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Prefácio
Cheguei aos Canhas no ano 2005, vindo de várias paróquias da Costa 

Norte. Logo me apercebi que era uma freguesia em que todos viviam de uma 
agricultura variada. Não era o meio mais compensatório, como é o caso da vinha, 
em outras localidades.

O trabalho de cada um, era árduo, para arrecadar alguns meios de 
subsistência. Senti que em toda a população havia uma grande Fé, que não valerá 
a pena aqui de explicar, uma vez que este livro vai assinalando, com as muitas 
devoções e que poderão ser observadas nos designados monumentos. 

O meu papel tem sido, procurar gerir a religiosidade dos paroquianos, cujas 
devoções podem ser mais antigas ou mais recentes. Sempre que temos a ideia 
de fazer melhorias, ou construir algo novo nas nossas Igrejas, o povo acode-nos 
com grande prontidão e, por isso, queremos deixar aqui o nosso agradecimento.

No ano 2011, fazem cinquenta anos duas das paróquias sob a nossa 
responsabilidade. Era necessário comemorar, e como somos também responsáveis 
por uma terceira paróquia, resolvemos inclui-la no mesmo livro, de forma que 
fossemos recordando a Fé de cada um.

O povo dos Canhas é muito religioso e vai mostrando em cada quadra do 
ano, a sua Fé em Deus, das mais variadas maneiras. Assim, era necessário divulgar 
a nossa religião e também as questões do quotidiano. Desta forma, através deste 
livro, qualquer paroquiano dos Canhas, do Carvalhal ou do Cristo Rei, poderá 
recordar algumas das solenidades das suas Igrejas. Tal situação estende-se aos 
emigrantes distribuídos pelos quatro cantos do mundo. Para eles folhear o livro, 
será uma forma de ir matando as saudades e de recordar os momentos da sua 
infância, na terra natal. Recorremos a João Adriano Ribeiro, que já tem vários livros 
escritos com muitos capítulos sobre a religiosidade na Ilha da Madeira. Lemos 
pacientemente o seu texto e ficamos surpreendidos com os aspectos novos que 
apresenta. Não estamos arrependidos de lhe termos feito este convite. Julgamos 
que o leitor também não se arrependerá de ler o referido trabalho.

Padre António Paulo de Ponte Sousa

Pároco dos Canhas, Carvalhal e Cristo Rei
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Pintura da sacristia da Igreja de Nª Sª da Piedade.
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INTRODUÇÃO GERAL
Avante barquinha avante
Avante bons marinheiros

Viva o nosso comandante
José da Ressurreição Viveiros.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Fomos desafiados para fazer um trabalho escrito sobre três paróquias: a 
de Nossa Senhora da Fátima (no Carvalhal), a de Nossa Senhora da Piedade 
(nos Canhas) e a do Cristo Rei (na Ponta do Sol). A segunda já é paróquia desde 
o século XVI, um culto trazido com os primeiros povoadores. Porém, as outras 
duas são novas e têm a ver com o culto mais recente. Neste caso, procuraremos 
dar a nossa explicação plausível da forma como foi evoluindo esse culto no 
século XX. 

Recuando no tempo, os marcos fundamentais na viragem da vida religiosa 
portuguesa foram a luta entre liberais e absolutistas e, mais recentemente, a 
implantação da República. Sucessivamente, foi a entrada dos portugueses 
na Grande Guerra, a tentativa do regresso à monarquia e a implantação do 
Estado Novo e uma ditadura que iria durar 48 anos. No caso da implantação 
da República, num país essencialmente monárquico, houve uma separação 
de poderes, muitos padres saíram da Madeira, incentivou-se o culto de Nuno 
Álvares Pereira, o Santo Condestável que, entretanto, fora beatificado (em 23 
de Janeiro de 1918), e que alguns acharam que teve influência na Batalha de 
La Lys. 

Deram-se mudanças e havia uma luta acesa entre os conservadores, os 
monárquicos, a própria igreja, os democratas e as classes laborais. Em tudo 
isto estava o facto de portugueses ou madeirenses estarem na Grande Guerra. 
Várias mudanças se foram verificando nesse ano de 1917 e, entre elas, as 
que se deram na Madeira e também no concelho da Ponta do Sol, com alguns 
rapazes que foram recrutados para o conflito. 
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O rei D. Manuel II estava no exílio e era neto de D. Luís I, que visitara a 
Ponta do Sol, e que teve o nome numa estrada que se dirigia da vila ao Paul da 
Serra, e esta personalidade ainda estava na memória das pessoas. D. Manuel II, 
exilado, visitou as tropas portuguesas que estavam na frente de combate. Deixou 
muitos combatentes emocionados. Aires de Ornelas, um madeirense, conduziu 
o movimento militar de Monsanto, em 1919, para instalar a monarquia e, claro, 
para aquele rei bondoso regressar ao seu reino, mas sem sucesso. Foi este 
antigo Ministro da Marinha e Ultramar que, à sua custa, erigiu um monumento 
ao Cristo Rei, em 1927, no promontório do Garajau que era sua propriedade, a 
cerca de 120 metros de altitude, sendo visível aos navegantes. 

Era uma devoção que assentava na do Sagrado Coração de Jesus, 
promovida desde 1874 na Associação Católica, fundada por vários homens 
conservadores, entre os quais seu pai Agostinho de Ornelas. A ideia de fazer 
monumentos religiosos não era tradicional na Igreja e este foi o primeiro do 
Cristo Rei, quatro anos antes do Rio de Janeiro e mais de 30 anos antes do 
de Almada. A ideia destes monumentos chegou aos Canhas, através de D. 
Matilde, irmã de um combatente da Grande Guerra, um conflito marcado pelos 
bombardeamentos do Funchal.

Neste caso, comemorado pelo monumento de Nossa Senhora da Paz, no 
Terreiro da Luta, também inaugurado em 1927, tendo a Senhora bem no alto com 
o menino ao colo e também visível aos navegantes. Não vamos aqui explicar 
pormenores deste Monumento, mas um baixo relevo mostra uma Aparição a 
pastores.

Um movimento religioso chegava ao concelho da Ponta do Sol, através 
da Associação Católica e suas filiais e também da Conferência de S. Vicente 
de Paulo. O certo é que o monumento dos Canhas, em 1953, estava previsto 
ser alusivo ao Cristo Rei e, em 1960, uma paróquia fundada ali perto teve este 
nome.

Também no ano de 1917, que foi marcante na viragem religiosa do século, 
deu-se a Aparição de Fátima aos pastorinhos. Já tinham existido aparições, 
nomeadamente uma nos Canhas, em 1911 (faz agora um século) e no terreno 
pertencente ao casal da referida D. Matilde, onde se erigiu o Monumento. O 
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Estado Novo, para continuar a ser aceite, apoiou-se em algo de religioso que 
unisse os portugueses e se divulgasse pelo estrangeiro. Uma figura importante 
nessa união foi o cardeal Cerejeira que, indo ao Brasil, esteve na base da 
construção do Cristo Rei em Almada. O culto de Nuno Álvares Pereira, um 
homem das armas que foi beatificado, na Madeira fora marcado pelo Círculo 
de Estudos Nun’Álvares, no seio da Juventude Católica 1. Em 1931, o bispo de 
Leiria declarou oficial o culto de Nossa Senhora de Fátima que logo se estendeu 
à Madeira nesse ano e até à ilha de S. Vicente do Cabo Verde, onde se venerava 
Nossa Senhora de África. As primeiras capelas do novo culto foram erigidas em 
Câmara de Lobos, depois em S. Vicente, coincidindo esta com a passagem pela 
Ilha da Imagem Peregrina. Inicialmente, na Madeira, o culto de Nossa Senhora 
de Fátima era venerado à mistura com o de Nuno Álvares, que, na véspera 
da Batalha de Aljubarrota, passara na serra onde séculos mais tarde se deu a 
Aparição. Um facto surpreendente é que no ano de 1935, Nuno Álvares Pereira 
era o patrono do escutismo, que entretanto tinha grande aderência na juventude 
portuguesa. Quanto a Nossa Senhora de Fátima, assumiu uma oficialidade entre 
os madeirenses, aquando da visita da Imagem Peregrina, em 1948. Depois, 
foi em 1960 a fundação de várias paróquias desta devoção, entre as quais 
uma nos Canhas, mais propriamente no Carvalhal. Estes assuntos vão sendo 
desenvolvidos neste trabalho com mais algum pormenor.

A mais antiga nossa Senhora dos Canhas é a da Piedade, também orago 
da ilha do Porto Santo, a primeira ilha a ser povoada e venerada numa ermida da 
Ponta de S. Lourenço, na extremidade da Madeira, bem visível aos navegantes. 
É um sinal que tal devoção veio com os primeiros navegadores portugueses. No 
caso dos Canhas, a par desta devoção, surgiu outra junto ao mar, a de Nossa 
Senhora dos Anjos. A freguesia dos Canhas foi criada em 30 de Janeiro de 1577. 
Em meados do século XVII, surgiu uma nova devoção nos Canhas, a de Nossa 
Senhora do Socorro. Ainda nos finais desta centúria, é erigida uma ermida de 
Nossa Senhora da Encarnação nos Canhas.

No segundo quartel do século XVIII, quando Nossa Senhora do Monte foi 
feita padroeira da cidade, juntamente com Santiago Menor, surgiu esta primeira 
devoção numa capela particular nos Canhas, designada de Nossa Senhora do 



10

Monte e Santa Ana. Numa outra capela, também particular, surgiu a de Santiago.
São 15 as Nossas Senhoras veneradas, na actualidade, na freguesia 

dos Canhas, distribuídas pelas duas paróquias: a de Nossa Senhora da 
Piedade, a mais antiga, e a de Nossa Senhora de Fátima, a partir de 1960, 
também conhecida pela do Carvalhal. Não é muito vulgar na Madeira o culto em 
tamanha diversidade a Nossa Senhora. Talvez, esse facto tenha impregnado 
nos seus habitantes, ao longo dos tempos, uma forma de ser diferente de outras 
localidades, que tem origem no culto religioso.

Convém aqui enumerá-las: Senhora da Serra – Paul da Serra – Carvalhal; 
Senhora dos Caminhos – beira da estrada do Paul da Serra – Carvalhal; Senhora 
do Socorro – sítio do Socorro, capela – Carvalhal; Nossa Senhora de Fátima – 
Paróquia dos Canhas e do Carvalhal (grande na parede); Imaculado Coração de 
Maria – Piedade e Carvalhal; Nossa Senhora das Graças – Carvalhal e Piedade; 
Nossa Senhora do Desterro – Carvalhal; Nossa Senhora do Carmo – Carvalhal e 
Piedade; Nossa Senhora do Sorriso – Monumento de Santa Teresinha – Piedade; 
Imaculada Conceição – Piedade; Nossa Senhora das Dores – Piedade; Nossa 
Senhora do Parto – Piedade; Nossa Senhora da Piedade – Piedade; Nossa 
Senhora do Rosário – Piedade; Nossa Senhora dos Anjos – capela junto ao Mar.

Os Canhas, com as suas duas paróquias, é uma localidade de grande 
devoção. Em 1999, o bispo D. Teodoro de Faria efectuaria uma visita pastoral, 
no dia 14 de Março, à Paróquia dos Canhas, estando prevista uma reunião 
com os representantes de vários movimentos paroquiais 2. No ano de 2002, um 
grande grupo da Ponta do Sol resolveu juntar-se para ir rezar um terço, junto ao 
Monumento de Santa Teresinha nos Canhas, em memória da Aparição de Nossa 
Senhora de Fátima aos pastorinhos. Com esta iniciativa, o pároco procurava 
mobilizar os jovens a participarem na missa do domingo, tanto no Carvalhal 
como nos Canhas 3. Fomos encontrar uma notícia, em 15 de Janeiro de 1953, 
do jornal Independente, referindo-se à vida religiosa da população dos Canhas: 
O seu labor, persistente, obstinado, insensível a fadigas e sacrifícios, cioso das 
suas leiras que trata com cuidados de jardineiro, corre a par da sua religiosidade, 
humildemente patenteada nas suas devoções e festas de Igreja 4.
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Nos Canhas, destacaram-se algumas figuras religiosas. Entre os padres 
dos Canhas: Padre Abel Maria da Silva Branco (1926- 1956), que efectuou 
importantes obras na igreja; em 1974, o Padre José da Ressurreição Viveiros, 
que orientou várias obras no interior da igreja 5. Numa reportagem sobre a irmã 
Conceição Chá, da Congregação de Nossa Senhora das Vitórias, natural dos 
Canhas, que estava numa missão em Angola, o artigo refere também outros 
religiosos dos Canhas: o Cónego Manuel Gonçalves Pita, falecido no Estreito 
de Câmara de Lobos, em 1991; o Padre José da Silva Bairos, o qual esteve 
na Rodésia e na África do Sul e agora exercia a sua actividade em Sidney, na 
Austrália 6.

 Uma notícia dava conta que, no ano de 2006, iria ser efectuada uma 
semana bíblica nos Canhas. Os temas de reflexão eram: Criação, Aliança, 
Reconciliação, Dia de Amor, Igreja, Comunidade de Fiéis e Maria Mãe da Igreja. 
Ao longo de uma semana, as irmãs paulistas iriam visitar os doentes de diversos 
sítios 7. Neste ano de 2006, em Outubro, foi celebrada a Festa de Santa Teresinha 
no Monumento, a qual fora canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI, e proclamada 
Doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II em 1997 8.

 Dividimos este trabalho em três partes, correspondendo três às paróquias. 
Verificamos que os Canhas tiveram um progresso surpreendente, quer nas suas 
urbanizações, no parque empresarial, no fomento das estufas, na protecção à 
agricultura, nos transportes e comunicações.

 Uma introdução a cada uma destas partes, vai-nos dando uma ideia da 
paisagem e da intervenção humana, quer na orografia, nas plantações e também 
acerca do casario, na sua maior parte construído com dinheiro dos emigrantes 
que regressaram.

 Além dos dados históricos sobre cada igreja ou capela que antecedeu a 
igreja paroquial, procuramos fazer um roteiro para quem queira visitar qualquer 
um destes três templos. Não esquecemos de dedicar, na medida do possível, 
notas sobre as festas, muitas vezes promessas dos emigrantes, celebradas com 
cantoria, entre as quais a dos grupos corais e também da animação do arraial e 
até recuamos a outros tempos, à animação folclórica.
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 No caso dos Canhas, não poderíamos deixar de fazer referência à família 
dos Noronhas e, sobretudo, aos Monumentos, desde a igreja matriz ao meio do 
planalto do Paul, encabeçados pela já referida D. Matilde, embora nascida na 
Ponta do Sol e, claro, com a participação de todos.

 As várias associações, especialmente as católicas foram fundamentais 
no desenrolar da religiosidade, tanto nos Canhas como no Cristo Rei. Outras 
associações de carácter lúdico tiveram também uma intervenção digna, e não 
poderíamos deixar de mencionar algumas actividades, entre as quais desportivas, 
que se têm estendido ao meio rural.
 Os Canhas também foram beneficiados com obras, para o ensino, para 
a saúde e assistência, que procuram proteger sobretudo os mais velhos. Depois, 
ainda neste trabalho, não poderiam faltar os registos paroquiais, que, nestes 

últimos 50 anos, qualquer pessoa poderá 
usá-los como se fosse uma estatística. 
Ainda demos notas de alguns párocos, 
cuja passagem por qualquer destas 
paróquias foi notória: o Padre Caetano de 
Santa Cruz; o Padre Abel do Funchal; o 
Padre Paulo da Ribeira da Janela. 

Fizemos alusão aos ofícios 
de outros tempos, no que respeita ao 
cultivo de cereais, indispensável para 
a subsistência. Sem intenções de fazer 
propaganda, demos algumas notícias 
de algum comércio geral e também de 
restaurantes. 

Falamos ainda de algumas 
aspirações à actividade turística que, 
no caso dos Canhas, em relação a 
outras localidades, vai tardando. Porém, 
lembramos que, quer na montanha, na 
encosta e no próprio planalto do Paul da 
Serra, quer no clima ameno à beira-mar 
ou ainda no meio do povoado, os Canhas 
têm ainda muitos recursos para explorar.

