institui herdeiro uni- 
vasa1 o dito Padre João Joa- 
quim de Calvalho e nu sua 
falta o Padre Manuel Joa- 
quim de Paiva, aos quaU- 
respectivameizte nomeia tes- 
tanmzteiros epede se encar- 
reguem do seu funeral e 
bem d'alma. 

A forma como este testa- 
mento está elaborado, apa- 
rentemente contradiz, a ver- 
são chegada até aos nossos 
dias, de que a capela e resi- 

deixadas às Irniãs Clarissas, 
suas actuais proprietárias. 

A posse da capela 
pelas Irmãs Clarissas 
Com efeito, a verdade é 

que testemunhas amda hoje 
vivas, atestam a vontade do 
padre António Rodrtgues 
Diis  Henriques em ver edi- 
ficado nas suas proprieda- 
des um convento para 
albergar as Irmãs Clanssas, 
algumas das quais; por 
volta de 1911, neste sítio se 
haviam refugiado, depois 
do encerramento do con- 
vento de Santa Clara onde 
professavam, em conse- 
quênua das novas leis da 
então recém implantada 
República. . 

Este mesmo facto terá, 
aliás, feito com que, unpos- 
sibditado de delxar os seus 
bens quer à igreja, quer à 
extinta congregação, sem 
que estes comessem o nsco 
de reverter em favor do 
Estado, se visse na obriga- 
ção de uttlizar o padre João 
Joaquun de Carvalho, como 
intermediáno$esta doação 
Esta alternativa permitiria 

clas por doação do padre 
Dinis. 

O mosteiro 
de N. S. da Piedade 
Iniciadas em 1928 ou 

1929, as obras do mosteiro 
haveriam de se prolongar 
até 1931, entrando o mos- 
teiro em funcionamento a 
16 de Abnl desse ano, ape- 
sar da sua inauguração e 
bênção, presidida pelo 
então prelado Diocesano, 
D Manuel Pereira Ribeiro, 
só se ter verificado algumas 
semanas depois 

A 24 de Abril de 1959, 
contudo, um incêndio des- 
trói o mosteiro, sendo UN- 

camente poupada a capela 
e suas dependências Como 
consequência, as Irmãs 
transferem-se para o con- 
vento de Santa Clara e de 
iinedidto iniciam esforços 
no sentido da reconstmção 
do seu convento, pdra onde 
voltam a 30 de Seteinbm de 
1961, numa altura em que 
este ainda se encontrava 
longe de ficar concluido 

O restauro 
esperar o tempo necessário, para as Irmãs Clarissas, ainda que na prática con- da capela 
para que eventuais modifi- constituídas dois dias antes, trolada pelas irmàs Clarissas, Aida que se desconheça 
cações introduzidas na ,numa sociedade denomi- e não directamente à sua se ao longo dos anos a 
legislação, pudessem viabi- nada de Associação Protec- congregação, como não se capela foi sujeita a obras de 
lizar a transferência dos tora de Senhoras Pobres. faz a título gracioso. Natu- restauro susceptíveis de 
seus bens para as Irmàs Através desta mesma escri- ralmente que pelo que nos adulterarein a sua arquitec- 
Clarissas, como era seu tura, outras propriedades é dado saber, adivinha-se tura original, o conteúdo 
desejo. situadas também na Caldei- que os valores envolvidos de uma inscrição em tem- 

Confirmando esta versão ra passam para a posse :nesta transacçáo poderão pos existente no seu pa- 
e, mostrando que o padre desta associaçào vendidas ou terão sido fictícios. vimento, onde se podia 
João Joaquim de Carvalho, pelo Cónego Jaime de Gou- Aliás, a existência de toda ler "Concerto, em 1894. C. 
não terá sido mais do que veia Barreto. esta engenharia em torno d e  N .  S. da Piedade. 
um intermediário na transi- Contudo, nesta transac- dos bens do padre António O.R.P.A.R.D.H." permiti-nos 
ção dos bens do padre çào, a ser verdade tudo Rodrigues Dinis Henriques concluir que em I894 ela 
António Rodrigues Dinis aquilo que a tradição refere pode de certa forma ser terá sido sujeita a grandes 
Henriques para as Irmãs a propósito da finalidade suspeitada pelo facto das obras, isto a supor que o 

