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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (48) 

Sindicato Agrícola de Câmara de Lobos (I) 
tuição do  Sindicato, foi 

Os sindicatos agrí- anda eleita a sua duecção e 
colas eram associ- que ficam assm constituida 
ações f~ndadas Dr João Artur Soares Henn 
por agricultores e ques (presidente), António 

indivíduos que Nunes Pereira (vice-presi- 
exerciam profissõ- dente), Jose de B a n a  Juni- 

or (secretáno), João Ricdrdo 
Ferreira César (tesoureiro) e 
Manuel Baptista Peieira 
(vogal) 

Fleiios dniialiiiente, o b  

co ipo~  dircctiv«\ do \intli 
a t o  nio sofierani, ao loiigo 
doc :mos gnndes alter;i@s 
na sua composi(:io e doi5 
dos seus elementos, o Dr 
Artur Soares Henriques e 
Jojo Rzcardo Ferreira César, 
vuiaill a ter uma presença 
perindnente em todos ele5 
Em relação aos restantes 
eleinentos, e de uma fomi~  
sintética, poderemos dizer 
que ein 1931 Manuel Uap- 
tisia Pereua troca de cargo 
com AIltónio Pereira 
Em 1932, este assume a 
vice-~resldência da direc- 
@o, enquanto José de Bdr 
ros Júnior ocupa o cargo de 

e funcionamento, aproveitá-la como elemento do aproveitamento da água 11 Séne, de 13 seguinte vogal e Manuel Baptistd 
são prime*amen- fundamental da vida dos permaneceu através dos Foram sócios fundadores A primeira Pereira, o de secretário Eni 
te expressas que para aqui vieram futar- tempos, ou melhor b n d o ,  Dr Joio k t u r  S o m  Henn- reunião de sócios 1933, Francisco Firtnino 

vés da Carta de lei se Além do mais, a cultura dos séculos, chegando até ques, José de Barros Júnior, Reunidos, pela pnineira Hemques é eleito vice Pre- 
dos terrenos, tinha na água, aos nossos dias É que, João Ricardo Ferreira César, vez, em assembleia geral, sidente, António Nunes 

de 3 de Abril de 0 principal factor de suces- embora muita água já tives- Manuel Baptista Pereira, no dia 6 de Novembro de Ferem Passa a vogal eJo\é 
1896 publicada no so Sem ela não era possível se sido aproveitada, ainda António Nunes Pereua, João 1927, na sala de sessòes da de Barros Junior, sai Em 
Diário do Governo fertilizá-los de modo a pro- existiam terrenos mal explo- Gomes Henriques, Manuel Câman Municipal de Câma- 1936 Eduardo Soares Gon- 
no 77, de 8 de duzmm os bens nec-sános rados e carecidos da lida Soares de Abreu, João de ra rle Lobos, os sócios do çalves Henriques e Glilos 
Abril de 1896, i subsistência dos morado fertilizadora, com relevo Abreu, Francisco João  Sindicato Agicola, num total Fernandes Dantas, Substitu- 
sendo, contudo res E, desde logo, o apro- para os situados a oeste do Gomes, João Fernandes, de 66, deliknram do em Mdnuel Bdptlsta Peiein 
depois, ao longo veitamento da água, ofere- Funchal, abrangendo tima Francisco Rodi-rgues Dinis, governo o aproveitainento, e Antómo Nuiles I'erein, 

dos anos, alvo de ceu, aos que dela' precisa- vasta fama que se estendia Carlos Assunção Dantas, por concessão, das águas "0s cargos de secrekirlo e 
vam, dificuldades várias, até aos confm do concelho Manuel João de Andrade, do Semal e Fontes dd Hor- de vogal Em 1938, José 

novas regulamen- algumas das quais, quase da Calheta Manuel Rodrigues, João telã, das ribeiras da Malha- h tónlo  NU"" toma o lugar 
tações, até que insuperdveis O meio oro- Mas, qualquer iniciativa Gonçalves Lopes, JG-20 Gon- da, do Inferno e da Partdlia, de Gonçalves Hen- 
acabariam por gráfico madeirense apre- deste género, esbarrava plves dos Remédios, Bento nomear Manuel Cardoso de fiques Em 1939, Frdnclsco 
serem extintos. No sentava-se conio um obstá- senipre com uin óbice tra- Gonçalves, João Pereira Sá, director da Escola de José Ijenriques substitui 
concelho de culo sério às pretensòes dos duzido na longa distância Camacho, ~ o s é  Gonçalves Comércio, seu procurador &k~ardo Gonçalves Henri- 
câmara de hbos, que desejavam canalizar ds donde era necessário trdns- de Barros, Luís Gonçalves em ~isboa, a atnbuiç~o de Como secretário 