Igreja de Nª Sª da Piedade.
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A PARÓQUIA DOS CANHAS, 
DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
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Altar-mor da Igreja de Nª Sª da Piedade.
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Vitral e escultura alusivos a Nª Sª da Piedade.
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Senhor da Montanha nos Canhas.

Projecto inicial do monumento nos Canhas.

Tapete de flores para a procissão.
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INTRODUÇÃO

Subindo o Jogo da Bola
Vindo tomar o Outeiro

Cantando suavemente
Hinos de amor verdadeiro.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Em 1960 houve acrescentamento de paróquias. Algumas das existentes 
diminuíram o espaço territorial para dar lugar às que entretanto se fundaram. 
Foi o caso da de Nossa Senhora da Piedade nos Canhas, que passou a contar 
com 2 968 almas. Os seus limites passaram a ser os seguintes: Norte, encosta 
do Paul da Serra. A Sul, Rocha sobranceira ao sítio dos Anjos e Madalena do 
Mar. A Leste, a Ribeira de Santiago. A Oeste, Ribeiro dos Salões até à vereda 
que separa o Poiso da levada do Poiso. Segue pelo eixo desta vereda até ao 
caminho da Cruz. Sobe por este caminho até ao caminho do Moinho do Rato. 
Desce pelo eixo deste ao Ribeiro da Fonte do Vimieiro, por cuja linha de água 
sobe até à nascente. 

 Quem vier da Ponta do Sol para os Canhas observa primeiro o lombo de 
Santiago. Um lugar soalheiro com terrenos cultivados até à beira da falésia, que 
desce abruptamente para a ribeira de Santiago. Observamos ali uma estufa em 
que já caiu um dos módulos. Depois é o casario apinhado até ao topo do lombo, 
onde se observam palmeiras a ornamentar quintais. Abaixo da estrada estão 
vários poios de bananeiras e, em lugares pedregosos, vegetam tabaibeiras e 
figueiras do inferno. No topo uma aparatosa antena marca o progresso das 
comunicações nos Canhas. Seguindo ainda, deparamo-nos com a ponte muito 
antiga e uma calçada em degraus por onde passavam os transeuntes. Ali, o 
casario estende-se pelo vale acima, estando no final a fechá-lo uma floresta 
de pinheiros. Passamos a Travessa das Telas e logo acima uma placa indica 
CANHAS. Depois é a Travessa de Santiago. Para cima é o Lombo da Piedade 
e lá está a igreja com o seu xadrez na torre e no topo desta um cata galo. Num 

Projecto inicial do monumento nos Canhas.
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quintal, à beira da estrada, está um emblemático cacto. Segue uma estrada que 
sobe e vai na direcção da igreja e da Junta de Freguesia.

 Mesmo ao lado uma vaca a pastar dá um ambiente com uma mistura 
da modernidade das construções e ao mesmo tempo campestre. Seguindo 
pela estrada da Quebrada, encontramos uma mistura de casas aparatosas 
misturadas com plantações de cana doce, despidas das pontas e cascas que 
aguardam maturação, pois está próxima a época de seguirem para o engenho da 
Calheta. Além disso, bananeiras. Não faltam as estufas, e de quando em quando 
corredores de ferro que são as modernas latadas de vinha. Alguns deles também 
poderão servir para suportar as pimpinelas. Existe agricultura de tudo um pouco 
e conforme a época do ano: batata doce, semilhas, favas. Da parte das fruteiras, 
vêem-se anoneiras, abacates, figueiras, goiabas. Voltamos a deparar-nos com 
outra vaca a pastar. Esta estrada vai até à beira da falésia, aonde a rocha cai 
vertiginosamente para o mar.

 Do outro lado, está o Lombo do Outeiro. O Caminho da Cruz serve algumas 
casas e estufas. Mas seguimos pelo caminho do Jogo da Bola, que é estreito 
como noutros tempos. Portas e portões dão para as casas mais antigas dos 
Canhas. Não parámos para observar bem, pois a estrada era inclinada e poderia 
vir algum automóvel em sentido contrário. Passámos pela Travessa do Outeiro 
e, finalmente chegámos à estrada onde está a Via Sacra, próximo da estação 
VIII. Parámos numa zona comercial, era o bar Freitas. Sentados, observamos 
um ribeiro ali próximo cujas margens têm espécies arbustivas que crescem 
naturalmente, mas logo ao lado é o comércio e o desenvolvimento. Apesar de 
não ser uma estrada litoral, passam carros ligeiros e pesados constantemente. 
Nos quintais vêem-se espécies decorativas como é o caso das palmeiras; 
frutíferas, como é o caso de um frondoso abacateiro; espécies industriais, como 
são os muitos poios de cana-de-açúcar; ou também, ainda ali próximo, outra 
vaca a pastar. 

 Bem mais acima, seguindo do Poiso, uma estrada que se dirige até ao 
Livramento está praticamente no limite dos casais dos Canhas. Mesmo assim, 
em altitude, existe uma palmeira e numa casa um encantador jardim, cujas 
espécies arbustivas podadas formam assentos como se aguardassem por 
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visitantes. Mas, logo à frente, a berma da estrada está mal cuidada e até houve 
quem lançasse por ali entulho, apesar de encontrarmos um café designado Bem 
Estar. Mais à frente, uma fábrica de blocos e, olhando pela encosta abaixo, 
existem terrenos cultivados com esmero. Por li continuamente circulam carros 
pesados. Depois passamos o Lombo do Meio, sempre com casas aparatosas 
e abaixo está o Lombo da Piedade e a caprichosa igreja desta invocação. Um 
bonito postal! Com aquele casario nuns recantos apinhado, mas harmonioso, 
noutros disperso. Na estrada que seguimos continua a chamar-nos a atenção 
os pequenos jardins das casas e não faltam as estrelícias. Uma estrada segue 
na direcção da serra e avista-se logo outro lombo, bem cultivado, são couves, 
semilhas, cana-de-açúcar e não faltam as estufas. Há por ali gente a trabalhar. 
Para cima segue a estrada do Lombo da Piedade. Olhando ao longe, irrompe 
a encosta do Paul da Serra, verdejante, apenas interrompida pela pedreira da 
Malhadinha. Continuam as casas aparatosas, era o dinheiro dos emigrantes, 
que foi chegando e fomentando a construção nos Canhas. Seguimos para o 
fundo da Ribeira e uma estrada para Sul indica o sítio das Murteiras. No fundo 
da Ribeira vegetam alguns loureiros, seisos e até vimeiros. Nas duas margens 
pelas rochas crescem espécies endémicas.

Altares da Igreja de Nª Sª da Piedade.
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S. Pedro 

São Tiago Nª Sª de Fátima

 Santo Antão
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A IGREJA DOS CANHAS
Ali nesta gente junta

Pouca lágrima aparece
Julgando ser uma santa

Que os Canhas a Deus oferece.

Francisca da Silva Cipriana.

Um dos mais importantes povoadores que aqui se fixou foi Rui Pires 
de Canha que veio a esta Ilha do Reino de Portugal não muito depois do seu 
descobrimento e viveu na vila da Ponta do Sol em uma lombada que ainda hoje 
conserva o seu nome, segundo informação prestada por Henrique Henriques de 
Noronha 9.

Um alvará régio datado de 30 de Janeiro de 1577, certamente em 
consequência do aumento populacional, criou a paróquia dos Canhas, 
desmembrando-a da Ponta do Sol, e estabelecendo como sede da freguesia a 
primitiva ermida de São Tiago, hoje desaparecida 10.

Na criação de paróquias, verificamos que os Canhas já era existente em 
1581 com uma despesa de 20 000 réis. A despesa com a paróquia dos Canhas, 
em 1606, era ainda de 20 000 réis, meio moio de trigo e meia pipa de vinho. A 
despesa dos Canhas em 1820 era de 19 000 réis, três moios de trigo e três pipas 
de vinho. O valor atribuído à igreja dos Canhas é de 419 000 réis e parte não 
quantificada 11.

No entanto, pelo menos em 1593, já se encontrava levantada a nova igreja 
da invocação de Nossa Senhora da Piedade. Na visitação efectuada nesse ano, 
nos Canhas, referia-se que a pia de baptizar desta freguesia ainda esta posta na 
ermida de São Tiago onde antigamente foi situada a freguesia determinando o 
visitador eclesiástico que ate todo o Outubro deste presente ano mudem a dita 
pia para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Piedade 12.

Este templo iria conhecer, ao longo dos anos, profundas transformações. 
Um mandado do Conselho da Fazenda, datado de 1676, ordenou a construção 

Nª Sª de Fátima

 Santo Antão
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duma nova capela-mor na igreja, cuja obra foi arrematada por Salvador Lopes 
pela quantia de 419 000 réis 13.

No primeiro quartel do século XVIII, a igreja foi inteiramente reconstruída. 
Um alvará do Bispo do Funchal de 29 de Março de 1730, enviado ao vigário 
dos Canhas, referia que a igreja nova que Sua Majestade mandara fazer na dita 
freguesia estava perfeita e acabada para nela se poderem celebrar os ofícios 
divinos como nas mais deste Bispado para que era necessário benzer a dita 
igreja 14.

O terramoto de 1748 danificou seriamente a nova igreja. Um alvará régio 
de Junho de 1752 ordenou a reedificação da igreja arruinada 15. Com esforço, 
fizeram-se alguns peditórios de forma a que tudo se conjugasse para as obras 
de recuperação. Em 1753, Manuel dos Santos, pedreiro, natural do Funchal e 
morador em Ponta Delgada, estava encarregado das reformas e acrescentamento 
do referido templo. Ali faleceu onde fez o seu testamento 16.

Nos finais desta centúria, aquela igreja tinha seis confrarias e uma 
devoção, sendo as mais opulentas a de Nossa Senhora da Piedade e a do 
Santíssimo Sacramento. Com um relatório dos gastos e despesas das referidas 
irmandades, procuraremos dar ao leitor uma ideia da intervenção dos cidadãos 
comuns na religiosidade desta freguesia. A confraria do Santíssimo Sacramento, 
com o rendimento de alguns bens próprios, no valor de 20 600 réis, em 1787, 
teve uma receita de 36 700 réis. A despesa foi de 96 400 réis com o pagamento 
de clérigos, armação para a festa, cantoria, alfinetes e outros dispêndios. A 
receita ora aumentava ora diminuía e, em 1815, por exemplo, foi de 50 200 réis, 
proveniente de esmolas, inhame, vinho e linho.

A irmandade de Nossa Senhora da Piedade, em 1786, teve uma receita de 
61 925 réis, proveniente de esmolas, vinho, trigo, centeio, que afinal de contas 
era a produção da terra e o rendimento de uma fazenda que possuía nos Anjos. 
A despesa atingiu 44 700 réis, os quais foram aplicados em pólvora, ramagem, 
giesta, alcatrão, tigelas para a festa e ainda num odre para recolher o vinho, 
círios para o altar, pagamento dos padres e um pregador. Em 1788, fez-se uma 
obra no altar-mor de Nossa Senhora da Piedade, como também no camarim 
novo e paredes contíguas, tecto e portas da mesma e bem assim no presbitério, 
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onde se gastaram 213 300 réis. Com o sacrário despendeu-se 18 900 réis. A 
população empenhou-se para pagar estas quantias e, no ano seguinte, a receita 
foi de 526 320 réis e a despesa de 763 100 réis. Este altar foi vistoriado pelo 
capitão-engenheiro, o qual cobrou 4 800 réis. Nele trabalharam os carpinteiros 
Domingos Nunes e Estêvão Teixeira, os pedreiros Manuel Gonçalves e Manuel 
Nunes e o pintor António da Trindade. Outras quantias foram aplicadas para ouro, 
tintas, um nicho, uma cavinha de prata, tecidos de damasco, pregos, madeiras 
para andaimes, cortinas e fretes.

Em 1809, o vigário dos Canhas queixava-se que muitos fregueses 
abusavam dos preceitos divinos e eclesiásticos, faltando às missas e funerais. 
Reclamava que, muitas vezes, esperava na casa dos defuntos por não haver 
quem os levasse à sepultura. Pedia que os juízes ordinários castigassem 
aqueles que não comparecessem nas cerimónias por trabalharem nos dias 
santos e domingos 17.

Em 1938, estava em vias de conclusão a torre da igreja dos Canhas, 
coberta de azulejos artisticamente dispostos. Espera-se o auxílio dos paroquianos 
presentes e ausentes 18.

 Em finais de Janeiro de 1940, Manuel Francisco Cousinha, engenheiro 
mecânico e proprietário da Fábrica de Relógios de Almada, veio aos Canhas 
para proceder à montagem do relógio na torre da igreja. Era um dos mais belos 
que saiu da fábrica com quatro mostradores luminosos e dois sinos (um para as 
horas com 123 quilos, o outro para os quartos, com 80 quilos). O preço foi de 
33 contos 19. As badaladas das horas eram ouvidas tanto nos Canhas como na 
Ponta do Sol: Acabarão assim, como por encanto, tantas brigas, tantos distúrbios, 
tantas questões graves e até crimes, que se registam todos os anos na época da 
divisão das águas de irrigação 20. Curiosamente, em 1941, o meirinho da igreja 
recebeu ordens para não deixar entrar qualquer mulher que se apresentasse de 
peito ou pernas ou ainda de braços nus 21.

No ano de 1950, um dos velhos sinos da torre da Igreja dos Canhas foi 
mandado reparar à fundição de  Ermesinde, no norte de Portugal 22. Da igreja 
dos Canhas, destacamos uma belíssima imagem de Nossa Senhora da Piedade 
executada no século XVIII.
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No ano de 2006, foi 
apresentada uma brochura 
elaborada por Gabriel Pita sobre 
os 250 anos da edificação da igreja 
de Nossa Senhora da Piedade 
dos Canhas. Nesta ocasião foi 
inaugurada e benzida a Capela 
Mortuária dos Canhas pelo Padre 
António Paulo 23. Ainda no ano de 
2006, a vida paroquial era constituída 
pela Confraria do Santíssimo 
Sacramento, a Catequese, com 280 
crianças e 17 catequistas; acólitos 
leitores, Grupo Coral, Ministros da 
comunhão, Zeladores da Igreja 
e Conferência de São Vicente 
de Paulo. Era intenção do Padre 
António Paulo fundar novamente 
a Confraria de Nossa Senhora da 
Piedade 24.

Púlpito  da Igreja de Nª Sª da Piedade.
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ROTEIRO DA IGREJA DA PIEDADE
Senhor Manuel Ferreira

Nosso coração deseja
Profundamente agradecer

Os bancos da nossa igreja.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Entramos pela sacristia e do lado esquerdo está o lavatório, muito bem 
talhado, em cantaria rija e com formas curvas e salientes. Na parede maior que 
está em frente à porta, o móvel com múltiplas gavetas onde se guardam os 
paramentos religiosos. Por cima estão as molduras seguidas para resguardarem 
as figuras. Ao centro, a de Cristo Crucificado. Seguem-se três telas de cada lado, 
para não explicarmos os motivos, daremos fotografias delas neste trabalho. Uma 
inscrição no tecto desenhado tem a data de 1946.

 Dali comunica com a capela-mor da igreja. O altar principal é reentrado 
em forma de camarim, servido por uma porta e escadaria interior. No cimo do 
arco estão as armas reais. No interior e mais alto que o sacrário está a imagem 
de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira desta paróquia. No cimo do pedestal, 
que suporta esta imagem, está um crucifixo dourado.

 Do lado de fora, está o sacrário, com os seus dourados em relevo e por 
cima tem outro pequeno crucifixo. Abaixo deste altar, dourado em pormenor, 
tem no interior o Senhor Morto. De um e do outro lado do arco, estão sobre dois 
nichos as imagens de Santiago e a de Santo Antão, esta com dois animais, um 
porco e uma vaca, o que não é muito comum. A capela-mor tem azulejos nas 
paredes laterais até ao tecto. Pendurado está um lindo lampadário de rica prata. 
Ainda a pintura do tecto tem ao centro a figura da Ascensão de Cristo. De um 
lado o Santo Sudário (a face de Cristo impregnada numa toalha de linho); do 
outro, um missal com o Sagrado cálice e a Hóstia, envoltos em motivos vegetais, 
as uvas e folhas de vinha e uma espiga de trigo. Para o estrado onde está o altar 
de celebração, sobe-se por três degraus. Um bonito vitral dá um colorido a este 
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majestoso espaço.
 Esta capela-mor dá para outro espaço, iluminado por uma janela, onde tem 

bancos e um pequeno piano, no mesmo sentido do altar-mor está reentrada uma 
capela com o respectivo altar, fechada por uma larga porta de madeira, cuja parte 
de cima é gradeada com o mesmo material.

