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Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (49) 

Sindicato Agrícola de Câmara de Lobos (2) 
criado em 1927, com . " do Concelho de Câmara I 1 João Ncardo Ferrem Césaf. camaraloknse, já o Dr João 
o fun de col,sm de Lobos. Efectivamente, em I 1 Ficou aprovado pelos s k ~ o s  Artur Soares Hennoues não 

uma levada, que 
transportando águas 
desde o norte da ilha, 
pudesse irrigar o 
concelho de Câmara 
de Lobos, o Sindicato 
Agrícola de Câmara 
de Lobos, seria con- 
frontado com diicul- 
dades várias, que aca- 
bariam por inviabiíi- 
zar o projecto. Contu- 
do, o objectivo que 
levou à sua criação, 
viria a ser concretiza- 
do. através da cons- ' 

Setembm de 1939, o sindica- 
to é iníormado da detemuna- 
ção do Ministro da Agricultu- 
ra, veiculada, por despacho 
de 4 de Seteinbro desse ano, 
no semdo de ter de proceder 
a uma revisão dos seus esta- 
tutos, de forma a harmonizá- 
los com os pmcípios estabe- 
leados no Decreto 29.653 de 
16 de Maio de 1938, devendo 
t&m passar a denomuiar- 
se de Assòciação de Regantes 
e Beneficiános de Câmara de 
Lobos 

Gnn este objdvo, as &Y- 

os do sindicato, reúnemse no 

presentes que pagas as &- 
das, o saldo sobrante sena 
entregue à Escola de Artes e 
oficios. 

No dia 4 de Julho segum- 
te, foi realizada a última 
assembleia geral do Sindica- 
to para proceder ao exame 
das contas apresentadas pela 
comissão Iiquidatána. Das 
importâncias recebidas, 
deduzida a longa lista de 
pagamentos, restou um 
saldo de 3 623$70, que foi 
entregue, como estava deli- 
berado à Escola, atrás citada. 

Nesse dia 4 de lulho de 

teria a mesma sorte. 

Dr. João Artur 
SoaresHeniiques 
Natural da freguesia de 

Câmara de Lobos onde nas- 
ceu a 1 de Feverem de 1872 
e onde vuia a falecer, aos 84 
anos, a 6 de Dezembm de 
19%. Era fdho de Mis Soares 
de Sousa He~ques ,  natural 
de Câmara de Lobos e de 
Caetana Maria Gonçalves, 
natural do Campanhio Fre- 
quentou a Escola Médice 
C i c a  do Funchal onde 
d u i u  o curso de medicina ~ - 

&ão & levada do . i dia 30 de Junho de l 948, morreu d&&ente, em 1836, tendo nesse m-0 
norte, sob a respon:,' , , assernbleia gerd extra0 dicato Agcola de Câma- ano assumido o cargo de 
sabudade da Comis-. " 9  e aprovam por , aiado no velho facultativo do concelho de 

' são ~ d ~ i ~ i ~ t r a t i ~ ~  dade o pmjecto das novos eirense de apro- Câmara de Lobos, onde viria 
dos Aproveitamentos estatutos e denominação veitar as água, do norte da a ocupar depois funções de 

da Madei- Contudo, apesar de, confor- dha para regar o sul Mas a médico municipal e também 

ra (C.A.A.H.M.). me noticiou O Jornal em 27 ideia, conmtuada de outro de sub-delegado e delegado 

Depois de vários de Julho de 1940, terem os modo, teve a sua realização de saúde Por viver e ter 

anos de luta, o sindi- novos estatutos seguido para consultório no síuo das Pre- 
hboa, afin de serem sub- tecto Amam da Costa, objec- os direitos adquiridos ao Inauguragao cato agrícola de - da ces,emCânmdeLOb06,~d 
metidos à apmvação supor ,  tivo que havia estado por apmeitamento dis agus das levada do norte mdis conhecido pelo Doutor 