existiram dois águas perdidas existentes portá-la até chegdr aos ter- Piiito da Silva, Cândido um voto de loiivor e de 
importantes sindi- na ilha, especialtnente, na renos sequiosos Augusto da Silva, José Gon- agiadeuniento a Tiago Mana O projecto de 

vertente norte, onde elas çalves Telo e João Guilher- Ricardo e a Mário Fortes, Comtm@o da levada 
o abundavam em contrate A constituição me Figueird respectivamente, subdirec- Por d e s ~ ~ c l l o  do Ministto 

Agrícola Estreiten- com a sua escassez, na ver- do sindicato ter Cama Geral de Cré& do C~inércio e Comunica- 
se, fundado em tente sul No desqo de ungar ac ter- Os objectivos to Agrícola e chefe de divi- datado de 27 deJullio 
1918, na freguesia Por outro lado - outro ras das freguesias de Câmd- do sindicato são da Hidráulica Agrícola, de 1928, 0 sindicato é auto- 
do Estreito de contraste - os terrenos desta ra de Lobos, Estreito de De acordo com a alínea pela sua mtetvençâo no des- n a d o  a proceder aos eshl- 
câmara de bbos e última eram mais propícios Câmara de Lobos e Qumta a) do artigo quarto dos seus pacho ministerial de apto- dos conducentes elabora- 
O sindicato Agríco- ao desenvolvunento da agn- Grande e ainda de algumas estatutos, o Sindicato Agrí- vagão dos es~tutos, e auto- @o do Prolecto definitivo 

do concebo de cultura Perante estes dois da do Cainpanáno, vina a cola tinha por fm estudar e nzar a direcção a efectuar a do  dPrOVelt""ent0 dd5 
pólos antagónicos, os habi- constituir-se na sede do  promover melhordmentos recollia de fundos indispen- d P =  das nkirds do SeuJl, 

Câmara de Lobos, tantes tiveram de lanqar concelho camaralobense, agrícolas, defender os inte- sáveis para fazer face as Fontes HortelJ, Inferno, 
fundado em 1927, mio da sua imciativa para uma entldade com este pro- r e m  dos seus associadose despesas merentes aos I X ~ I -  Mdlhdda e Partilha, exigên- 
na freguesia de vencer todos os obstácu- pósito Deste modo, no dia especialinente pedir ao  dos de concessão de águas, necessdnas 2 concesijo 
Câmara de Lobos e los, de f o m  a disporem da 23 de Setembro de 1927, no Governo, nos termos do estudos e construção da r=- deflnltlva d e  tais aguas 
que viria a ser o ião cobiçada água Ela, no cartório notaria1 de Câindra Decreto com força de Let, pectiva conduta púhlicas Na \tia reunião 
protagonista de entanto, outro contraste de Lobos, era outorgdda a n" 5887 de  10 de Mdio de  do dia 7 de Outubro tle 
uma iniciativa que tanibem .cpresentavd No escritura cndndo o Sinclicato 1919, a concessao de  .ipio- Os corpos 1928, d Diiecqio do Sintli- 
acabaria por dar nwsino p a s o  em que nas- Agrícola de  Cániara d e  veitaniento dc igua5 púldi- gerentes edto I ~ I O V O L L  05 ternios do 

CIJ nai zona  in.iis altas, Inlms, com sede do sitio cas que se encont~ai\eiii Ncsta reunião, p.1~1 'ileiii c()nt"to a estabelecer coin 
Origem à Levada proporcioiiando uin iiiellioi das Preces, desta fiegue\i'i abandondclai no inteiior da de ser idlient.~do o l>cipel tlo 0 ie+PectiVo tccniC0 e 5~11- 
do Norte. ‘ipioveit‘iiiiento, 5uigia eiii (1) Os seus estdtutm vi i~~i i i~  iIIi,i dil Mddeii.i e q ~ i c  »r leio Airui So.iie\ tfcnii illet'-()\ a 'iprccldc.io <]'I 

\ por nl~ai í pude\seiii iei c.tn,ili7.irl.i~ <~lic\ toiiio .llni,i t1.i < O I ~ S I I  '1"flilblei.i ger.il* o cliic 
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acontece no dia 4 de 1932, a Junta dos 1lidi.íuli- n.i freguesia do Seixal, no 
Novembro cos Agncolas, tivesse &do o montado da Rentróia, coiii 

A responsabilidade do seu parecer favorável para a suas nascentes, à firma 
projecto para a constmção 
da levada que haveria de 
transportar a água desde o 
norte da illia da Madeira, a. 