 Saindo o arco principal, dá para a parte mais larga do templo. Do lado de 
fora, este arco é imponente, feito de cantaria rija com frisos salientes na base 
e antes de começar o arco. Acima dele outros frios continuam até fechar o 
rectângulo. Nos dois lados do grande arco estão nichos, formando altares com 
colunas e relevos, salientando os dourados. De um lado estão as imagens de 
Nossa Senhora de Fátima e, no outro, a do Sagrado Coração de Jesus, acima de 
um pequeno oratório, onde está a imagem de S. Pedro.

 Na parede para a parte Sul, está uma porta que dá para o adro. Por cima dela 
uma janela dá claridade à igreja. O mesmo se verifica no lado oposto, para o Norte 
do adro, com uma porta e janela. Ainda do lado Sul, está o púlpito bem desenhado 
e saliente da parede, com cobertura de impecáveis relevos sobressaindo os 
dourados, mesmo o da porta que é servida por uma escadaria interior.

 O tecto tem figuras imponentes. No centro representa a Descida da cruz, 
com Nossa Senhora e um anjo. De um lado a legenda: SICOT DOLOR MEUS. 
Do outro lado: VIDET SIEST DOLOR. De um lado desta representação central 
figuram quatro anjos; do outro, três anjos.

 Nas paredes laterais vários quadros vão mostrando os Passos da Paixão 
de Cristo, são as 14 estações da Via Sacra. Tem um rodapé de azulejos, nas duas 
paredes principais da igreja. Este corpo principal é percorrido por um corredor de 
soalho de mogno, com  rasgo de madeira mais clara. De um lado e do outro estão 
os bancos de madeira avermelhada e o soalho ainda é de casquinho.

 O coro é sustentado por duas colunas, formando três arcos para a parte 
onde estão os bancos e, claro, se sentam os fiéis. No arco central tem um vitral. 
No tecto tem a data de 4 de Março de 1756, data em que foi bastante reparada 
e aumentada esta igreja. Do lado de dentro, a porta principal apresenta-se 
rectangular em cantaria rija. Logo a seguir à estrada do lado direito, está uma 
dependência servida por uma porta de cantaria rija, onde está a pia baptismal.
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Pintura do tecto da Igreja de Nª Sª da Piedade.



28

Escultura de Nª Sª da Piedade e sacrário.
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AS FESTAS NA PARÓQUIA 
DOS CANHAS

Nos Canhas o beaterio
Produz grande criação;

O padre conta-lhe histórias,
Diz ámen o sacristão

E as beatas a cantarem
Ao som d’um velho rajão.

Periódico A Voz do Povo, 1883.

 Nos Canhas, as principais festividades eram a da Senhora da Piedade e 
a do Santíssimo, custeadas pelas respectivas confrarias, como poderemos ver 
nos registos existentes desde finais do século XVIII, nas contas apresentadas 
pelos tesoureiros de cada ano.

Temos notícia no Funchal de festejos na igreja dos Canhas no ano de 1862 
25. Com o andar dos tempos, iniciam-se outras celebrações que chegaram até 
aos nossos dias. Em 1863, uma notícia falava de uma festividade – Realiza-se 
na igreja paroquial dos Canhas a festividade do Espírito Santo. Hoje há ali arraial 
e toca a banda Artistas-Madeirenses Convém aqui dizer que se deslocaria uma 
Banda do Funchal, das três existentes na Madeira, naquela data 26. 

O gosto pelos bazares ou quermesses com rifas estendia-se ao meio 
rural. Em 1904, Guilherme Félix Camacho, do Livramento, nos Canhas pediu 
para colocar um bazar no adro da igreja principal nos dias 4 e 5 de Junho 27. 

Além das duas festas principais, as outras nem sempre eram comuns e 
variavam conforme o pároco ou até com as promessas. Em 1924, por exemplo, 
realizou-se a festa de S. Pedro nos Canhas. Todos sabemos que este arraial era 
sobretudo da Ribeira Brava, de Câmara de Lobos e da Ponta do Pargo 28.
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Festas nos Canhas, indicando os festeiros, ou o responsável:

data Nome Morador Datas Festa Local
1922 Frº Pita Lº Piedade 15/1 Novena N S Piedade Canhas
1922 Mel Pita Pedro Lº do Meio 4-5/2 S. Antão Canhas
1922 Frº Pita Lº Piedade 7-8/7 Sagr. Coração Jesus Canhas
1922 José Coelho Lº Piedade 25-26/8 Nª Sª Piedade Canhas
1922 Frº Pita Lº Piedade 12-13/8 Nª Sª Livramento Canhas
1922  Frº Pita Lº Piedade 12-13/11 Santo André Canhas
1922 Frº Pita Lº Piedade 28-29/10 Nª Sª Rosário Canhas
1923 Frº Pita Lº Piedade 30/6, 1/7 S. Coração Jesus Canhas
1923 Frº Pita Lº Piedade 14-15/7 Nª Sª Carmo Canhas
1923 Frº Pita Lº Piedade 4-5/8 Nª Sª Piedade Canhas
1923 Frº Pita Lº Piedade 11-12/8 Santíssimo Sº Canhas
1923 Frº Pita Lº Piedade 24-25/12 Festa de Natal Canhas
1924 Frº Pita Lº Piedade 18-19/1 Santo Antão Canhas
1924 João Coelho S. Teago 10-11/5 S. Teago Canhas
1924 Frº Pita Lº Piedade 19-20/7 e 2-3/8 Nª Sª Monte Carmo Canhas
1924 João Coelho S. Teago 8-9/8 Nª Sª Piedade Canhas
1924 João Coelho S. Teago 16-17/8 Santíssimo Sº Canhas

A fim de se custearam as obras com o calcetamento do adro da igreja, no 
ano de 1932 fizeram-se bazares onde apareceram muitas ofertas, conduzidas 
por romarias dos vários sítios. Era um espectáculo digno de ver e os automóveis 
já chegavam à entrada da freguesia 29.

 Todos sabemos que as maiores festas da Madeira, isto pelo menos no 
último século, depois de ter começado a navegação a vapor à roda da Ilha, 
foram a do Monte, a de Ponta Delgada, a dos Milagres, a de S. Pedro na Ribeira 
Brava e a do Loreto. Praticamente uma em cada extremidade da Ilha. Muitos 
romeiros dos Canhas não faltavam a está última, devido à proximidade. Em 1942 
fomos encontrar uma curiosa notícia –Para a Festa do Loreto -  Dizia-se que uns 
rapazes ausentes no Cabo mandaram 25 contos !  Dentro da igreja gastaram 
4 e no arraial 15. Só para o pessoal da festa foram 3 pipas de vinho. Foi uma 
conversa entabulada com o correspondente dos Canhas no vapor Vitória com 
uma pessoa até desembarcarem na Ponta do Sol 30.

As notícias que obtivemos mostram que as festividades dos Canhas 
eram muito pitorescas, embora nem sempre noticiadas. Com alguns elementos 
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recolhidos desenvolvemos um capítulo mais adiante sobre folclore. Em 1950, 
por exemplo, num dos roteiros turísticos, faziam referência aos Canhas: 
Interessante freguesia onde ainda aparecem antigos trajos regionais por ocasião 
das festividades e romarias 31.

No ano de 1994, Juan Fernandes escreveu um artigo Canhas – calma 
de morte. A emigração continuava e a adesão à CEE não modificava muito. 
Entabulou uma conversa com Egídio Pita, o ex-presidente da Câmara, uma 
figura de grande intervenção política, natural dos Canhas, o qual já dizia que nos 
Canhas estava concentrado todo o sector industrial e comercial da Ponta do Sol. 
Sobre as festas referia: antes para ser festeiro era preciso esperar por um lugar 
numa longa lista; agora já não há festeiros 32. 

 No primeiro domingo de Agosto, costumava-se celebrar a festa de Nossa 
Senhora da Piedade; no segundo domingo, a do Santíssimo Sacramento. Uma 
notícia de 1995, com o texto de Luís Gonçalves, referia que a Festa de Nossa 
Senhora da Piedade seria celebrada a expensas dos irmãos Vieira Alves: 
Manuel, João e Constantino, naturais do Serrado e Cova. Haveria animação com 
a Música de Câmara de Lobos e o Grupo Folclórico da casa do Povo da Ponta 
do Sol. Ainda o conjunto de ritmos modernos Galáxia 33.

 Em 1996, foi aparatoso o arraial de Nossa Senhora da Piedade nos 
Canhas, segundo o correspondente João Ramos. Afluíam romeiros de muitas 
partes e houve grande investimento em barracas. Os arranjos começaram no 
princípio da semana e costumam ficar para a Festa do Santíssimo que começa 
a seguir. Iniciavam-se assim as festas de Verão que terminavam com a de Santo 
André e Avelino, no Carvalhal 34.

 No ano de 1998, um artigo de Orlando Drumond dava destaque ao arraial 
de Nossa Senhora da Piedade. A festa prometia ser rija. A ornamentação seria 
mais acentuada no adro e nos arruamentos circundantes. A rua de acesso à 
igreja seria completamente tapada por 17 extensões de gambiarras e 32 corriolas 
de flores. Na véspera haveria Novena. A missa solene do domingo seria cantada 
pelo Grupo Coral de S. Vicente. O Grupo Folclórico do Casa do Povo da Ponta 
do Sol, que completava 17 anos faria uma actuação. Ainda a Banda Municipal da 
Ponta do Sol e a animação do Grupo Musical Os Lordes 35.
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  No ano de 1998, novamente Orlando Drumond noticiava a festa do 
Santíssimo nos Canhas prevista para dois dias. Caracterizava-se pelo tapete 
de flores e pelas verduras ao longo do itinerário da procissão. Actuaria a Banda 
Municipal da Ponta do Sol e o conjunto musical Galáxia. Na missa solene 
estaria presente o Grupo Coral da casa do Povo da Ponta do Sol. No domingo, 
destacava-se ainda a presença do Grupo Folclórico Luso-venezuelano Jardim 
da Madeira e ainda outro conjunto musical Os Lordes 36.

 Ainda o correspondente Orlando Drumond, no ano de 1999, dava uma 
notícia agora muito vaga da Festa de Nossa Senhora da Piedade, não informando 
os pormenores costumados 37. O mesmo sucedeu com a notícia da Festa do 
Santíssimo, na semana seguinte 38.

 Percorrendo os periódicos, passou muito tempo que não houve notícia 
de festas na paróquia de nossa Senhora da Piedade. Agora, em 2006, foi a vez 
de celebrar a de Santo Antão. Além de uma Filarmónica, actuaria o conjunto 
musical Amigos da Música 39. Ainda no ano de 2006, para assinalar os 250 anos 
da construção da igreja da Piedade, o bispo do Funchal presidiu à celebração da 
Eucaristia 40.

 No ano de 2006, fomos encontrar um interessante artigo. A irmã Conceição 
Vieira Chá traçou um texto sobre a paróquia dos Canhas noutros tempos, quando 
tinha 18 anos. As missas do Parto, às cinco da manhã, eram a preparação 
próxima da festa do Natal a atraíam toda a gente, crianças jovens e velhos. 
As homilias eram excelentes catequeses e toda a assembleia cantava cânticos 
próprios que são cantados apenas nestas celebrações. Alguém encarregava-
se de acordar as pessoas com o ribombar de um foguete e no adro ouviam-se 
gaitas a tocar e bombas em sinal de festa 41.

Verificaram-se algumas mudanças a partir de 2006. No ano seguinte de 
2007, vários antigos emigrantes dos Canhas iriam celebrar no dia 9 de Dezembro 
um almoço de Natal venezuelano, o qual era promovido pelo Coro Estrelas de 
Maria, da paróquia dos Canhas. Este coro costumava animar as missas ao 
sábado. O almoço iria realizar-se nas instalações paroquiais e pela tarde haveria 
animação com jogos 42.

Pela primeira vez, em 2007, anunciava-se que seria celebrada, no 
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Monumento dos Canhas, a festa de Nossa Senhora do Sorriso, cuja imagem ali 
existente estava relacionada com um milagre acontecido com Santa Teresinha 
do Menino Jesus 43. No mesmo ano de 2007, o Padre Paulo resolveu celebrar 
a festa de Nossa Senhora dos Anjos, na sua capela junto ao mar. Na véspera 
haveria uma vigília. No dia haveria uma missa com procissão 44. Ainda em 2007, 
os Canhas iriam celebrar a festa do seu primeiro patrono. Seria apresentado um 
livro de Gabriel de Jesus Pita com diversos dados históricos sobre Santiago. 
Referia que numa visitação, efectuada em 1593, foi ordenada a transferência da 
pia Baptismal da capela de Santiago para a nova igreja da Piedade 45.

Novamente em 2008, anunciava-se que iria ser celebrada, no dia 1 de 
Junho, no Monumento de Santa Teresinha, a festa de Nossa Senhora do Sorriso, 
cuja imagem ali se encontrava 46.  No ano de 2008, o Padre António Paulo iria 
celebrar a festa de Santiago, com uma novena e a missa do domingo com 
procissão. Segundo Sílvio Mendes, o terramoto de 1748 destruiu a capela, no 
sítio do mesmo nome 47.

No ano de 2009, a freguesia assinalou o 431º ano da sua fundação, com 
a celebração de uma missa de acção de graças na igreja da Piedade, tendo o 
presidente da Junta referido que não era tempo de fazer grandes despesas48. 
Em 2009, era a festa na capela de Nossa Senhora dos Anjos. Haveria procissão, 
missa e novena. Nos dois dias, haveria animação com um conjunto musical 
e filarmónica 49.  Ainda no ano de 2009, a paróquia dos Canhas fez uma 
homenagem a Santiago com uma celebração Eucarística. Uma entrevista com 
Gabriel Pita dava conta de que fora a primeira devoção dos Canhas, onde existia 
uma primitiva capela que teria sido destruída por uma quebrada 50. Chamamos a 
atenção para festas que até então não eram realizadas, ou pelo menos noticiadas 
na imprensa.

Mas, o ponto culminante na religiosidade foi a visita da Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima, que pela terceira vez veio à Madeira, neste final 
do ano de 2009. A imagem Peregrina foi trazida do Carvalhal acompanhada 
pela banda. No Monumento de Santa Teresinha, às 17 horas do domingo, foi 
celebrada uma missa e recitado o Terço. Dali sairia para a Igreja dos Canhas. 
Na segunda-feira, a imagem seria visitada pelos alunos da Escola do Lombo da 
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Piedade. Estava previsto um momento de reflexão, rezar o Terço e uma procissão 
das velas. Haveria uma guarda de honra à imagem pelos grupos da catequese. 
Entre o Carvalhal e o Monumento a Imagem percorreu caminhos engalanados 
com colchas, flores, tapetes, balões e velas numa sentida homenagem à Mãe 
de todos os homens. E foi precisamente junto ao Monumento que decorreu 
uma missa campal. Uma grande manifestação de fé que juntou centenas de 
paroquianos os quais, ignorando o frio de fim de tarde e a chuva que ameaçava 
cair, acolheram com o calor dos seus corações e os seus vivas a Imagem 
Peregrina. O Padre António Paulo fez questão de sublinhar que a Imagem vinha 
carregada de uma mensagem de Paz, que queremos na nossa família 51. 

