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Capela de Santo António no Estreito de Cg. Lobos 
(2" parte) 

do de degradação. 
Devido à dimensão 

Em 1778 encontrandese 
a primitiva capela de Santo 
António, situada na quinta e 
sítio do mesmo nome, na 
freguesia do Estreito de 
Câmara de idos, em avan- 
p d o  estado de degrada- 
ção e não sendo viavel o 
seu restauro, José de Bnto, 
o seu proprietário, vê-se na 
obrigação de a substituir 
por outrd Em 1780 ela esta- 
va construída, pelo que é 
solicitada à autondade ecle- 
siástica a necessdria autori- 
zação para a benzer 

A bêngão & 
actual capela 
De acordo com a Provi- 

são que autorizava a bên- 
ção era dado a saber que 
prsuapet~çâo nos azvwu a 
dzet: que a capeln de Santo 
António que tinha ID José 
de Britol edtficado c0112 
licença nossa na Quinta 
que possui na freguam do 
Estrato de Câmara de loh 
se achava completamente 
acabada, e ettz ter nzos de 
nela se ddrer nizssa, pedin- 
do-nos porfitiz de sua sipli- 
ca fosse-mos servrdos dar 
lzcença para se benze< e 
depois de benta nela se 
poder celebrar, o que sendo 
por nós urrto, constar do 
auto de vlstot-ra achar-se 
pefleitamente acabada, 
ornada eparanmtada dos 
otname?ztos necessários 
Hauemos por bem conceder 
licença ao Reverendo Kgá- 
no da dita freguesra para 
que na forma do Ritual de 
Paulo 5* possa benzer a 
dlta capela, e depols de 
benta concedenos se dga 
missa nekz,Jicando sujata a 
nossa jurisdição ordtnána 
para poder ser ursttada, e 

para tudo o mas que deter- dotes, que na mama tzw- da Dada no Funchal sob 
minarmos, com clausula rem devoção, celebrar, e naao srnal e selo de nossas 
também de se mio poder feita a dita bênção se pas- armus aos m t e  e t& d m  
zmpedrr m fm, que nela sará certidão nas costas do mês de Junho de mil 
qutserem oumr m m a  m data que será remehda à setecentos e oitenta 
também impedrr os sacer- Câmara onde será regrrta- No dia 25 de   unho de . 

1780, o padre Manuel Bor- 
ges de Alemanha, vigário . 
da paróquia de Nossa 
Senhora da Graça do Eslrei- 
to de Câmara de Lobos, 
procede à sua bênção pas- 
sando a seguinte certidão: 
CertiJco que enz virtude do 
alvará retro, epela comissão 
que nele me corzcedet~ o 
Excelentísitno e Reueren- 
dísimo Sazhor B k p ,  bazzi 
a capela de Santo António 
novamente erecta nestafie- 
gimia nu Quinta de D. José 
de Brito observando em 
tudo O qne manda o ritual 
do SanlLsitno Padre Paulo 
5Q em senzelbatzta funções, 
epaizr que co?stepasso aia 
que a firmo. Estreito de 
Cânzara de Lobos vinte e 
cinco de Jurzho de tnil sete- 
cmzlos e oitenta. 

Os proprietários 
& actual capela. 

: Comtruída por D. José de 
Brito Herédia, filho de D. 
Sancho Gaspar Leal Herédia 
e.de Margarida Betencourt 
e Sá Vilela Acciaiuoli, a 
capela de ,Santo Antóiiio 
viria a esiar nas mãos dos 
Herédias até ao início da 
segunda metade do século 
XiX. A José de Brito sucede 
na propriedade da capela, 
sua fdlia Antónia Basílio, 
que viria a. m r  com Ant& 
nio de Saldanha Gama, 
conde do Porto Santo. Não 
tendo descendentes direc- 
tos, o conde do Porto Santo 
viria a transmitir a proprie- 
dade dos seus bens para o 
conselheiro Francisco Cor- 
reia Herédia, sobrinho 
materno de José de Brito. 

Posteriormente as propri- 
edades dos Herédias no 
Estreito de Câmara de 



Lobos e das quais faziam 
pane tanto a capela de  
Nossa Senhora da Consola- 
ção como a de Santo Antó- 
nio, seriam vendidas a Fran- 
cisco Pinto Correia. 