Câmara de Lobos a situação foi-se arrastando e, detrás da constituição do sin- n k m  do Inferno, Maiinda e No da 1 de Junho de 1952, das Preces 
extinto a 9 de em Maio de 1943, ainda os dicato, e cuja execução esta- Pactilha, pela impoirância de inaugurava-se a kvadado A* a mação do Sindicato 
de 19489 novos estatutos não haviam na integralmente a cargodo 93 44$46 Este valor apre- None, caicrctizddose, asuin, Agncola de Câmara de hlm 

sem antes, Por via da merecido apmvação superior, governo sentado pelo Sindicato, decor- um velho sonho clis popula- e até a sua dwsolução exer- 
legislação, ter havido 0 qe 6 fim esdareada no na da quantia de 86 434$46, ções tle Câmara de Lobos e ceu o cargo de presidente& 
uma tentativa de 0 mês segumte Reunidos, em A venda de direitos onde eram mduidos juros de que consistia na cxptação e sua +recGo, tendo sido, jun- 
integrar num grémio aswnbleia geral, no dia 20 de sobre as águas cinco anos, à taxa de 5% e aproveitdinento das águas do tamente coin Joio Ferrem 
a ser criado no con- Junlio, os souos, na sequên No dia 3 de Agosto de mais a dívida a Joio Riwdo norte da ilha, ideia que Ia Céw, os doe unicos SNi05 

celho e de, posterior- Lia de duectnzes entretanto 1947, N sequência de um otí- Ferreira César, no total de tinha conduzido a, pelo que, durante a exrstê~icia 
mente, se ter trans- recebidas da Duecçâo Geral cio remetido i Cooperauva 7 000$00 tiienos duas tentativas ‘~nten clesta ~SMCI:I@O ti~enm pre- 
formado em Associa- dos Seiviços  agrícola^, deli- pela C o m ã o  Admswdtiva Este acordo foi homologa- ores, pdra d sua concretiza- seiip periiunentc, ein lodos 

de ~~~~~t~~ e hram sobre a tnnsforma- dos Apm~ei~unentos Hidráu- do pelo Mmtio das Obrds p o  uma feita em 1924, peid os corpos smdis Revelou-se 
~ ~ ~ ~ f i ~ i á ~ i ~ ~  do con- @o do sindicato, já nio em Iicm da Madeua (CAAH M), Publicas, em 12 de Seteinbro funu Frdncisco Figueii;~ Fer- um cuidddoso negociatlor 
celho de câmara de A~~ociação de Regantes, nus datado de 24 de Junho, reali- seguinte, tendo o pagdmento nz  e outra pmtagonizddd quando trdtou, junto da 
Lobos e depois em em Cooperativa Agrícola dos zou-se uma asseinbleia geral ao Sindicato tido lugar no dia pelo Sindicdto Agncold de Conussão dos Aproveitaii~en- 

Cooperativa Campos de Kegadio de para informar os sócios da 7 de Novembro de 1947 Câiiiara de Lobos (16) tos Hidráulicos da Madem a 

dos Campos de Rega- Câinara de Lobos, conforme intenção desta Coin~ssão em Desse modo, terniinavd o Eiii relação a estas iniciati cedência dos Direitos do Sin 

de câmara de dapacho mir~stml de 10 de comprar à Cooperattvd todos Sindicato Agicola de Cdnuia vas njo poderemos deixar de dicato, a este oigaruimo, con 

Lobos. Dezembro de 1941 (15) os dueitos adquindm sobre as de b b s  a sua pretensio de refenr o papel, a todos os dtu- vencido que a sua asx>ciaCjo 
igua e prw~tm no alwa de transpomr águas do norte lm mentóiio, deseinpenhddo nunca mais conseguina mIi 