Pormenor de um dos altares 
laterais da Igreja de 
Nª Sª da Piedade.
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A FAMÍLIA CABRAL DE NORONHA E OS 
CANHAS

Está muito satisfeito
O senhor Francisco Cabral

Ofereceu na sua quinta-feira 
O lugar do pedestal.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

A família Cabral de Noronha era conhecida como possuidora das ilhas 
Selvagens, durante quase dois séculos e foi com a venda das mesmas que 
adquiriu a Quinta do Retiro nos Canhas. Pode parecer estranho, mas aqueles 
rochedos pertencem à freguesia da Sé e era seu proprietário o cónego da 
catedral, Manuel Henrique Teixeira, que, em 1717, as deixou na forma de terça a 
uma sobrinha. No ano de 1768, o capitão Brás Cabral de Noronha, possuía estas 
ilhas sob a forma de vínculo e delas fez arrendamento por três anos. No ano de 
1779, era seu proprietário o capitão Constantino Cabral de Noronha Teixeira. No 
ano de 1794, a viúva D. Teodósia Joaquina Canha arrendou-as por seis anos. A 
referida D. Teodósia continuou com um arrendamento, até ao ano de 1809, a D. 
José Few de Armas, da ilha de Lançarote 52.

 Esta família tem-se destacado nos Canhas desde há muito tempo, por 
isso não poderíamos deixar de dedicar-lhe aqui algumas linhas. Continuando a 
referir as Selvagens, um assunto deveras curioso, no ano de 1842, por exemplo 
tal expedição foi dirigida por João Teixeira Cabral de Noronha; em 1851, por Luís 
Teixeira Cabral de Noronha. No ano de 1860, Constantino Cabral de Noronha 
tinha, na rua de Santa Maria, uma pequena fábrica de transformar barrilha, 
oriunda das Selvagens em sabão.

João Teixeira Cabral de Noronha, casou na Sé, em 1833, com Carolina 
Ornelas dos Canhas 53. Tiveram os seguintes filhos: Constantino, Francisco, 
Leonor, Carolina, Maria e Carlota. Foi assim que se aproximaram os Noronhas 
dos Canhas. O Filho Francisco Cabral de Noronha, embora tivesse filhos, 

Pormenor de um dos altares 
laterais da Igreja de 
Nª Sª da Piedade.
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manteve-se solteiro e, por isso, não encontramos o seu registo de casamento. 
Morava com sua irmã no Serrado da Cruz, nos Canhas, e os restantes filhos no 
Funchal. Em 1902, moveram um auto de restituição de terra nos Anjos 54. No ano 
de 1905, Francisco de Noronha teve nova querela com colonos, na Madalena 55.

Em 1913, D. Leonor Cabral de Noronha, moradora no Serrado da Cruz, 
nos Canhas, requereu um inventário dos bens dos pais de João Teixeira Cabral 
de Noronha, falecido em 7 de Janeiro de 1872 e de sua mulher D. Maria Carolina 
Cabral de Noronha, falecida em 7 de Janeiro de 1876, que foram moradores 
nos Canhas. Além de D. Leonor, eram herdeiros os irmãos: Carolina Cabral de 
Noronha, moradora na cidade de S. Paulo e ainda Francisco Cabral de Noronha, 
solteiro, morador no Serrado da Cruz 56. Apesar de muitas tentativas, não 
encontramos este inventário, como acontece com outros. A nossa curiosidade 
vem do facto, como já dissemos, de esta família estar relacionada com as 
Selvagens, conforme uma comunicação que fizemos em Canárias no ano de 
1990.

Em 1919, surgiu uma outra acção em que era desta vez autora D. Carolina 
Cabral de Noronha, ausente no Brasil, e réu D. Leonor Cabral de Noronha, 
continuando sem aparecer o referido inventário 57. Francisco Cabral de Noronha 
manteve-se sempre solteiro. Aparece-nos como sua descendente e habilitada à 
herança D. Josefina Cabral de Noronha 58.

Francisco Cabral de Noronha Júnior casou com D. Matlide Trindade de 
28 anos, no ano de 1917. Era filho de Francisco Cabral de Noronha e de Maria 
Pita. Nasceu em 1890 e faleceu em 13 de Fevereiro de 1962. Era proprietário de 
um engenho de fabricar aguardente e teve um auto contra o sócio em 1920 59. O 
certo é que devem ter existido querelas familiares 60.

Em 1923, era um dos herdeiros dos bens de seu tio Constatino Cabral 
de Noronha, falecido solteiro, em 11 de Abril de 1894, portanto, filho de João 
Teixeira Cabral de Noronha 61. Apesar das nossas diligências, não encontrámos 
nada sobre as Selvagens para terminarmos uma monografia sobre essas ilhas, 
nem a forma ou o preço como foram vendidas, no início do século XX, à firma 
Luís da Rocha Machado. Mesmo assim, achamos oportuno deixar aqui o registo 
daquilo que encontrámos.
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Os automóveis acabaram de chegar aos Canhas em 1934. Assim, o 
cigarrilha de um carro de carga nos Canhas furtou o carro em que trabalhava 
e convidou os amigos a dar uma volta. O carro precipitou-se num barranco de 
18  metros. Foi preso para a cadeia da Ponta do Sol 62.  No ano de 1934, o 
administrador oficiou os serviços de viação, dizendo que o lugar provisório para 
o estacionamento das carreiras seria no sítio de S. Tiago, nos Canhas 63.

 O correspondente dos Canhas, em finais de Julho de 1935, comentava a 
movimentação de excursionistas aos Canhas: Não obstante a pavorosa crise, em 
que aliás não acreditamos muito, chegam, aqui, quase diariamente automóveis 
e camionetas cheios de passageiros e excursionistas. Todos uua você, tecem 
rasgados elogios às belezas peregrinas e incomparáveis desta freguesia, que é, 
na verdade, uma das mais belas da Madeira 64.

 No ano de 1941, em plena Grande Guerra, com a dificuldade de 
combustíveis e até de borracha para pneus, os transportes públicos e mesmo 
particulares tiveram de parar. Porém, Francisco Cabral de Noronha pagou o 
imposto de uma viatura importada 65.  Em Agosto de 1942, o correspondente 
dos Canhas falava que a falta de visitantes na freguesia devia-se à carestia das 
abelinhas e da suspensão completa das camionetas 66.  O correspondente dos 
Canhas, em 1945, referia-se à suspensão das carreiras de camionetas, em três 
concelhos da costa Sul, devido à falta de pneus 67. Em 1950, com a chegada do 
novo carro aos Canhas, esta freguesia passou a contar com três automóveis 
para passageiros e outros três camionetas para carga 68. Nos Canhas, Francisco 
Cabral Noronha, em 1935, adquiriu um J. M. C. pesado; Ainda em 1935, na Ponta 
de Sol, Ermelinda Paixão Gomes, das Terças comprou  três viaturas marca Ford 
ligeiro 69.



38

Jesus Crucificado e Nª Sª de Fátima.
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A APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA EM 1911
Temos os Canhas e Anjos

Terras de toda a fartura
Os Canhas dão muita fruta.

Os Anjos muita verdura.

Carlos Santos, 1938.

 Noutros tempos, as pessoas que tivessem visões religiosas eram 
perseguidas. Em 1720, por exemplo, celebrou-se um Auto de Fé, no Terreiro 
de S. Miguel, em Coimbra, em que se leram 29 processos, por serem muito 
dilatados ficaram por ler 23. Saíram em procissão 25 homens; duas mulheres 
por fingirem virtude e publicarem revelações, extasis, aparições e falas interiores 
com Deus; 18 por seguirem a doutrina de Molinos. Foram todas condenadas 
a degredo das suas terras por vários anos 70. Verificamos que as condenadas 
eram obrigadas a sair da sua terra.

 Uma suposta aparição de Nossa Senhora a Ana da Silva, criada de 
casa alheia, ter-se-ia verificado na véspera de S. Martinho, no ano de 1911, no 
Serrado da Cruz, num terreno que pertencia à Quinta de Francisco de Noronha, 
na freguesia dos Canhas, e até há quem diga que foi no sítio onde se erigiu o 
Monumento a Santa Teresinha.

 Perante a situação política que se vivia em Portugal, com a implantação 
da República, verificavam-se mudanças profundas entre os portugueses. Num 
País de monárquicos, instalara-se a República. Começou logo um saudosismo 
do Rei. Era necessário um milagre! Manuel Pestana Reis, um escritor natural 
dos Canhas, publicou em Março de 1912 um poema, escrito naquela freguesia e 
intitulado Aparição:

 Olhos que lembram dobres frios, gemebundos,
 Quando é tarde e as virgens tristes pela estrada
 Conduzem pela mão à casa abandonada
 Os pálidos velhinhos cegos, moribundos 71.
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 Na Aparição dos Canhas, surge uma mistura do Rei com a sua espada 
misturada com uma visão de Nossa Senhora. O certo é que em 1913, tal facto 
foi-se divulgando e com movimentação de população a partir de 22 de Fevereiro, 
devido às profecias da designada pelos periódicos santinha Bernardete. 
Procuraremos dar a conhecer as notícias como as encontrámos.

 Encontrámos um título: O caso dos Canhas. O aparecimento da virgem 
alvoroça o povo – a atitude dos párocos é digna de menção: Tem-se falado 
ultimamente num facto extraordinário desenrolado na freguesia dos Canhas, 
em virtude do qual a população dali e de várias freguesias circunvizinhas se 
têm alvoraçado. Deve-se este facto sem dúvida ao espírito doentio de uma 
mulher que julga ver a Virgem numa propriedade do sr. Francisco Cabral de 
Noronha. Sabemos que os párocos das freguesias onde se manifesta mais 
intensamente o alvoroço popular têm mantido uma atitude digna de louvor 
advertindo as populações a se acalmarem, porquanto essa aparição não se 
dá senão no cérebro enfermo dessa mulher muito conhecida já nos canhas. O 
nosso estimado colega Brado D’Oeste conta o caso nos seguintes termos: POVO 
ALVORAÇADO – o povo da freguesia dos Canhas e da Ponta do Sol anda em 
grande alvoroço pela blague que tem sido espalhada de que apareceu Nossa 
Senhora (…), e uma célebre rapariga que foi criada do sr, Nicolau Francisco 
Borges desta Vila e que muito deu que falar na noite de S. Martinho no ano de 
1911. Fizeram muitos papalvos uma romaria ao local da pretendida aparição, no 
sábado 22 de Fevereiro e agora segundo nos consta projecta-se uma grande 
reunião do povo daquela freguesia e da de Ponta do Sol para assistir a nova 
aparição que deve ter lugar no próximo sábado. Afim, da intrujona revelar o que 
lhe for comunicado pela Virgem que só ela tem dita de ver. Curiosamente, a 
véspera de São Martinho é o dia de Santo André Avelino. Não seja isto um meio 
arranjado para iludir e sublevar o povo, ou para outro qualquer fim que possa 
de futuro ser prejudicial à tranquilidade pública. Talvez não fosse mau prevenir 
qualquer facto desagradável que muito bem pode ocorrer 72.  

 O melhor fez fazer sair a rapariga da sua terra, evitando que ali estivesse 
no dia da confirmação da Aparição. Na correspondência da Administração do 
Concelho da Ponta do Sol, encontrámos um ofício de António de Freitas Júnior 
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enviado ao Governador: Sob a epígrafe Povo Alvoraçado publica na forma Brado 
d’Oeste, cujo exemplar envio, anda o povo em agitação súbita de espírito pelo 
facto de serem espalhados boatos alarmantes de aparições sobrenaturais a 
Ana da Silva, solteira, de 18 anos de idade, filha de Francisco Vieira Neto e de 
Maria da Silva, criada da professora do sexo feminino, residente no Serrado 
da Cruz, da freguesia do Canhas. Querendo prevenir qualquer facto que possa 
resultar alteração da ordem pública fiz vir a minha presença a dita Ana da Silva, 
a qual pelas respostas que me deu, confirmando o que no referido local se diz, 
parece ser uma fanática ou doente mental que bem pode ser origem de qualquer 
levantamento popular e por isso a envio a Vª Exª para que se digne providenciar 
a fim de que seja submetida ao necessário tratamento, se for realmente doente 
ou adoptar o que tiver por conveniente para evitar que ela no próximo sábado 
esteja na freguesia de sua residência onde me consta vai haver grande reunião 
de povo para assistir à nova e já anunciada aparição 73.

 Ainda outra notícia sobre O caso do Canhas - A rapariga das aparições 
da Virgem vai ser submetida a um exame médico. Como noticiamos há dias 
tem havido pelos Canhas um certo reboliço por causa de uma rapariga que 
espalhou a blegue de que a Virgem lhe havia aparecido numa propriedade 
do sr. Francisco Cabral de Noronha, tendo até o povo daquela freguesia feito 
uma procissão ao local, o que foi condenado do púlpito por alguns párocos 
que tiveram conhecimento do caso. A este respeito o nosso estimável colega 
Brado d’Oeste da Ponta do Sol informa o seguinte em seu último número. O 
sr administrador deste concelho tendo conhecimento das aparições milagrosas 
que tiveram lugar na freguesia dos canhas mandou vir à sua presença a santa 
rapariga de quem sucediam tais aparições para ver se conseguia averiguar, se 
era um espírito ou um corpo autentico que elas se realizavam; porém como não 
fosse possível obter outra resposta que não fosse a de nossa senhora lhe tinha 
dito que D. Sebastião não tardava com a sua tropa e a sua espada para pôr tudo 
isto a direito, o que no próximo sábado havia de dizer-lhe o mais preciso, visto 
que lhe tinha prometido tornara a aparecer para esse fim. O digno administrador 
resolveu enviar a ditosa Bernardete a sua Exª o Governador Civil para ser 
interrogada por peritos médicos a fim de ver se está fanatizada ou atacada de 
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alienação mental, porque se torna um perigoso elemento de alteração da ordem 
pública se continuar a influir no espírito da nossa bruta e cheia de superstições 
impingindo-lhe carraptões e levantando falsos testemunhos aos santos 74.

 Novamente, O caso dos Canhas: No dia 14 de Agosto, outra notícia sobre 
este célebre caso, a que já por várias vezes nos temos referido, recordamos 
mais esta notícia local do nosso estimado colega Brado D’Oeste da Ponta do 
Sol – Sábado passado grande número das pessoas dadas a superstições que 
ainda não sabiam que a Santinha da milagrosa aparição tinha ido fazer milagres 

para a cidade do Funchal 
foram à freguesia dos Canhas 
a fim de presenciarem esse 
facto estupendo que tinha sido 
anunciado pela vidente para 
o último sábado. Um número 
dessas pessoas. Segundo nos 
informaram pode calcular-se em 
300 na maior parte mulheres, 
sendo um grande contingente 
da freguesia do Arco da Calheta 
ficando todos logrados porque 
nada viram e deram uma 
caminhadas inútil abandonando 
suas casa por terem dado ouvidos 
ás bilhardices que a tal santinha 
fez espalhar entre aqueles que 
são dados a crendices estúpidas 
e prejudiciais para outra vez não 
sejam tão parvos 75. 

Tecto da Igreja de Nª Sª da Piedade.
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AS ASSOCIAÇÕES NOS CANHAS
É da freguesia dos Canhas

Que eu quero falar
Pois na ilha da Madeira

Tem ela o seu lugar.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)
 

 O espírito associativo começou no Funchal, nos inícios do século XIX, 
e tardou a estender-se ao meio rural. Nos campos, poderemos considerar 
associações as filarmónicas e a Ponta do Sol teve uma delas. Nos princípios 
do século XX, existiam associações de todos os níveis e as mais importantes 
eram as de montepio e as beneméritas. Porém, havia quem considerasse os 
sindicatos, as cooperativas e até as de animais.

Em 1919, fundaram a Cooperativa de Lacticínios Madeirense, constituída 
com accionistas. Os nomes principais eram: Egídio Toreato Rodrigues, da 
Calheta; Francisco Cabral de Noronha, dos Canhas; Lino Caetano Jardim, de 
Santana 76. Nesta época, a Madeira exportava muita manteiga e nos Canhas 
existiam muitas vacas. Na década de 20, era rara a freguesia que não tivesse a 
sua pequena fábrica de manteiga.

Se recuarmos no tempo, as irmandades ou confrarias tinham um papel 
muito importante na condução da religiosidade. Todas as igrejas tinham uma 
confraria do Santíssimo Sacramento que era a principal. A par desta, confrarias 
de outras devoções e todas tinham responsabilidades das festas, da angariação 
das quotas e esmolas e até de emprestar dinheiro a juros. 