LI ainente à parte sul, noiiie. d 
às freguesias de CQniara de 
Lobos, IGbeiili Brava, Quin- 
ta Grande, Caiiipanário e 
Estreito de Cáriiara de 
Lobos, foi entregue ao con- 
dutor de dxas públicas, e 
sócio do Siiidicato, Fraiicis- 
co Aiit6nio Soares Júiiior. 

Iiiiciados eiii Julho tle 
1929 os tciballios de caiiipo, 
eiii Jaiieii-o tlo ano seguinte 
jd esiavaiii concluiclos e era 
dada execuçiio à p:iite inais 
importante, ou seja, a de 
confeccionar o oroiecto . , 
geral de construção (2). 
Finalmente, no dia 23 de 
Maio de 1930, o projecto era 
entregue lia Administração 
Geral dos Serviços Hidráuli- 
cos, em Lisboa, para apreci- 
ação (3). 

O projecto previa a cons- 
uução de uni canal de cerca 
de 35 quilóinetros de com- 
primento, com capacidade 
para transporar cerca de 
1.412.649 metros cúbicos, 
ou seja cerca de 109 litros 
por segundo, isto sem con- 
tar coni as águas que o 
canal, em todo o seu per- 
curso, poderia aproveitar, 
quer pela intersecção de 
linhas de água, quer pelas 
nascentes, que, por certo, se 
iriam descobrir na abertura 
dos túneis. 

A linlía do'canal da ii,ova 
levada teria a sua origem na 
bacia hidrogiáfica da Ribeira 
do Inferno, onde seria feita 
a captação das diversas nas- 
centes e minadouros e ao 
longo do percurso haveria 
que fazer três túneis princi- 
pais, inevitáveis devido à 
orografia do terreno. O pri- 
meiro, chamado o de saída 
das águas das ribeiras do 
Inferno, Malhada e Partilha, 
do lado norte e coin unia' 
extensão de 450 metros. O 
segundo seria aberto amvés 
da serra da Encumeada e 
com uma extensão de 180 
meuos, dando passagem ao 
canal do norte para o sul, 
seguindo a levada depois 
pela encosta sul, costeando 
as inontanlias até ao sitio da 
Boca dos Corgos, na Serra 
de ág~iu. O terceiro túnel 
cvni inicio neste ponio, tena 
iiiiia extensiio tle 2.073 
iiietros :ité à sua saida na 
ribeiia do Ciiiipaiiário, nas 
pi-oxiinidades do sitio dos 
Ferreiros. Contiido, eiii todo 
o trajecto Iiaveria ainda que 
;ibrir, eiii vários pontos, 
1)et111e11os tíiiicis, c~)ill coill- 
priiiientos entre 30 e 95 
iiieiros a Siin de reduzir a 
extensào da levada e, :!o 

mesmo tempo, também os 425$00 para 225$00 (3). Como con&partida, cada 
seus custos (4,5). , Dr acordo com o seu r* uina desta3 tulx~ça< clispona 

~ondvei ,  o reiitlimc.nto dc dc deteriiiinado núiiiero de 
de terra ou horas de água para rega 
metros qua- gratuitas, distnbuídas entre 
de todas as os seus membros em con- 