A CA.A.HM. assume 12 de Novembro de 1927, da illu para regadio de terre pelo Dr João Artur Soares zar, de modo aceitivel, os 
iniciativa do sindicato pagando imiiltaneamente, o nos do sul Hennques e por João Ricardo seus propósitos 

Em 2 de Julho de 1939, h n  2 de Maio de 1943, oi projecto e algumas veibas jd Ferreird Céw, cuja biografia Foi casado coiii Mana Isa- 
perante uin o h o  dd Dinic- sonos do suidimto são cole adiantadds A e x t h @ o  tivemoi oportunidade de bel de França Jardim, de 
@o Geral dos Serviços Agí-  cados ao corrente da aprova- A@ uiiu contestação m~- do sindicato publicxr na edição do Jornal quem houve três filho? Luís 
colas e a obiigatonedade de @o, por patte do governo, de cial, devido ao baixo valor Cerca de um ano depois, da Mddeira de 1 de Novem- Jardim Soares Henriques, 
deiiberdr sobre a integra@o um relatório elaborado por atribuído ao projecto, no dia 9 de Maio de 1948, bro de 1998 Alias, talvez Mana Juliera Jdrdun Soares 
ou ndo dos sindicatos agnm- umd in~uâo t b ~ a  que se 41 000$00, (valor oficial que nova assembleia geiaí do Sm- pelo seu papel em prol da Hemques que vina a a s 1 1  

Ias nos novos Grénuos da havu deslocado à Madeiia não foi da responsabilidade dicato é convocada Desta iriigaçio do concelho de coin João Zacirias de Frei= 
iavoura, a serem cnados em para tratar de dssuntos hdm- da C A A H M 1, foi decidido vez pan o dissolver, pois Câmara de Lobos, é que, na e o eng agrónomo João Jdr 
cada concelho, os sócios do elécmcos e que ina ser encar- dar plenos poderes ao presi- não se justuicava perpewdr a sessdo camarina de 2 de diin S o m  I-leniiques, cds,icIc 
sindicato, numa altura em regada uma enudade para dente da Duecçdo, Dr João sua continuiddde por os Setembro de 193, e pmnte  com Mdna Alvares V~sque' 
que p e u a  estar para bwe  a dar execução às respectivas Amir Soares Hemques para objectivos que tdidm estado uma p m p m  de Frdnasco R Rego Soares Hemques e q~ic 
autorização para que se iw- obns e sensivelmente, a par- dssinar o acordo entre Q Sin- nd base da sua cndção esti- Bnto de Som, no sentido de foi director da Escola Praticz 
awm os trabalhas da levada, tir desta data, e até 1947, o dicato e a C A A H M para a rem ultrapassadoi e o Sindi- homendgear estas duas figu- de Agncultura D Dinis, d, 
deliberaram a sua intepção sindicato entrou num período cedência dos direitos que cato não ter mais qualquei tas, daido o nome do Dr Paiâ i 
no Grenuo dd Lavoura do de completa inactividade O aquele detinha na. águas cok outra finalidade no campo João Amir Soares Hennques Manuel Pedm ~ r e u a  
concelho de Câmara de sindicato havia afinal sido cedidas para que fora constituído ao caminho das Preces e o Colaboraçàode Rua Saiam 
Lobos, que se haveria de ultiapdssado no o b p v o  por- Autonzado pela assembleia Deste modo, foi nomeada nome do João Ricardo Ferrei- 
constituu que durante kmtos anos ham geral, o presidente do Sindi- uma comissão liquidatária ra César ao caminho da Ribei- NOTAS: 

Contudo, esta integraçâo lutado cato, Dr João Artur Soares compasta pelo presidente da ra da Alforra e Fonte Garcia ,,leia (15) Livro de Acfas da Asem 
do 

nuncd se concretizalia e, em Efectivamente, na sequên- He~qi ie i ,  assinava, eni 12 assembleia geral e pelos pre- Enquanto que, João Ferrem h do Concelllo de Câmn di 
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