No final da década de 20, surgiram corporações de culto em toda a ilha.  
Uma notícia dava conta que, em 1932, foram organizadas corporações do culto 
católico nas freguesias dos Canhas, Madalena do Mar e Ponta do Sol; o mesmo 
veio a acontecer em Machico, Porto da Cruz, Água de Pena, Caniçal e Santo da 
Serra 77. Costumavam fazer reuniões periódicas, rezavam orações e lavravam 
uma acta. Nalguns casos valiam à pobreza.

No ano de 1941, existia uma Corporativa Cultural dos Canhas que era 
Tecto da Igreja de Nª Sª da Piedade.
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presidida pelo vigário. Este requereu ao Ministro da Justiça um prédio rústico 
que pertencera à Igreja e fora expropriado na movimentação da República, em 
1910 78.  Contudo, no ano de 1941, os jornais anunciavam um subsídio de 12 
contos a esta Corporação Cultural. No ano de 1942, os periódicos anunciavam 
que o subsídio seria de 10 contos. A pertinácia do correspondente alertava que a 
promessa, no ano de 1943, poderia ser de oito contos e pedia a Deus para não 
permitir que ficasse reduzida a zero 79.

Em 1956, existiam nos Canhas as seguintes associações religiosas: 
Confraria do Santíssimo Sacramento; Ordens Terceiras Carmelita e Franciscana, 
Filhas de Maria e Conferência de S. Vicente de Paulo 80.

 Dando um salto no tempo, em 2001, numa notícia, referia-se que um 
grupo de populares resolveu fazer um presépio ao lado do Monumento dos 
Canhas. Predominavam as pedras, madeiras, montículos de terra com musgo, 
plantas endémicas. Um dos populares envolvidos foi Orlando Sousa 81. No 
ano de 2002, um artigo referia-se desta vez ao Carnaval dos Canhas. Era 
uma iniciativa do Centro de Cultura e Recreio, criado oficialmente em 16 de 
Novembro de 2001. O presidente da Associação era Orlando Sousa. Falava de 
uma outra iniciativa no Dia dos Namorados 82. A notícia da iniciativa do Centro 
de Cultura e Recreio Pontassolense acerca do Dia dos Namorados voltava 
a aparecer, desta vez realçando os prémios. Seria feita junto ao Monumento 
83. Foram muitas as iniciativas neste ano de 2002. Noticiava que o Centro de 
Cultura e Recreio Pontassolense promoveu, no domingo de Páscoa, a Queima 
do Judas, uma folia popular de outros tempos, como poderá ser observada uma 
gravura no livro de Isabella de França, em meados do século XIX 84. Noutro 
periódico, Roberto Varela também dava conta da iniciativa do Centro referente 
à Queima do Judas nos Canhas 85. Orlando Sousa, num depoimento recolhido 
pelo correspondente Roberto Gonçalves, referia que esta Associação, sem 
empregar esforços físicos nem financeiros, iria celebrar o Dia da Mãe junto ao 
monumento de Santa Teresinha 86. O Centro de cultura e Recreio Pontassolense 
promoveu nos Canhas uma exposição de espantalhos. Foram classificados 
cinco. A Associação congratulava-se com o facto de não ter gasto dinheiro e 
que houve uma boa recepção dos populares 87. Esta Associação Pontassolense, 
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mas com sede nos Canhas, voltou a fazer o presépio junto ao monumento dos 
Canhas e lamentava a falta de apoios. A Casa do Povo da Ponta do Sol, que 
nunca tivera esta iniciativa, foi a escolhida pela Câmara e fez agora um presépio 
na Vila 88.

No ano de 2003, uma notícia referia que a sede da antiga Cooperativa 
Agrícola de Lacticínios fora o local escolhido para o Clube de Emprego dos 
Canhas. Nasceu de uma candidatura com parecer favorável da Associação 
Centro de Cultura e Recreio Pontassolense ao Instituto Regional de Emprego 
que financiou o projecto. A Câmara Municipal também deu o seu contributo. 
Segundo o presidente do Centro, Orlando Sousa, a funcionária do Clube de 
Emprego iria duas vezes por semana às empresas recolher informações de 
modo a orientar os que procurassem trabalho 89.

 No ano de 2004, a ambição do Centro de Cultura e recreio Pontassolense 
de criar o Museu da Manteiga na Cooperativa Agrícola Lacticínios dos Lavradores 
da Madeira, bem como uma lavandaria social, era uma candidatura ao programa 
LÍDER +, acabou por não ser possível 90. Em 2006, o Centro de Cultura e 
Recreio Pontassolense estava a fazer inscrições para um curso de música de 
aprendizagem de acordeão. Era um projecto de António José de Sousa Freitas 
para incentivar o gosto pela música na Região 91.

No ano de 2007, a Associação dos Canhas, tendo como parceiro o Instituto 
Regional de Emprego, criou uma empresa de inserção denominada + Cidadão. 
Prestaria gratuitamente tarefas, como por exemplo preenchimento do IRS e 
abono de família 92.  No ano de 2009, o Centro de Cultura e Recreio Pontassolense 
continuava activo. Desde 2003 que havia criado o Clube de Emprego para tal 
foram criadas duas empresas: + Cidadão e a + Ambiente. Na primeira estavam 
integradas cinco pessoas que faziam contabilidade. Na segunda, seis indivíduos 
que faziam jardinagem. Maria José Costa era a interlocutora desta Associação. 
Numa reportagem da TSF, referia que existiam dramas e potencialidades na 
freguesia: queixa de desemprego, do fado da emigração e de uma agricultura 
pobre. A população reivindica ainda mais médicos no Centro de Saúde e o 
aumento de capacidade do lar de idosos 93. 

 Já referimos que, em 1956, existia a Conferência de S. Vicente de Paulo. 
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Com a chegada do novo pároco, em 2006, após a procissão da festa de Santo 
Antão, no final de Janeiro, haveria uma reunião para implementar uma conferência 
de S. Vicente de Paulo. O Padre Fernando Reis, assistente espiritual do 
Conselho Geral da Conferência, estaria presente 94. A Conferência foi reactivada 
a 29 de Janeiro de 2006. A tomada de posse dos dirigentes verificou-se na 
Eucaristia, celebrada às 11,30, na presença dos elementos do Conselho Central 

do Funchal da Sociedade 
de São Vicente de Paulo, 
no dia 26 de Fevereiro de 
2006 95. No ano de 2007, a 
conferência de S. Vicente 
de Paulo das paróquias dos 
Canhas e Carvalhal já tinha 
um ano de existência. Tinha 
como seu presidente António 
Diogo Rabim. Apoiava 70 
famílias num total de cerca de 
200 pessoas. Para angariar 
fundos iria ser montada uma 
barraca na festa de Santo 
André Avelino, na qual seria 
vendida batata crua e cozida. 
Haveria uma exposição 
de batatas de diversos 
tipos e tamanhos, trazidas 
por pessoas dos sítios da 
freguesia. Iria estar exposta 
uma batata com sete quilos. 
Teriam à venda a tradicional 
sopa de trigo 96. 

Tecto da Igreja de Nª Sª da Piedade.
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O DESPORTO
Lá vem o senhor Morgado

Olha que não o apanhas
Com a sua morgadia

Na freguesia dos Canhas.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Entre os jogos tradicionais da Madeira, um dos mais conhecidos era o 
Jogo da Bola. Praticamente todas as freguesias tinham um recinto designado 
por Jogo da Bola. Nalgumas localidades, essa designação toponímica caiu em 
desuso, como por exemplo em Água de Pena, na Ponta Delgada e no Porto 
do Moniz. Noutras, o nome manteve-se, como por exemplo nos Canhas, no 
Estreito de Câmara de Lobos, ou em S. Jorge. Porém, numa outra localidade, 
foi aproveitado para se afirmar que foi ali que pela primeira vez se jogou futebol 
em Portugal. O facto é que o jogo da bola era jogado com a mão, enquanto o 
futebol é com o pé.

Em 1925, já existia um clube de futebol na Vila da Ponta do Sol, o qual 
chegou a integrar alguns rapazes dos Canhas. Esta freguesia tardou a ter campo 
de futebol. Naquelas vizinhanças, o primeiro campo capaz foi o do Paul do Mar. 
Em 1938, o Dr. João Januário Abreu, dos Canhas era o médico municipal, no 
Paul do Mar 97. No caso de alguma lesão desportiva, qualquer jogador poderia 
ter os primeiros socorros. 

Ao entrar do novo milénio, os Canhas tinham um franco progresso. Existia 
praticamente onde comprar de tudo, mas, segundo alguns, continuava a faltar 
muita coisa, como a cultura. Apesar do grande desenvolvimento económico dos 
Canhas, Carmen Vieira, no ano de 2002, publicou um interessante artigo: O 
desenvolvimento nos Canhas são só as estradas. Reclamava mais iniciativas 
culturais. Os comerciantes estavam satisfeitos porque os Canhas agora tinham 
mais movimento do que a Ponta do Sol. Uma das entrevistadas, Anabela Alves, 
referia que o desenvolvimento passava apenas pelas estradas. No resto estamos 
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sempre na mesma, não há nenhuma evolução. Acrescentava que deveriam 
haver cursos, como por exemplo os da Ribeira Brava, onde foi inscrever a filha 
num curso de Canto. Defendia a extensão das actividades culturais a toda a Ilha. 
Deveria haver uma descentralização do Funchal e se apostar mais nos campos, 
na educação e formação das pessoas. Outros reclamavam que ainda faltavam 
médicos e uma creche 98.

Nesse ano de 2002, o Campo de futebol dos Canhas era alvo de algumas 
críticas. O Campo estava muito alto em relação à estrada e a protecção do recinto 
era insuficiente. Muitas bolas rematadas com força ultrapassavam a vedação 
e batiam nos carros estacionados e, claro, ninguém se responsabilizava pelos 
danos 99.  Em 2002, o recém-criado Centro Cultural e Desportivo dos Canhas, em 
Abril, estava a preparar uma equipa de futebol e procurava organizar passeios a 
pé 100. Outra notícia referia que a secção cultural do recém-criado Centro Cultural 
e Desportivo dos Canhas iria organizar o 1º festival: Canhas vozes e talentos no 1º 
de Maio, no Restaurante Cancela. Contava com a presença do grupo Mexicanos 
dos Canhas 101. Este grupo, deste Centro, contava com 15 elementos e realizava 
já alguns espectáculos. No que respeitava a este primeiro festival de vozes, a 
primeira sessão seria no restaurante Cancela, como já foi referido; a 2ª sessão 
junto à igreja do Carvalhal; a terceira junto ao Monumento de Santa Teresinha. 
Num depoimento recolhido por Sílvio Mendes, o encarregado das relações 
públicas do Centro, António Sousa dizia que o lema era a cultura e sociedade, 
não esquecendo a terceira idade, e haveria um programa de danças com o 
nome de Canhas Star 102. Em 2003, para o presidente da Junta dos Canhas, a 
freguesia já tinha um campo de futebol mas aspiravam por um polidesportivo 103.

Nos anos seguintes, os periódicos não referem actividades do Centro 
Desportivo. Em 2008, uma informação dava conta de que o Centro Cultural e 
Desportivo dos Canhas iria realizar, em colaboração com a paróquia do Carvalhal, 
uma prova desportiva, denominada estafeta de Nossa Senhora do Sorriso, que 
constaria de cinco voltas à igreja do Carvalhal. Destinava-se a integrar pessoas 
desde os sete aos 70 anos 104. 

 No Capítulo do desporto, o Centro Recreio Pontassolense continuava mais 
virado para as tradições. Em 2005, o Centro de Cultura e Recreio Pontassolense 
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fazia a 3º edição dos jogos Tradicionais. Eram jogos com piões, andas, jogos 
com rodas; o jogo do lenço, o jogo do anel, o gato pintado, o jogo da corda, etc. 
Neste convívio, houve comes-e-bebes e muita música 105. No ano de 2006, um 
artigo intitulava-se Canhas está no mapa. Tratava-se de uma alusão ao Centro 
de Cultura e Recreio Pontassolense, conhecida por Associação dos Canhas. 
Desta vez, o seu presidente, que continuava a ser Orlando Sousa, agora com 
120 sócios, dizia ter um projecto escolar, reunindo as quatro escolas primárias 
da freguesia para a modalidade do karaté. Para o efeito, haveria a colaboração 
de cinco técnicos da AKRAM 106. Em 2008, a Associação dos Canhas dinamizou 
os jogos tradicionais: o pião, a macaca, saltar à corda o lenço, as gincanas e até 
o jogar às cartas. Segundo a vice-presidente da Associação, Mirla Fernandes, 
estes jogos haviam começado nos Canhas há seis anos 107.

Tecto à entrada da Igreja de Nª Sª da Piedade.
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Pormenor de vitral à entrada 
da igreja e pintura da sacristia.
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A SAÚDE E A ASSISTÊNCIA
Ribeira Brava é vila

Ponta do Sol é aldeia
Há muita moça bonita 

E por lá que se passeia.

Carlos Santos, 1938.

 Já referimos que, no Funchal, existiam muitas associações beneméritas 
ou de beneficência, desde o século XIX e que aumentaram consideravelmente 
na primeira metade da centúria seguinte. Na Ponta do Sol, existia em 1956 
uma Instituição de Assistência, cujo presidente era o Dr. Virgílio Varela e a 
vice-presidente a Drª Maria Adelaide Teixeira de Almeida Ribeiro Vieira da 
Luz. Os vogais eram: Dr. António Pita Macedo, o Padre João Vieira Caetano 
e o comendador Joaquim Sequeira Cabrita 108. Esta Instituição valia aos mais 
carenciados do concelho que incluía a freguesia dos Canhas. Conversando com 
pessoas idosas estas ainda nomeiam fulano e beltrano que teve casinha com o 
apoio da Assistência.

 As necessidades continuavam, especialmente para aqueles que não 
conseguiram emigrar. Em 1998, Uma notícia dava conta de um casal quase ao 
relento à sorte com cinco menores, no sítio do Socorro, nos Canhas. Este casal 
fora alvo de uma acção de despejo. Tratava-se de um servente de pedreiro que 
morava numa casa arrendada, sem água nem luz. O dono resolveu aumentar o 
aluguer para o dobro. Como não podia pagar, foram desalojados e o senhorio 
ficou com o fraco recheio da casa, como o fogão 109.

 Mas passado meio século, a protecção na saúde e assistência melhorava 
a passos largos, sobretudo quando existiam reclamações. Havia muitos 
melhoramentos a fazer, mas o melhor seria resolver uma situação de cada vez.

A urbanização de Santa Teresa estava há vários anos num impasse, 
mas existia muito terreno disponível. Em 1996, o Banco credor decidiu-se pela 
continuação da obra da urbanização da Cruz, nos Canhas. O Governo Regional 
decidira mandar construir um polivalente com creche, lar para idosos e Centro Pormenor de vitral à entrada 

da igreja e pintura da sacristia.
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de Saúde 110. Outra notícia referia-se à possibilidade de transformar as 24 
moradias inacabadas numa residencial. Um articulista referia-se ainda a outras 
possibilidades turísticas, como fosse um bom restaurante típico, um court de 
ténis, uma piscina, etc. 111 Num lote cedido pelo Banif ao Governo Regional, iria 
ser construído o Centro de Saúde dos Canhas, na urbanização da Cruz 112. Em 
Outubro de 1997, era apresentada uma planta e, num artigo do correspondente 
João Inácio, noticiava-se que as obras do Centro de Saúde já haviam arrancado 
113.

Em 1997, era presidente da junta de freguesia João Rodrigues Loreto. 
Uma das prioridades era a beneficiação e conservação de veredas e caminhos 
municipais. Falava-se em esclarecer os agricultores sobre os apoios comunitários. 
Numa entrevista falava da falta de postos de trabalho. Apontava a necessidade 
de um Centro de Saúde, um lar de dia e um infantário 114. Em 1999, anunciava-
se que o Centro de Saúde e de Segurança Social dos Canhas abriria ao público 
no Verão 115.