ascendena a cerca de nove despesas de cultura que, na formidade com a sua quota 
nulhòes de escudos e o Esta- altura, era de 100$00, pas- Assim, um sócio que mdivi- 
do nos termos da lei (6) sana a render 1 150$00, por- dualmente representasse 
Iiavena de suportar cerca de , tanto quase 12 vezes mais, uma cabeça, contribuindo 
50% das despesas, podendo após concretizado o pro- dessa forma com a totalida- 
atnda emprestar mais 25%, jecto de irrigação O caudal de da impottânria que lhe 
amortizável no prazo de 25 de água previsto iria irngar cabia da sua parte, disporia 
anos, ao juro anual de 3,6% cerca de 400 hectares de por inteiro do número de 
Ao Sindicato Agrícola de teri a que  rendendo horas que lhe fosse distn- 
Câmara de Lobos cabena a 500 000$00, poderiam vir a buido, segundo o rateio 
responsabilidade pelo paga- atingir mais de 6 000 000$00 relativo à sua parte, a totali- 
mento dos iestantes 25% ou Para fazer frente às des- dade das horas de água da 
seja, cerca de dois milhões pesas decorrentes com a cabep representada por uni 
de escudos h& que o actividade do sindicato e dado número de sócios 
Sindicato não possuisse, na constmção da levada, os agregados seria distribuída 
ocasião, tal quantia, contava, sócios assumiram, a quando pelos respectivos sócios 
natunlmente, coin o apoio da sua fundação, o coin- constituintes, numa percen- 
dos propnetános, que assim pronusso reururem os meios tagem idêntica à da sua 
venain os seus temnos vale financeiros necessários, contribuição para a respec- 
nzados e com o rendimento tendose para o efeito cons- tiva cabeça (7) 
proveniente da venda de tituido em cabeças 
água aos regantes e que se %tas cabeças ein número As diicuidades 
previa poder atingir, anual- de 40, eram formadas por da iniciativa 
mente, 972000$00, verba grupos de sócios ou por Contudo, se a vertente 
que, para além de garantu o sócios individualinente, e fmancem do pmjecto que O 

juro do capital empregado, que para além das suas sindicato se pmpôs concre- 
pagana as despesas de con- quotizações definidas nos tizar não era fácil, a buro- 
servação e aclnimstração do estatutos, se obrigavam, cracia com que ao longo 
canal Isto tudo com a van- cada uma, a contribuir, em dos anos se teve de defron- 
tagem de os custos de partes iguais, para o suporte tar, não lhe ficou atrás 
água/liora baixarem de financeiro da obra Ainda que em Janeiro de 

construqão da levada, bcni 
c01110 à, concesão do apoio 
estatal a este tipo de obras, 
o que fazia prever para 
Ixeve a concess:lo definitiva 
elas águas, e fosse assiiii 
possível, finaliliente, dar iní- 
cio aos trabalhos 1iá tanto 
teinpo agliardados, tal ~ I O  

viria a acoiitecer (8). Eiii 
1936, o presidente da 
Assei111)Ieia Geral queixa- 

,se, inesiiio, das dificuldades 
e da coinplicada burocnicia 
à volta da legítima conces- , 
&o requerida pelo sindicato, 
nos temios das leis vigentes, 
o que ceivaineiiie tanibém 
se te12 ivtlectido, nliiiu ceiia 

. ' desmobilização dos sócios 
que nesta altura havia, 
sendo significativo o núme- 

.ro daqueles que já nào 
pagavam as suas quotas. A 
este prop6si to chega 
mesmo a ser criada uma 

. ' comissão, com o fim de 
proceder a um levantamen- 
to dos sócios faltosos dos 
seus deveres, afim de Ihes 
aplicar as penas previstas 
nos estatutos (9). 

. Na asseiiibleia geral do 
dia 19 de Dezembro de 
1936, é levantada a questão 
de serem as deficiências do 
projecto e relatório elabo- 
rado pelo sindicato para a 
captação e condução da 
água clesde o nocte da illia, 
as razões que estavam por 
detrás destes atrasos e 
nonieadamente, da atribui- 
ção do subsídio e do devido 
empréstinio financeiro. Daí 
que, dada a inip.sil>iidade 
do sindicato efectuar por 
sua conta a obra em causa, 
uin dos sócios, propusesse 
que o sindicato requeresse 
ao governo a extensão aos 
arquipélagos da Madeira e 
Açores as vantagens que 
pela lei, já estavam sendo 
concedidas pela Hidráulica 
Agrícola ao continente e 
uiiia vez essa extensão feita, 
tentasse que, o melhora- 
mento ein questão fosse 
executado pelo Governo e 
se possível que fosse o Sin- 
dicato indemnizado pelas 
despesas já feitas, ou então 
que, o sindicato entrasse 
eni iiegociações c0111 a 
Coniissão Administrativa da 
Junta Geral do Distrito do 
Fiinclial, afim dessia entidade 
toinar à sua respons:ibili- 
&de a execução do rekrido 
inellioraiiiento e indenini- 
zasse O siiidicato. Contticlo, 
esta pi-oposta, apesar de ter 
sido alvo da crkação de urna 
c o ~ u i ~ i o  para o seu estudo, 
não chegoti a ir em frente. 
Eni vez clisso, eira c«iiiissã« 
tanil~ém iiiendarada pala o 
deito, adquiriu, eiii nome 
do sintlicato dois  cri-enos 

Rocha Machado e C'. do 
Funclial, aquisição que niais 
larde envolverá o sindicato 
iiuiii processo judicial, em 
virtude dc tal terreno sc 
enconlrkir na situarão de 
cloinínio público e por esse 
facto nào poder ser alvo de 
venda por particulares. 