, Clarissas, está a existência que o padre António Dinis Imiàs Clarissas terem' sido signtficado da inscrição cor- 
de uma escritura feita pelo pretendia dar às suas pro- ' autorizadas, por volta de responda a Conserto, em 
notário de Câmara 'de priedades, uma vez mais a 1928 ou 1929 a constnií- 1894. Capela de Nossa 
b~bos, Manuel Pontes de sua posse é protegida, por rem, nos terrenos deste, o Senhora da Piedade. Obras 
Gouveia, datada 'de 5 de forma a não correr o risco seu mosteiro, portanto, antes Realizudus Padre António 
Janeiro de 1938, onde não de ir parar ao Estado. Com do padre João Joaquim de Rodrigu~s DinisHendquPs. 
só a capela como outros efeito, não só a transferên- Carvalho hes vender, ainda Na sua edição de 7 de' 
terrenos passam .do padre . cia.é feita para uma associ- que ficticiamente, supomos Outubro de 1914, o Diário 
João Joaquim de Carvalho açáo com fins caritativos, nós, as pmpriedades recebi- . da Madeira refere que, por 

esta altura, ir-se-iain iniciar 
trabalhos de pintura e deco- 
ração da capela da Caldeira, 
sob a responsabilidade do 
pintor, José Zefenno Nunes 

Em 1959, a quando da 
reconstmção do mosteiro 
anexo, a capela terá sido 
alvo d e  uma pequena 
ampliação, passando o retá- 
bulo a ficar mais recuado e 
o com avangdo um pouco 
mais para a frente, sobre o 
corpo da capela, afim de 
h e  aumentar a capacidade 

Por volta de 19% houve 
um aumento lateral da 
capela, por forma a pemtu 
maior espaço para os fieis e 
o coro que antes havia 
avançado, terá sido desta 
vez reposto no seu tdina- 
nho original I I 

Manuel Pedm Freitas 
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Notas: 
1) Na 1 '  pane deste artigo, 

publicado na edição do Jornal 
da Madeira de 27 de Setembro 
de 1998, ao refenmios o mon- 
tante da avaliação do terreno 
com que o padre Manuel 
Gonçalves Hemiques dotou a 
capela de Nossa Senhora da 
Piedade, referimos que "tinha" 
um valor de 875 mil reis e um 
rendimento anual de 75 inil 
reis", quando o correcto será 
"tinlia um valor de 875$000 
reis e um rendimento anual de 
50$000 reis". 

2) Luís Peter Clode na sua 
obra Registo genealogico de 
famílias que passaram à 
Madeua, editada no Funchal 
em 1952, na página 156, ao se 
refenr aos Gonçalves Henr- 
ques, menciona como fdhos 
de Guiomar Hennques e de 
Pedro Gonçalves unicamente 
António Gonplves HemqUeS, 
estando omitido o nome do 
padre Manuel Gonçalves Hen- 
nques, seu mnão e fundador 
da capela de Nossa Senhora 
da Piedade É aliás a um sobn- 
nho, fdho deste seu umão, 
também chamado como seu 
pai de António Gonçalves 
Hemques (capitão de rnilic!A.S) 
que o padre Manuel Gonçal- 
ves Henriques deixa, por 
morte, a sua capela e restantes 
bens 

Bibliografia: 
Registo de Testamentos da 

CMCL Testamento com que 
faleceu o capitão António 
Gonçalves He~iques Livro 3, 
fls llv 

Iivro 13, fls 48 do Tabelião 
Manuel de Sousa D~mond 
da Comarca Ocidental do Fun- 
chal. ARM. 

Livro 139, ils. 23v do Noráno 
de Câmara de Lobos. Manuel 
Pontes de Gouveia. ÁRM 

Registo Geral da Câmara 
Eclesiástica, Livro 9 fls. fls. 
223V, 224 e 224V: Microfilme 
disponível no ARM. - 

Processo dativo à apela de 
Nossa Senhora da Piedade. 
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