 Outras necessidades surgiam numa freguesia em franco progresso. 
Em 2001, Alberto Pita referia-se ao facto das mulheres dos Canhas terem de 
ficar em casa por não haver uma creche. Neste aspecto, o Governo Regional 
mostrava intenção de fazê-la 116. No ano 2004, uma informação dava conta do 
arranque da obra de um parque infantil nos Canhas, num terreno disponível 
na urbanização Santa Teresa, junto ao Monumento 117. A creche dos Canhas, 
designada O Pirilampo Mágico, já estava em construção e previa-se a sua 
abertura em breve. Tinha uma capacidade para 42 crianças. Já estavam abertas 
as inscrições na Junta de Freguesia 118. No ano de 2005, nesta creche, fez-se 
um curso de massagem de bebé. Horácio Fernandes era o director da creche 119. 
No ano de 2007, assinalando o Dia Internacional do Livro Infantil, a Secretaria 
Regional da Educação contemplou várias crianças dos Canhas com o livro O 
Pirilampo Mágico 120. 

 Nem tudo estava feito e, em 2002, outra notícia dava conta de que as 
obras do novo Lar já haviam começado e estaria pronto em 2003 121. Uma 
nota de Carla Ribeiro referia que finalmente o povo dos Canhas mostrava-se 
satisfeito com o Lar, Hoje p’ra eles, depois p’rá gente 122. No ano de 2003, havia 
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informação de que o Lar da Terceira Idade, a ser construído no Serrado da Cruz, 
na urbanização de Santa Teresa, com capacidade para 22 idosos, que ocuparia 
uma área bruta de 1 500m2, seria inaugurado em 2004 123.

 No ano de 2004, anunciava-se que, no dia 31 de Maio, o presidente do 
Governo Regional iria inaugurar o Lar de Santa Teresinha, nos Canhas, com 
capacidade para 22 idosos 
em lar e 30 utentes no 
Centro de dia e iria empregar 
26 pessoas divididas por 
várias valências 124. Nas 
inaugurações feitas pelo 
presidente do Governo, nos 
Canhas, este pedia mais 
rigor no orçamento. Falava 
do custo de manutenção nas 
infra-estruturas inauguradas, 
nomeadamente o custo com 
os internados 125.

 Será ainda de 
salientar que os Canhas 
já tinham uma farmácia 
no Centro Comercial. Em 
2004, temos informação 
de uma nova farmácia nos 
Canhas. Era uma sucursal 
da farmácia da Ponta do Sol 
126.

Túmulo de Jaime de França Neto, 
falecido em 1872, uma das figuras 
mais destacadas dos Canhas, no 

século XIX.
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Pinturas da sacristia.
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A URBANIZAÇÃO DE SANTA TERESA
Pedindo aos madeirenses
Que vivem no estrangeiro

Que mandem suas ofertas
O câmbio aumenta dinheiro.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002).

A urbanização designada de Santa Teresa está implantada numa Quinta 
dos Canhas que tivera casa aparatosa com uma capela de invocação a Nossa 
Senhora do Monte. Em 15 de Setembro de 1733, foi passado novo alvará para 
a fundação da ermida de Nossa Senhora do Monte e Santa Ana, na mesma 
freguesia. Foi seu fundador Manuel Rodrigues Canha. Na petição referia que em 
uma propriedade que possui na freguesia de Nª Sª da Piedade dos Canhas, em 
que assistia com sua família no Verão, mandara edificar uma ermida não só por 
ficar longe da paróquia, mas movido de sua devoção para maior culto e honra de 
Deus com a invocação de Nª Sª do Monte e Santa Ana, a qual dotara com 4 mil 
réis cada ano para seu reparo impostos na mesma propriedade, como constava 
de uma escritura junta  127. 

 Desta Quinta temos uma informação do final de setecentos. O capitão 
Pantalião José Correia, da Ribeira Brava, filho de uma opulenta família local, 
estabeleceu, em 1790, um convénio de casamento com Maria Rosa do 
Nascimento da Madalena do Mar, bem mais nova, com apenas 16 anos. No 
contrato que estabeleceram, foi seu procurador Miguel Jorge Araújo Guimarães, 
um mercador, e serviu de testemunha um dos homens mais opulentos da Ilha, 
Pedro Jorge Monteiro, administrador do Contrato do Tabaco, bem como o cônsul 
da França, Nicolau José de La Tuliére, e ainda o escrivão, um dos deputados da 
Real Junta. No referido contrato, o tio da desposada, João Baptista Teixeira, fez-
lhe dote de tudo o que possuía. Esta promessa de casamento deixa-nos antever 
que existiu uma certa influência destes mercadores na transmissão dos bens 
para o marido da desposada 128. Neste dote, foi incluída uma fazenda dos Canhas 
com casa nobre de telha e uma capela mística paramentada de invocação a 

Pinturas da sacristia.
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Nossa Senhora do Monte, no Serrado da dita freguesia. Além disso, uma casa 
coberta de palha para despejos de uma fazenda que levava 23 alqueires em 
semeadura e que fora comprada à Misericórdia do Funchal, em 1783. Também 
fora incluída uma propriedade no Serrado da Cruz, com cinco horas de água 
da Levada da Serra, sete alqueires de terra no Curral do Sapo e mais três no 
Vaqueiro, tudo nos Canhas 129.

 Um plano de urbanização foi concebido pelo seu proprietário, mas logo 
sentiu muitas dificuldades em terminá-lo. Assim, em 1996, verificava-se que 
durante muitos anos esteve abandonada a conclusão de uma grande urbanização 
nos Canhas, a qual fora iniciada pelo Dr. Tito Francisco Cabral de Noronha em 
1982. Pretendia vender as casas a emigrantes. Mas, de um momento para outro, 
ocorreu a desvalorização da moeda da Venezuela, em 1984. O Dr. Tito faleceu 
em 1992, sem ver o seu sonho concluído. O correspondente João Ramos 
procurou fazer o ponto da situação, entrevistando algumas pessoas dos Canhas. 
João Loreto referia que foi uma asneira estragar uma quinta que até tinha capela 
particular. António Fernandes achava também que foi uma pena estragar a mais 
bonita quinta da Ponta do Sol. Para o carpinteiro José Neves Pita, o projecto 
era bom, pena era que não se concluísse. No caso de não continuar, deveriam 
abater tudo para refazer a quinta. Para o mecânico Francisco Gouveia, foi má 
ideia desmanchar a Quinta para fazer habitações 130. Estes e muitos outros 
moradores dos Canhas sentiam um saudosismo da Quinta dos Noronhas. 

Em Fevereiro de 1998, num artigo de Miguel Fernandes Luís, noticiava-se 
que as obras da urbanização dos Canhas voltaram a arrancar, sendo o promotor 
Teixeira Mendes da empresa UNICON 131. Numa entrevista, o filho do empresário, 
Dr. Tito Manuel Cabral de Noronha, mostrava-se satisfeito com o andamento 
do projecto por conta da empresa UNICON. Numa notícia alongada sobre o 
historial deste projecto, já apresentava algumas casas pintadas 132. Seguiram-
se notícias, procurando divulgar a Urbanização de Santa Teresa: Do sonho à 
realidade, o ciclo que se fecha 133. Outro artigo referia-se a José Manuel Mendes 
e a continuação da obra pelos Irmãos Leça Freitas da urbanização de Santa 
Teresa: A Coragem de concretizar um sonho 134. No ano de 1999, a urbanização 
estava em fase de conclusão. A UNICON mostrava-se satisfeita e anunciava que Pia da água benta.
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já negociara metade das moradias 135.
Num artigo de Anete M. Joaquim, em 2002, mostrava-se satisfação porque 

os Canhas já tinham o Centro Comercial Santa Teresa. Num edifício, além 
dos 32 apartamentos de várias dimensões, contava com 14 lojas comerciais: 
sapataria, restaurante-pizaria, cabeleireiro, lojas de ferragens, loja de material de 
construção civil, de vestuário, de material fotográfico, agência bancária, agência 
de viagens 136. Outro periódico destacava também este Shoping Center com uma 
moderna infra-estrutura de comércio e habitação. O plano arquitectónico esteve 
a cargo da empresa Nova Onda 137. No ano 2003, constava-se que, apesar do 
mercado imobiliária estar a crescer, Raul Caíres fazia uma abordagem baseado 
na estatística de que a população diminuiu 17%. Em 1991, foram registados nos 
Canhas 3 875 indivíduos. Porém, no ano de 2001, eram 3 214, foi uma descida 
acentuada. Alguns achavam que a freguesia evoluíra muito com várias lojas 
comerciais e também uma farmácia 138.

Pia da água benta.
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Pormenores de um  altar lateral e do sacrário.
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UM LIVRO SOBRE OS CANHAS
Na ponte do Caminho do Carro

Até fez admirar 
No alto de 30 metros

Água por cima a salvar.

Aluvião na Madalena em 1939.
João de Sousa, Feiticeiro da Calheta.

Já no ano de 2003, publicamos uma monografia sobre o concelho da 
Ponta do Sol. A maior parte das informações incidem sobre a localidade com 
este nome. O facto é que a partir de então surgiram muito mais informações. 
Havia necessidade de voltar a escrever e, desta vez mais localizado, que era o 
caso de uma freguesia que vinha adquirindo mais progresso do que a própria 
sede concelhia: os Canhas. 

Raul Caíres, anunciava a 10 de Julho de 2003, o lançamento do livro História 
dos Canhas, da autoria de Gabriel Pita. O presidente da Junta, António Luís 
Romão queria assinalar os 425 anos da freguesia 139. Noutro periódico, Roberto 
Varela referia-se ao livro de Gabriel Pita: que o autor do livro intitulado Freguesia 
dos Canhas, um contributo para a sua história, foi o primeiro e única pessoa a 
tocar nos documentos originais, uma vez que até ali não tinham sido consultados 
140. O Jornal da Madeira, através de Ricardo Caldeira, foi mais modesto na sua 
opinião. Referindo-se às comemorações da freguesia: simultaneamente irá ser 
lançado o livro Freguesia dos Canhas, um contributo para a sua História, da 
autoria de Gabriel Jesus Pita. Trata-se de uma obra que retrata as tradições e 
costumes da freguesia, desde a sua criação até à actualidade 141. Outra notícia 
acerca do livro que foi lançado referia o seguinte: Trata-se de uma obra que 
trata de acontecimentos que ocorreram nos Canhas, desde o século XIX até 
aos nossos dias. É um livro que se destina ao público em geral e aos naturais 
dos canhas em particular, quer vivam na sua terra natal, quer estejam noutras 
parcelas do território nacional ou no estrangeiro. 142 O Diário de Notícias também 
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se referia às comemorações do dia da freguesia, referindo-se às autoridades 
presentes: depois foi a vez do historiador José Pereira da Costa e de Gabriel 
Pita do livro A Freguesia dos Canhas, um contributo para a sua história que foi 
apresentado e distribuído pela população presente. (…) O livro resultante desta 
pesquisa é agora apresentado em 258 páginas num interessante documento 
histórico da freguesia. (…) O livro apresenta textos da vida na freguesia dos 
Canhas nos séculos XIX e XX, assim como, a sua população e dados de 
emigração, do trabalho e da vida quotidiana, da vida política e progresso material, 
até a estudos sobre o sagrado e o profano a vivência social dos Canheiros. 
Este livro tem no seu interior imensas curiosidades sobre história que levaram à 
criação das primeiras indústrias que apareceram na freguesia, e que foram no 
fundo o motor de arranque dos canhas de hoje, dando emprego e dinamizando a 
economia local, entre outras imensas curiosidades de outros tempos. Pelas suas 
páginas podemos encontrar os versos de Maria Feitora, já falecida, que relatam 
acontecimentos e nomes de época 143. 

No ano de 2006, com o título Livro divulga freguesia dos Canhas, volta 
a referir uma obra publicada em 2003. Gabriel Pita referia que os livros são 
sempre provisórios, aquele autor referiu-nos que está a preparar uma nova 
versão deste livro com alguns dados corrigidos e com a inclusão de outros 
temas que entretanto foram surgindo e que poderá vir a ser publicado desde que 
existam apoios 144. Ainda no ano de 2006, um extracto do livro de Gabriel Pita 
fazia alusão às 14 estações da Via Sacra dos Canhas, um apelo à Oração, bem 
como a alguns dados sobre D. Matilde de Noronha, quase transparecendo que 
foi ela que custeou tal obra 145.
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REGISTO PAROQUIAIS DOS CANHAS 
(DE 1960 A 2010)

Trigo loiro, trigo loiro
Trigo de palha amarela

Debaixo do trigo loiro
Namorei uma donzela.

Carlos Santos, 1938.

Estamos tratando de assuntos de três paróquias e verificamos que será um 
contributo para outros estudos dar uma estatística que enumere o movimento da 
população que, como todos sabem, apesar do progresso no meio rural, continua 
a diminuir. Desta forma, pedimos ao Padre Paulo de Sousa que compilasse 
estes registos.

Ano Baptismos Casamentos Óbitos
1960 181 63 59
1961 115 35 39
1962 105 32 28
1963 105 44 24
1964 99 31 38
1965 87 21 25
1966 97 26 26
1967 80 15 21
1968 86 10 32
1969 71 24 28
1970 68 16 27
1971 71 20 31
1972 56 22 32
1973 58 26 41
1974 57 27 29
1975 63 28 29
1976 58 14 29
1977 35 22 20
1978 49 17 24
1979 30 19 22
1980 26 13 23
1981 23 16 29
1982 31 19 21
Ano Baptismos Casamentos Obitos
1983 25 10 28
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1984 36 16 31
1985 33 14 28
1986 33 13 24
1987 31 19 26
1988 27 25 20
1989 27 17 31
1990 44 8 35
1991 26 12 30
1992 34 7 25
1993 33 9 27
1994 30 10 14
1995 28 16 18
1996 27 13 34
1997 25 9 23
1998 37 6 32
1999 25 15 27
2000 21 17 24
2001 27 8 26
2002 40 16 31
2003 26 12 23
2004 40 8 23
2005 39 9 25
2006 35 16 16
2007 34 18 24
2008 25 10 37
2009 32 9 26
2010 27 5 24

Púlpito e fundo da Igreja de Nª Sª da Piedade.
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PARÓQUIA DO CARVALHAL
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Benfeitor: Manuel Gonçalves Barreiro
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INTRODUÇÃO 
A Levada do Poiso

O seu ponto de partida
Cuidado com a gasolina
Não Vá faltar na corrida.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

 Esta foi uma das 50 novas paróquias criadas em 1960, cujo território foi 
desagregado da de Nossa Senhora da Piedade. A sede provisória estava na 
capela de Santo André Avelino e tinha 2 033 almas. Os limites eram: a Norte, a 
encosta do Paul da Serra; a Sul, a Rocha da Madalena do Mar; a Leste, Ribeiro 
dos Salões até à vereda que separa o Poiso da Levada do Poiso. Segue pelo eixo 
desta vereda até ao caminho da Cruz. Sobe por este caminho até ao caminho do 
Moinho do Rato. Desce pelo eixo deste ao Ribeiro da Fonte do Vimieiro, por cuja 
linha de água sobe até à nascente; a Oeste, a Ribeira da Madalena do Mar.

 Quem estiver na Madalena, no lado dos Moledos e olhar além da Ribeira 
para o lado do Carvalhal observa uma tonalidade verdejante de vários tons. O 
verde mais claro são os seisos que vegetam com certa exuberância em lugares 
de muita água, como este, que corre pelo lajeado. Ali é uma zona de quebradas e 
algumas delas, depois de obstruírem o curso da Ribeira, originaram pânico entre 
a população da Madalena. Observa-se mesmo que a Ribeira, a confrontação 
Oeste do Carvalhal não tem um leito firme. O seu percurso é formado por pedras 
desagregadas da montanha recentemente, pois não estão arredondadas pelos 
trambolhões que costumam dar com a ferocidade da água. Uma cascata de 
água está pela Ribeira acima, e separa o Pinheiro, no Arco da Calheta, do 
Carvalhal, para o lado dos Canhas. No topo da elevação, observam-se pinheiros 
que começaram a ser plantados por Jaime França Neto.

 Passando a ponte da Ribeira da Madalena, a estrada forma um 
caprichoso zigue-zague e mostra quão tortuosas eram as estradas da Madeira 
noutros tempos e, este recanto foi objecto de muitas fotografias e até postais 
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que correram mundo e ilustravam a realidade da Ilha. Mas também era muito 
conhecida a recta dos Canhas, mais acima, onde os carros podiam acelerar. 
Passamos a vista para a Madalena, por uma estrada sulcada praticamente à 
beira do abismo.