Entretanto informações, 
provenientes de Lisboa, tle 
que o processo de conces- 
sào das águas parecia esi:ir 
eiii boiii andainen~o, conti- 
niiavaiii a chegar periodica- 
iiiente ao sindicato sein 
que, no entinto, tal desejo 
se concrctii~sse (10-13). Eiii 
Oiitubn),de 1938, o pir~jecio 
da concessão das águas já 
se encontrava aprovado por 
todas as repartiçõeb do esti-- 
do, por onde havia passado 
para análise, faltando unica- 
inente o despacho do Muiis- 
tro do komércio, situaQo 
dependente de tima reunião 
com um engenheiro nome- 
ado para vu à Madeira estu- 
dar esse assunto (14) 

(Conclui na edzção do 
piáztmo doinirgo) 

Matrzrel Pedro Freitas 
CoIab. do Rui Santos 

NOTAS 
(1) Ainda que em OJoml dc 31 <Ir 

Janeiro de 1925, o seu comsp>nilcnir 
ets G2niard de L a h .  rcfta, que se 
Iiavii fundado Ihavid 2 mcws uni sm- 
dic:iio agrícola ç que com apc.ms 
duns rcuni<m g miam roiii 203 .*ixi- 
r*?. nlo .se .whe se este sindiaio terii 
ilgunia rcl;i($o carii o sin<lic;itr> ;tgri- 
cola de Qinan de linlxri w n30, uini 
wz que "$0 volw a s u ~ i r  quaiwiier 
referências pn5ieriures rhiivaniçnir. Q 
sua rxistêncb. 

(2) 0 Jornal. Puiicliil. 22.12.1929 
(3) Diário da Madeira. Funclial. 

27.05.1930 . .. 
(4) O Jonial. I.rincli3l 01 01 1930 
(5) 0 Jomnl Funclirl, 14 01 1930 
(6)  Lei <bs ápns  públicas, a que sç 

mlere o Deaeio com forp de Lei nQ 
57U7 dc 10 de Maio de 1919 

t i l  Pard wiiar sima<& dc conflito 
ente os Sirim mnuibuintrs. o funci- 
onamenro desta eamtura de apoio 
encontrava-se devidamente reguki- 
nlentldo. encontrando-se o rcp,ula- 
menio registado no Livro de Acias da 
k m l > l e i a  Genl do Sindioro A ~ h o -  
Ia do Coricelho de Cmun de blm e 
de primeiro autor deste anigo pis5ui 
em .seu pixlcr um L>tor-úpia. 

(8) Livro de Actu da As.%nihlei;i 
Gcral do Sindicato Agrícola do Con- 
ccllio de Cãmra de Lofas, se&" do 
dia 24 Janeiro de 1932 

(9) Livro dc Aclas d~. As~enll~lçia 
Geral doSindicato Agrícola do c<iti- 

celhr, de Giniara <le &*r, seiao do 
dh 26 Jancim de 1936. 

(10) Livro de Actas da IIircccin do 
S~iidicaiu A~rícola do concelliu <Ic 
Ginini:ira de lulios, sessia do dia 3 
M i i o  de 19%. 

(I I )  I.ivm dç Actas dd Asbrni1ilci.i 
C;cr.il do Sin<la:lio Agriciil;i <h> cosi- 
ccllii> de Gni:in de I&, .%%Fiirl rlo 
dii 7 Agosto de 1937. 

1121 livrode A'us da i>irc<r.io <li, 

Sint1ic;ito Agrícol:i do ro~irellt<i de 
C.i!~~ilnl de I.obu5, S~SSQO do diil I 
Miio de 1Y.W. 
i 1.3) I.ivr<i de Actas & I>irctr'do rlo 

Siiirliciir> Asria,la do roncelliii de 
(,Liii:ir;i <Ic I.i,lx>s. sehrd<i ilo da;, 5 
Jitnliu 1038 

114) Livni rle Adas &a OircCC3o <Ir> 
h,irdiaiii, Agricciki do Coiicclli<> <C 
C:int:ira cic ir>l~is, si,rin <Ir> <l i ; (  2 
OiiIiil>ri, dç iY38. 

I 


	Caminhos e lugares do concelho de Câmara de Lobos-85.pdf
	Caminhos e lugares do concelho de Câmara de Lobos-86.pdf