Francisco Pinto Correia 
era natural do Funchal, 
onde nasceu na freguesia 
de São Martinho, por volta 
de 1827, tendo falecido na 
freguesia de São Pedro, no 
Funchal, a 11 de Agosto de 
1889. Era filho de Francisco 
e de  Antónia Júlia Correia. 
Foi casado por duas vezes. 
Foi sua primeira mulher, 
Jesuína Cândida Correia, 
que faleceu na freguesia 
de São Pedro, a 25 de  
Agosto de 1879 e de  quem 
houve seis filhos: Matilde 
Augusta Correia, Francisco 
Pinto Correia Júnior, José 
Pinto Correia, Guilherme 
Pinto Correia, João Pinto 
Correia e Augusto Pinto 
Correia. Foi sua segunda 
mulher, Luisa Augusta de 
Ornelas, coni quem casou 
depois de ter ficado víuvo e 
de quem também houve 
seis fillios: Patrício Pinto 
Correia, ALfredo Pinto Cor- 
reia, Maria Conceição Pinto 
Correia e Bela Alice (Alice 
Manuel) Pinto Correia, 
Gabriela Pinto Correia e 
Leolinda Pinto Correia. 

Por morte de  .Jesuína 
Cândida Correia,, sua pri- 
meira mulher e coni quem 
havia casado em Deinerara, 
onde estivera emigrado, 
entre outras propriedades, a 
quinta de Santo António, 
coin sua casa de residência 
e capela passa para dois 
dos seus filhos: Guilheriiie 
Pinto Correia e Augusto 
Pinto Correia. 

Guillieriiie Piiiio Correia 
era natural da fi-egiiesia do 
Ftincli:il, onde nasceu na 
fiestiesia de %o Pedro a 27 
de Janeiro de 1866. Casou 
ria igreja do Socorro, eiii 
Lisboa, a 17 tle ~ ; i r i o  de  
1894, com Iiiicia Aiigiista 
rle Seixas Nves Correia (m. 
02/07/l~)(ií) c Eileceu no 

Funchal a 27 de Março de seu filho Venceslau Correia supor que desde a sua edi- Gonçalves Júnior, impor- 
1950 Por sua morte, a pane Flores, casado com Luisa fiação em 1778/80 estas tantes obras têm lugar, mas 
que detinha na quinta de Caeiro Flores terão atingido significativa desta vez desvirtuando, 
Santo António, passa para A 12 de Novembro de importãncia n o  ano d e  perante a cumplicidade da 
seu filho Ernesto Alves 1979, por escntura lavrada, 1866 Com efeito, esta data Câmara, toda a sua arqui- 
Pinto Correia em Câmara de  Lobos pelo surge evidenciada não só tectura, tanto ao nível do 

Ernesto Alves Pinto Cor- notáno Manuel Figueira de no frontal da entrada da intenor e extenor da capela, 
reia era natural da freguesia Andrade no Livro 381-B, quinta de Santo Antómo, como o solar e espaços 
d e  São Pedro, Funchal, fls 24, a qumta de Santo como também no chão em anexos 
onde nasceu a 7 de Janeiro António, incluindo a sua frente da capela, o que faz Como curiosidade refira- 
de 1895. Foi casado com capela são vendidas por adivinhar da dimensão das se que tanto a imagem de 
Maria da Grap  Figueira de Mana Fernanda de Barros obras então realizadas. Ao Santo António como o sino 
Barros, filha de Francisco Pinto Correia, Mana Luisa ser a quinta de Santo Ant& da capela, este datado de 
Nunes Pereira de Barros e de Barros Pinto Correia e NO, adquuida por Franwsco 1871, terào sido, entre 1977 
de Alice Georgina Figueira Venceslau Correia Flores, a Pinto Correia, é de admitu e 1979 retirados da capela e 
da Silva e faleceu no Fun- João Gonçalves Júnior, que tanto a capela como a colocados à venda numa 
chal, a 17 de Julho de 1973 natural da freguesia do  residência se encontrassem casa de leilões, tendo sido 
Por sua morte, sucedeu-lhe Estreito d e  Câmara d e  em significativo estado de adquiridos por João Mário 
na posse da pane que deti- Lobos e morador no sítio degrada@o, uma vez que Figueira, natural do Estreito 
nha na quinta de Santo do Foro que, por sua vez, a os seus anteriores propne- de Câmara de Lobos, facto 
António, as suas duas úni- 20 de Março de 1990, a tános não só não residiriam que levou João Gonçalves 
cas fdlias Mana Fernanda vende a João Figueira da na freguesia do Estreito, Júnior, a quando das obras 
de  Barros Pinto Correia e Silva, natural da freguesia como as terão deixado ao efectuadas na década de 
Maria Luisa de Barros Pinto do Estreito de Câmara de abandono, situação que o 80, a ter de adquinr não só 
Correia Lobos e na altura, residente terá levado a realizar obras, outra nova imagem como 