 Entramos na designada Calçada do Socorro, onde existira uma capela 
desta invocação. Forma-se ali um Ribeiro e para cima está o casario de tons 
claros, do Carvalhal e Carreiras e a limitá-los está uma floresta de pinheiros. 
Seguindo pela Entrada do Socorro, logo nos chamam a atenção as plantas 
que embelezam os quintais, entre as quais o alecrim, o sinal de uma bênção. 
Entre as habitações uma é designada Casa Velha. Ao passarmos no cume, 
uma nova vista sobre a Ribeira da Madalena. Na beira alguns carvalhos, ou 
não estivéssemos no Carvalhal e vislumbramos, acima dos múltiplos casais, a 
encosta do Paul da Serra e bem no alto as ventoinhas de energia eólica.

Por todos os lados terrenos cultivados e alguns deles até parecem obra de 
jardinagem. Em cada limite de terreno, vegetam canas vieiras, que são usadas 
numa época do ano para suster o crescimento do feijão. As culturas são sazonais 
e, nesta época, existe inhame, batata doce, a designada semilha e as couves. 
Numa espécie de planura estão umas estufas e ali está implantada a igreja do 
Carvalhal. Existem boas casas, muitas das quais feitas com dinheiro que veio 
do estrangeiro. Seguindo esta estrada do Socorro, forma-se uma encruzilhada, 
não faltando um pequeno largo com uma mesa e assentos, onde se reúnem 
sobretudo os velhos e um fontanário. Para baixo estão muitos terrenos lavrados 
e, num deles, as canas secas e molho junto a uma árvore aguardam que não 
tarde a serem necessárias para trepar o feijão. Cada casa procura ter um jardim 
mais emblemático que a outra e não faltam as plantas de qualidade, como as 
camélias e outras flores de cada época. Passando o pequeno Ribeiro, está o 
mini-mercado Santo André, uma alusão à invocação da antiga capela. Depois 
é a Escola Básica do Carvalhal e Carreiras. Existiam árvores de fruto, como as 
laranjeiras e os abacates. Depois é a encruzilhada da Levada do Poiso. Além dos 
bares, como é exemplo a mercearia Cagarrana e o Salão de Jogos 033. Uma 
indicação mostra que o Paul da Serra fica a 11 quilómetros. Também ali está o 
relógio que marcava as horas do regadio. Os heréos da levada do Poiso nos 
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Canhas compraram, em 1890, um relógio e construíram uma torre imponente, 
onde o incorporaram, para regularem metodicamente a repartição das águas. 
Trata-se de uma excelente peça de medir o tempo que ainda hoje se encontra 
em perfeito funcionamento.

 Encontramos um texto de 2002 que ilustra esta nova paróquia. O 
Carvalhal abrange os sítios de Salões, Achada e Levada do Poiso, Eiras, 
Feiteiras e Socorro. Por volta do ano de 2000, era uma comunidade de cerca de 
3 000 habitantes, com uma grande componente de emigração sobretudo para 
a Venezuela, e mais recentemente para Inglaterra. Mantém, todavia um laço 
profundo com a paróquia de origem, pois muitos regressam a cumprir os seus 
votos ou promessas, a receber o sacramento do matrimónio ou a baptizar os 
filhos. (…) A população vive da agricultura, aproveitando bem os avanços da 
tecnologia, através das estufas, sendo ainda os terrenos bastante férteis, de tal 
forma que não podemos falar de pobreza, senão duma sociedade média, com 
boas casas, boas construções, sobretudo produto da emigração, constituindo 
algumas casas mais pobrezinhas a excepção 146.

 Fomos informados de que várias pessoas tomaram a iniciativa de 
construírem uma capela de nossa Senhora do Socorro, onde se presume ter 
existido a antiga capela.

 Encontramos uma notícia que, em 1959, já se pensava na construção da 
nova igreja. Referia que, no próximo domingo, pelas 11 horas, realiza-se com 
grande pompa na capela do Carvalhal a festa de Santo André Avelino. Pregará 
o Padre Manuel Juvenal Pita Ferreira, vigário de S. Gonçalo. No sábado haverá 
uma romagem em favor da futura igreja paroquial. E, no mesmo dia, às Ave 
Marias, realiza-se uma novena solene, com pregação pelo Padre Telésforo 
Afonso, benquisto vigário dos Canhas. Foi inaugurado o novo caminho municipal 
de acesso à nova igreja paroquial, melhoramento da edilidade pontassolense e 
que muito valoriza aquele populoso sítio 147. Relativamente à antiga capela, numa 
das suas paredes lia-se a seguinte inscrição: Oferecida por Jacinto Fernandes e 
concluída por José dos Reis e Pono. Na cantaria da porta tinha a data de 1774 148.  
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A DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
NA MADEIRA

Parabéns Senhor Vigário
Nosso estimado pastor

Os monumentos da Serra
São dos Canhas sim senhor.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Procuraremos aqui dar algumas notas sobre a forma como se difundiu o 
culto de Nossa Senhora de Fátima na Madeira. No dia 13 de Outubro de 1931, o 
bispo de Leiria D. José Alves Correia da Silva houve por bem declarar dignas de 
crédito as visões das crianças do Cova da Iria, freguesia de Fátima (…) e permitir 
oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima.

Não tardou que o culto se passasse a difundir e a implantar-se além-mar. 
Em 1931, surgia uma foto de um altar de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
na ilha de S. Vicente, em Cabo Verde. No mesmo ano de 1931, aparecia outra 
foto da nova Capela de Nossa Senhora de Fátima, no alto da Cruz da Caldeira, 
no limite de Câmara de Lobos, na Madeira 149. Ainda em 1931, outra notícia 
referia que Cruz de Fátima foi o nome dado a uma pequena ermida que acabava 
de ser construída no alto do Pico da Cruz, em Câmara de Lobos. Fizeram uma 
romagem no dia 13 de Outubro, vindo pessoas até do Funchal. Era a obra 
custeada por um humilde sacerdote que andou por terras de África e conseguiu 
amealhar dinheiro para cumprir um voto na terra onde nasceu 150. 

Mas a devoção propriamente dita começou em 1932. Numa informação, 
referia-se que as cerimónias de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na capela 
da Cruz da Caldeira, foram muito concorridas no dia 12 e 13 de Agosto. No dia 
12, à noite, realizou-se a procissão das velas. Era um aspecto deslumbrante 
ver os peregrinos voltarem pelos vales e colinas no meio de renques de luzes 
sempre rezando e cantando louvores à Virgem de Fátima, Rainha e Senhora 
da Terra Portuguesa. As cerimónias foram dirigidas pelo cónego Fulgêncio de 
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Andrade, que, aproveitando o aniversário da batalha de Aljubarrota que hoje 
ocorre, e lembrando os heróis capitaneados pelo Santo Condestável de Portugal 
Nuno Álvares, pisaram na véspera da Batalha a 13 de Agosto, a Serra de Aire, 
agora abençoada com as aparições, bênçãos e milagres de Maria, incitou a todos 
que orassem com fervor pelo ressurgimento religioso da Família Portuguesa, 
condição indispensável do ressurgimento de Portugal. Vieram peregrinos de 
vários pontos da ilha, como da Madalena do Mar (onde os dos Canhas iam tomar 
o barco de carreira) e do Caniço, numa romagem de três camiões. De dia para 
dia, a capelinha ia-se tornando querida dos madeirenses 151. De salientar que, 
na pregação do cónego Fulgêncio, havia uma mistura da Aparição de Fátima e o 
lugar por onde passou o Santo Condestável alguns séculos antes, como temos 
vindo a referir ao longo deste texto.

O ano de 1932 foi marcado pela Basílica da Cova da Iria em Fátima 
152. Poderíamos dizer que não só a nível da Igreja, como também do Estado, 
estava muito bem oficializado o culto de Fátima. No ano de 1933 foram muito 
concorridas as peregrinações à capela de Fátima da Cruz da Caldeira, nos dias 
11 e 13 de Agosto, sendo imponentes e tocantes. Celebraram-se duas missas. 
A primeira pelo Padre Alfredo Vieira de Freitas, professor do Seminário; a outra 
pelo Padre Carlos Jorge de Faria e Castro, que era ligado ao escutismo e pároco 
de S. Roque. O cónego Fulgêncio, como costume, presidiu às cerimónias e 
recordou a necessidade de conformando com a nossa crença, com a nossa 
vida prática, fazermos reviver a nossa fé, para desta forma concorrermos para o 
ressurgimento da família e da Pátria Portuguesa (…) A Santíssima Virgem que 
se dignou vir a Fátima para salvar Portugal, como há sete séculos, na véspera 
da jornada gloriosa de Aljubarrota, precisamente a 13 de Agosto na terra do 
Milagre de Serra de Aire, Ela ajudava os soldados de Nuno Álvares. Numa 
pedreira ali perto já estavam extraindo pedra para o alargamento da capela 
e construção de uma nova igreja de Nossa Senhora de Fátima 153. O cónego 
Fulgêncio continuava a fazer a ligação da Aparição de Fátima com o episódio 
de Nuno Álvares, alguns séculos antes, isto pela proximidade entre a Batalha 
e o Santuário de Fátima. O referido cónego foi nomeado para a parte Oeste da 
Ilha. Em 1938, uma notícia do correspondente de S. Vicente referia-se à Acção 
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Católica. Dizia que a Juventude Agrária Católica Feminina foi em passeio aos 
Prazeres e ao Rabaçal. Nos Prazeres as raparigas foram recebidas pelo cónego 
Fulgêncio, assistente da jacf e pároco desta freguesia 154. 

Mesmo assim, havia quem não o aceitasse e apesar de fiel ao catolicismo 
ser pouco crédulo. Em 1933, verificou-se um roubo e sacrilégio na ermida de 
Fátima, na Cruz da Caldeira. Desconhecia-se o autor de semelhante atentado. 
A janela do lado Leste ficou com uma vidraça estilhaçada. A fechadura da única 
porta sofreu alguns estragos e notava-se que fora forçada. Serviram-se de uma 
barra de ferro de 20 quilos que ali se encontrava para obras da futura igreja. A 
caixa dos óbolos ficou totalmente danificada. Felizmente, as esmolas e prendas 
a Nossa Senhora de Fátima costumam ser retiradas todas as tardes dos dias 13. 
A Direcção do santuário fez participação ao administrador do Concelho 155.Foi 
também no ano de 1933 que foi submetido à aprovação os estatutos da Banda 
de Nossa Senhora de Fátima, na freguesia do Arco de S. Jorge.

Curiosamente, surgia outra Aparição em 1934. Na Madeira, como já 
referimos, deu-se, em 1911, uma Aparição nos Canhas, perseguida pelas 
autoridades. Uma outra Aparição, a uma pastora, está registada num baixo 
relevo do Monumento da Paz, no Terreiro da Luta, inaugurada em 1927. Uma 
nova ter-se-ia dado, no ano de 1934, bem distante dali, desta vez a crianças, 
na Moitadinha, próximo da  Achada do Marques, em Santana.  Ficou conhecido 
por Milagre de Santana, como está registado num trabalho de Eker Melim, 
publicado na revista Islenha nº 18, em 1996, o qual aconselhamos a ler 156. 
Sobre esta Aparição, interrogamos Maria da Luz Pereira, da paróquia do Cristo 
Rei, de 86 anos. Começou logo a rir! Dizia que a madrinha, Maria de Andrade, 
também foi, como muita gente, ao dia da confirmação da Aparição. No caminho, 
para atravessar um ribeiro que corria água, tirou as botas para não as molhar 
e entregou a outra rapariga desconhecida, que estava do outro lado, a fim de 
segurá-las. Logo que a outra, que coitada andava descalça, se viu com as botas 
zarpou e ninguém mais a viu. A dita madrinha teve de fazer o resto do percurso e 
voltar a casa descalça. Isto é que era devoção! Exclamou Maria da Luz.

Um artigo de 1948 referia-se à capela de Nossa Senhora de Fátima e 
imagem, na freguesia de S. Vicente. Uma capelinha fora levantada num dos 
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pontos mais pitorescos da freguesia. A ideia nasceu da reunião da Juventude 
masculina, quando em 1942 celebraram as Bodas de Prata da Aparição de 
Fátima e teve a sua realização aquando da visita da Imagem Peregrina à Madeira. 
Construída no Pico da Cova, a ideia foi a de acabar com a ferocidade das águas 
da Ribeira, como se fosse uma luta entre a Senhora e o Dragão Infernal. Uma 
procissão começou na capela do Livramento, onde se encontrava a imagem de 
Nossa Senhora de Fátima, uma oferta de D. Clara Martiniana Ferreira 157.

O culto de Nossa Senhora de Fátima ficou de vez na religiosidade dos 
madeirenses, aquando da primeira visita da Imagem Peregrina, em1948. Por 
isso aconselhamos várias leituras do livro A Virgem de Fátima na Madeira, por 
Eduardo Nunes 158. Existe uma recensão crítica a este livro na revista Serões, 
em 1950 159. Ainda uma leitura do periódico O Jornal 160. 

Já se anunciava, em 1948, que e Imagem iria a Goa no ano seguinte 161. 
No ano de 1949, encontramos uma foto do desembarque da Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima no cais 162. 

 Não tardou que nossa Senhora de Fátima começasse a ser conhecida 
em todo o Mundo. Em 1959, foi a inauguração da igreja de Nossa Senhora de 
Fátima em Nova Jersey 163. Ficamos surpreendidos quando observamos uma 
capela de Nossa Senhora de Fátima em Sabinosa, na ilha de Hierro, uma das 
Canárias. Somos informados de que existe uma igreja de Nossa Senhora de 
Fátima em Caracas. O facto é que, em 1960, surgiram igrejas de Nossa Senhora 
de Fátima, nas novas paróquias da Madeira. As paróquias de Nossa Senhora 
de Fátima, criadas pelo bispo D. David de Sousa, em 24 de Novembro de 1960, 
foram: em Santa Maria Maior; no Carvalhal, Canhas; Lombada, Santa Cruz;
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UMA NOVA PARÓQUIA DE FÁTIMA

Esta é batatinha boa,
Esta é batatinha mole:
Basta ser da freguesia

P’ra lá da Ponta do Sol.

 Antonino Pestana, 1965.

Em 1835, estava em causa a divisória que passava pelo sítio das 
Cerejeiras, nos Canhas, tendo em conta o marco antigo, o qual separava as 
terras dos proprietários, das do Concelho. Manuel Gonçalves das Fontes, nos 
Canhas, referia que há anos sendo rapaz, estando com seu pai plantando 
semilhas e vindo um homem do Norte com vinho, e descansando lhe disse 
que estava plantando em terras de Sua Majestade; o pai respondeu que eram 
particulares e dali para cima de Sua Majestade, porque no sítios das Cerejeiras 
estava um marco que separava essas terras 164.

As devoções tinham as suas preferências e havia santos com fama de mais 
milagreiros do que outros. Um dos maiores cultos da Madeira era o de Nossa 
Senhora do Loreto, ali mesmo ao lado do Carvalhal. Estas festas tornavam-se 
aparatosas, quando havia festeiros emigrantes. 

 Os sítios habitados dos Canhas, em 1856, eram: Lombo da Piedade, 
Achada e Levada do Poiso, Barreiro e Feiteiras, Carvalhal e Carreira, Serrado 
e Cova, Fajã e Eiras, Lombo dos Canhas, Outeiro, Poiso, Salões e Levada da 
Madalena, Socorro, Vale e Cova do Pico.  Os pontos mais turísticos eram a 
Levada do Poiso e o Serrado da Cruz. Havia muito gado e por tal facto existia a 
Fábrica Cooperativa de Lacticínios. O médico era Augusto Camacho do Funchal, 
irmão do padre Abel, o qual faleceu em 1950 e tinha casa ao lado do açougue. 
Seguiu-se o médico João Vieira Pita. O pároco era o padre Abel Maria da Silva 
Branco, ajudado pelo cura padre Luís Afonso Gonçalves de Freitas e cujo 
sacristão era Manuel Fernandes Garcês 165. Este pároco, quando tinha 73 anos, 
não celebrou a Páscoa nas devidas condições. Foi repreendido pelo Bispo. A 
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partir daí ficou desgostoso e debilitado, falecendo em 1957.
A paróquia do Carvalhal, nos Canhas, foi criada em 30 de Novembro 

de 1960. Para erguerem a igreja usaram o terreno que outrora, em 1774, o 
capitão-cabo Nuno Freitas da Silva mandara construir a capela de Santo André 
de Avelino. Teve alvará dois anos depois. A capela foi demolida em 1961. Em 
1962 iniciaram-se as obras da igreja paroquial de Nossa Senhora de Fátima. 
O projecto foi elaborado pelo Padre Manuel Juvenal Pita Ferreira, pároco em 
S. Gonçalo, o qual tem muitos trabalhos de história publicados, que faleceu em 
1963. As suas dimensões são: 32 metros de comprimento, 12 de largura; 11 de 
altura. A torre tem 18 metros de altura. A sua construção demorou vários anos 166. 