Augusto Pinto Correia, o ao sítio do Castelejo, con- obras que muito provavel- outro sino para a capela 
outro dos f&os de Francis- forme escntura lavrada pelo mente explicam a data de 
co Pinto Correia que junta- notáno Manuel Figueira de 1866 Depois ter-se-ão rea- O culto 
mente com Guilherme Andrade, a fls 92 do Livro Iizado obras de  menor a Santo António 
Pinto Correia ficou co-pro- 469-A. importância, envolvendo Ainda que se desconhe- 
pneiáno do núcleo da quin- não só a capela como tam- cendo a dimensão do culto 
ta de Santo António, em Obras bém a entrada da quinta popular feito pelas popula- 
natural do Funchal, onde de restauro por forma a p e m t u  o trân- ções locais ao orago da 
nasceu por volta de 1868, Admitindo que  várias sito automóvel, até que, no capela, sabe-se que, uma 
na freguesia de  São Pedro obras de  manutenção ou início da década de  80, das primeiras festividades 
Foi casado com Maria Júlia restauro se tenham realiza- após a aquisição da quinta em honra de Santo António, 
Pinto Correia e faleceu a 29 do ao longo dos anos, é de e capela por parte de  João realmda neste século, nesta 
de Setembro de 1944, na 
freguesia cio Estreito de 
Câmara de Lobos. Por sua 
morte, a pane que detinha 
na quinta de Santo António 
passa para a posse de sua 
filha Maria Inocência Cor- 
reia Flores. 

Maria Inocência Correia 
Flores, era natural do h n -  
clial onde nasceu na fre- 
guesia de Sâo Pedro no 
ano de 18%. Foi casada por 
duas vezes, a segunda das 
quais coin António Luís Flo 
res e de quem houve dois 
filhos: Venceslau Correia 
Flores e Sebastião Correia 
Flores. Faleceu, na freguesia 
c10 Estreito de  Câmara de 
Lolm, a 23 de Srteiiibro de 
1977. Por sua nioile, siice- 
cle-lhe na paite que pos.t~í;i 
na qliinta dc Sanio António, 

capela, terá acontecido no 
ano 1949. Com efeito, 
segundo o Jornal da Madei- 
ra de 10 de Junho de 1949 
nesse ano seria celebrado 
festa nesta capela de Santo 
'António no Estreito de  , 
Câmara de Lobos, festivida- 
d e  que havia aproximada- 
mente 50 anos que não se 
fazia. 

Nos últinios anos, contu- 
do, as populações locais 
têm vindo a organizar fes- 
tejos em sua honra e que 
habitualinente têm lugar no 
dia 13 de  Junho ou no 
domingo iinediataniente a 
seguir, se o dia 13 coincidir 
coiii tim dia dc  seiiiana. 
Por essa ocasião, para alCiii 
da aiiiiii:i@o riiusical tcin 
lugar o lanc%rnento de 11210- 
es e. desde 1991, iitiiii:i iiii- 

ciativa da Casa do I'ovo do 
Estreito, tem vindo a reali- 
zar-se com alguma regulari- 
dade marchas populares. 

Manuel Pedm 
Freitas 
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Notas: 
Na sua edição de 15 de 

Agosto de 1987, o Jornal da 
Madeira numa reportagem 
sobre a freguesia do Estreito, 
com base em dados fornecida5 
pelo cónego Manuel Gonçal- 
ves Pita, na aitun pároco do 
Estreito de Câmara de Lobos, 
faz um breve Iiistonal sobre as 
capelas onde refere o nome 
de José de Brito como cons- 
trutor da cspela de Santo 
António e o ano de 1780 
como o da sua bênção, dados. 
que coincidem tanto com a 
provisâo de autoriza80 de 
bêngio como do auto de bên- 
ção e que nada faziam suspei- 
tar, que antes.luvia &do no 
local outra capela com a 
mesma invocação. 

Foi aliás com base nestes 
documentos, bem como nas 
refesncias publicadas na obra 
do padre Fernando Augusto 
da Silva, Suhsídiospara a H&- 
lória da Diocese do Funchal, 
que fundamentei o ineu racio- 
chio, ao abordar este tema, d 
edição de 6 de Setembro de 
1998, do Jomal da Madeira. 
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