O decreto sobre a actualização das paróquias foi promulgado pelo bispo 
D. David de Sousa, em 24 de Novembro de 1960, para entrar em vigor a 1 de 
Janeiro de 1961 167. A freguesia dos Canhas foi dividida em duas paróquias: a 
de Nossa Senhora da Piedade e a de Nossa Senhora de Fátima, no Carvalhal. 
Nesta, era pároco, em 1966, o Padre Rafael Telésforo Afonso. A primeira 
eucaristia foi celebrada na igreja do Carvalhal, em 1963. Foi um espanto, porque 
em apenas dois anos foi construída a nova igreja 168.

 Da actividade na igreja vamos dando notícia em vários capítulos. De 
facto, após a construção da igreja, a actividade religiosa começou a ter grande 
movimento. Agora a religiosidade repartia-se pelas duas igrejas, uma em cada 
extremo da freguesia dos Canhas. Para além das cerimónias dentro do templo, 
os arraiais passaram a ser muito concorridos, onde não faltavam as esmolas em 
géneros da terra e os bazares. Os sítios do Carvalhal e Carreiras praticamente 
saíram da rudeza e obscurantismo. Vários párocos foram contribuindo para um 
despertar e afirmação da nova paróquia, contribuindo para este facto também 
muitas promessas dos moradores ali, tal como dos emigrantes que sempre 
sentem o carinho pela terra ou o lugar onde nasceram.

Muitas actividades andavam à volta da religiosidade, da igreja e do próprio 
arraial. Em 2002, o Padre Francisco Avelino procurava dinamizar a paróquia do 
Carvalhal. Estava a unir a juventude à volta de um Grupo Coral que contava com 
25 elementos 169. No ano de 2002, constatava-se que a população do Carvalhal 
era muito generosa nas festas. Costumavam fazer um cortejo oferecendo, 
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como no domingo passado, os produtos da terra que tiveram digna e grandiosa 
representação 170.

O novo padre do Carvalhal e Piedade, António Paulo, em 2005, como 
já referimos, foi nomeado para substituir o Padre Avelino nas paróquias dos 
Canhas. A insatisfação mantinha-se pela saída do Padre Ganança, havendo 
mesmo uma comissão paroquial em que um dos membros era Manuel Castanho. 
Chegaram a uma solução, a de que o Padre Ganança continuasse  a colaborar. 
O novo Padre António Paulo não se opôs a tal reivindicação 171..  Constatava-se 
que, em 2007, na paróquia do Carvalhal, 16 catequistas ensinam catequese a 
250 crianças, sendo uma das orientadoras a professora Cármen Gonçalves 172.

Em 2007, orientada pelas irmãs Paulinas e pelo Padre António Paulo, 
anunciava-se que iria decorrer de 24 de Fevereiro até 4 de Março, uma Semana 
Bíblica na Paróquia do Carvalhal. Haveria diversas actividades, como visita aos 
doentes e encontros bíblicos em diversos sítios da paróquia e ainda visitas às 
escolas. Diariamente, seria celebrada uma Eucaristia 173. 

Benfeitor João Parreira
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Monumento nos Canhas.

Imagem  que deu origem 
ao busto de Nossa 
Senhora da Serra no 
Paul.
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ROTEIRO DA IGREJA DO CARVALHAL

Termina então o hino
Com que a Virgem é saudada

Pelas mulheres dos Canhas
É ricamente ofertada.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

No Carvalhal, mais precisamente na Levada do Poiso, os moradores 
costumavam observar os romeiros passarem para o arraial da Costa norte. 
Nalguns casos, pessoas daqueles sítios também eram participantes. Fomos 
encontrar um texto de M. N., escrito nos Canhas, a 4 de Setembro de 1925, 
quando este presenciava a passagem dos romeiros para o Bom Jesus de Ponta 
Delgada: O sol vai alto e os seus raios coriscantes, neste aproximar cálido de 
Outono, queimam como se fossem faíscas projectadas do seu luminosos e 
imenso braseiro. Mas o calor não desanima os romeiros do Senhor Bom Jesus. 
A Ponta Delgada fica distante, do outro lado da Ilha, e a serra, que eles têm de 
percorrer, arde, crepita, escalda como se estivesse suspensa sobre um vulcão. 
Vejo-os passar cumprindo o voto de uma tradição antiga, que os leva, numa 
alegria efusiante, de companhia com as suas inseparáveis e polidas cabaças, 
contendo o grog áspero, tresandando a canica, companhia que abrange ainda 
os característicos cestos do farnel, da tampa dos quais pendem as barras das 
toalhas, feitas de puro linho, muito brancas e muito bordadas, à igreja onde o 
Senhor Bom Jesus os recebe perto do mar, que uma vez o trouxe, segundo 
a narração que os velhinhos contam, milagrosamente, sem saber-se de que 
paragens, num dia memorável de procela… O suor escorre-lhes dos rostos, que 
o pó - aquele pó que tanto desagrada e desgosta os canheiros – vai besuntando, 
formando sulcos empastelando-se na pele vermelha, afogueada… Os machetes 
vibram nas suas cordas de tripa, e, ao som deles, marcham as caravanas, sem 
que a onda causticante de calor, que pestaneja na atmosfera ensegueirada, os 
atormente, sem que nem sequer deem por ela… Os romeiros… ladeira acima, 
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ladeiras íngremes, calcinantes, lá vão eles com a sua fé, com o seu entusiasmo 
– e com a sua pinga, que é o seu bordão mais firme, a sua melhor ajuda para 
transporem tão longos e alcantilados caminhos. Tenho curiosidade de vê-los 
voltar… Como virão eles? Pela certa, pelo menos os de pouca resistência para a 
luta com as intempéries – carbonizados ou feitos em torresmos!...174

A igreja do Carvalhal fica num encontro de três estradas, uma delas a 
Travessa de Santo André. Ao lado, um pequeno jardim com uma mesa e bancos, 
onde tem uns sanitários públicos. Oito degraus forrados a cantaria rija, dão da 
estrada para o adro. O adro de calçada com um coreto num dos lados tem 
entradas pelas ilhargas. A fachada da igreja é do tipo moderno, com uma ante-
câmara e a reentrada no edifício está na porta principal, perpendicular a duas 
mais pequenas, uma que dá para a pia baptismal e a outra para a escadaria do 
coro. O recinto da pia baptismal é revestido por uma espécie de mármore até 
metade das paredes e dali até ao tecto, azulejos pintados com motivos religiosos, 
cuja cena central é o baptismo de Jesus Cristo. Ainda na fachada, apresenta-se 
triangular no cimo com uma cruz e rasgada por janelas que iluminam o interior. 
A base é revestida a cantaria vermelha. 

 A torre é separada do corpo principal do templo. Tem o seu relógio e ao 
lado da porta de entrada está um painel de azulejos alusivo a Nossa Senhora 
de Fátima, cujo benfeitor foi a firma Castanho e Loreto e tem como assinatura 
Mimoso. A torre está ligada ao resto da igreja pela sacristia, e tem uma porta e 
janela para o adro. Nas paredes tem as fotos dos vários párocos. Atrás deste 
conjunto fica destacada a casa paroquial.

 O interior do templo é marcado pela parede do fundo, onde está esculpida 
no mármore apenas de frente e lados Nossa Senhora de Fátima de uma forma 
que dá a ideia de estar suspensa, onde se vêem as pontas dos pés. A Senhora 
está coroada. Abaixo está o estrado do altar, para onde se sobe por quatro 
degraus. Da parede do lado Oeste, várias frestas, que são 10 janelas, iluminam 
este altar. 

Passando dali para o corpo principal, de cada lado está um altar, o do 
Sagrado Coração de Jesus e o do Imaculado Coração de Maria. Do lado Oeste, 
está uma pequena capelinha dedicada a Santo André Avelino, com uma pintura 
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que era da antiga capela, que foi demolida, depois da construção da igreja. Por 
baixo do altar, está envidraçado a imagem do Senhor Morto. Na parede deste 
lado, está um painel de azulejos, que ainda se observa a capela de Santo André 
Avelino, com a sua sineira e parte já em ruínas, datada de 1963, que foi demolida 
para ser feita a sacristia e a torre da igreja.

Dali até o fundo do templo, o espaço alarga-se, sustentado por quatro 
colunas, e vêem-se as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora 
das Dores. As estações da Via Sacra são assinaladas apenas por cruzes com 
numeração romana.

O tecto é sustentado por várias colunas salientes das paredes e continuam 
em vigas que sustentam o terraço do tecto sob a forma de duas águas. Só 
forrando o mesmo tecto seria possível uma pintura com motivos religiosos como 
era comum nas igrejas. Dali que optaram por revestir os panos das paredes 
laterais com painéis de azulejos, mais ao menos à altura da vista de qualquer 
pessoa, ou seja, para cima de um metro e meio. São muitos os painéis e em 
vez de explicarmos uma a um e que no conjunto tem uma história deles, damos 
as imagens neste trabalho. Em cada um dos painéis tem escrito quem foram os 
benfeitores.

Uma alcatifa vermelha percorre o centro da igreja e a ladeá-la estão os 
bancos de madeira avermelhada. 

Benfeitor Elias Álvaro e Família
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Monumento em construção nos Canhas

Bem-Aventuranças na Cova Grande no Canhas
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AS FESTAS DA PARÓQUIA DO CARVALHAL
Nós somos filhas dos Canhas

Filhas desta freguesia
Recebei nossas ofertas

Desta nossa romaria.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

A festa de Santo André Avelino já estava impregnada nos moradores da 
nova paróquia do Carvalhal e continuou a ser a mais noticiada, isto pelo facto 
de ser a mais concorrida. Em 1995, o correspondente do Diário noticiava a festa 
de Santo André Avelino, em Novembro, no Carvalhal. Era uma festa pacata, 
mas ali chegaram algumas camionetas com forasteiros. Falava que os romeiros 
aproveitavam para furtar produtos hortícolas. Esteve presente uma banda de 
Música e um conjunto de ritmos modernos 175. Em 1997, uma informação acerca 
da festa do Carvalhal: um artigo do correspondente Orlando Drumond dava conta 
da tradicional festa de Santo André Avelino. Na parte litúrgica era obrigatória a 
novena na véspera. No outro dia era a festa que começava pelas 13 horas, 
havendo procissão. Seria pregador o Padre Gil. A festa seria animada pela 
Banda Municipal da Ponta do Sol e pelo conjunto musical pontassolense Banda 
Fixe. Era costume aparecerem forasteiros vindos do Funchal e de Câmara de 
Lobos em excursões organizadas 176.

Em 2001, novamente no Carvalhal, festa de Santo André Avelino: referia-
se a afluência de pessoas de diversas freguesias 177. No ano de 2002, a festa 
de Santo André Avelino foi alvo de uma reportagem. As despesas da liturgia 
estavam a cargo do casal Gabriel e Odete. Nela traça-se quase uma biografia 
do Padre Avelino e a sua vocação para o sacerdócio. Referia-se a afluência de 
gente de muitas partes e traça-se uma panorâmica da vida do santo 178. Para o 
ano de 2003, Manuel Gama noticiava, com certo pormenor, a celebração da festa 
de Santo André Avelino no Carvalhal. Era uma devoção muito antiga naqueles 
sítios e, por isso, existiam muitos Avelinos: Cerca de um milhar de devotos por ali 
passam a fazer a sua oração, a prestar a sua homenagem, a agradecer a graça 
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recebida através da intercessão de André Avelino, a fazer a sua oferta e também 
a levar consigo, para o seu oratório doméstico, a imagem impressa do santo 179.

Curiosamente, no ano de 2004, surgem algumas dificuldades. O Padre 
Ganança vinha colaborando desde 2002 com o pároco dos Canhas, Padre 
Avelino Andrade. Foi com desagrado que a população do Carvalhal viu a 
transferência do padre. Ninguém estava decidido a fazer a festa de Santo André 
Avelino neste ano 180. As notícias sobre o descontentamento das pessoas do 
Carvalhal tiveram eco na imprensa nos dias que se sucederam. Em 2006, uma 
notícia referia a Festa de Santo André Avelino no Carvalhal. Depois de traçar um 
historial com algumas informações repetidas nos anos anteriores, o articulista 
acrescentava que as cerimónias seriam presididas pelo Padre António Paulo 181.

Chegou o centenário da morte do Santo. Em 2007, anunciava-se a festa 
de Santo André Avelino, a qual iria ser presidida pelo bispo do Funchal. No 
sábado haveria novena e missa, seguindo-se, às 22 horas, a actuação de um 
grupo musical. Sílvio Mendes escreveu um artigo onde traçava uma biografia 
daquele santo italiano. Esta festa iniciava o jubileu e marcava os 400 anos da 
morte daquele santo 182.  Ainda em 2008, anunciava-se que seria celebrada a 
festa de jubileu de Santo André Avelino, com a presença do bispo do Funchal. 
Festejava-se o 400º aniversário da morte daquele Santo. Entre as iniciativas, 
seria lançado um pequeno livro sobre a paróquia do Carvalhal. Estava prevista a 
inauguração de uma pequena nave, ou melhor uma capela, integrada na igreja, 
dedicada a Santo André. Noutro artigo, Sílvio Mendes dava alguns pormenores 
sobre esta devoção que era única na Madeira 183.

No ano de 2009, dava-se a conhecer que para o dia 15 de Novembro 
haveria a festa de Santo André Avelino, no Carvalhal. A Banda, na véspera, sairia 
pelos caminhos para recolha de ofertas para o bazar. Adiantavam que seria 
visitada por pessoas de outras localidades. Outra notícia prometia uma festa 
forte. Na véspera, ao meio dia, haveria girândola e actuaria a banda da Ponta 
do Sol. Às 21 horas do sábado, um conjunto musical e às 23 fogo de artifício. 
Haveria actuação de vários grupos. Um artigo traz uma breve biografia daquele 
santo que nasceu em 1520 no reino de Nápoles e faleceu em 1608, quando 
celebrava uma missa 184. 
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Apesar da padroeira ser Nossa Senhora de Fátima, não encontramos 
notícia sobre a sua festividade, senão depois da chegada do Padre Paulo. Apesar 
da festa mais divulgada do Carvalhal ser a de Santo André Avelino, neste ano 
de 2006, fez eco na imprensa a festa de Nossa Senhora de Fátima. Referia-se a 
um extracto do livro de Gabriel Pita, que o projecto da igreja foi do Padre Manuel 
Juvenal Pita Ferreira, pároco de S. Gonçalo, o qual não o pode acompanhar 
por falecer em 1963. Na torre levantada de 18 metros, o relógio oferecido pela 
Câmara da Ponta do Sol foi inaugurado em 28 de Maio de 1967 185. Novamente, 
no ano de 2007, anunciava-se que a paróquia do Carvalhal iria celebrar a festa 
da sua padroeira. Na véspera iniciava-se a recitação do Terço, no Campo de 
Futebol, seguindo-se uma encenação mariana e depois uma procissão para a 
igreja do Carvalhal, onde iria ser celebrada a Eucaristia 186. No ano de 2009, 
seria celebrada a festa de Nossa Senhora de Fátima no Carvalhal, presidida pelo 
Padre António Paulo. Passados alguns dias, foi celebrada a festa do Espírito 
Santo 187.

O Momento mais alto da nova paróquia foi a visita da Imagem Peregrina 
em 2009. Iria estar na Paróquia do Carvalhal de sexta a domingo e durante 
esse tempo haveria momentos de reflexão e de oração. Haveria momentos 
para as crianças da catequese e seria construído um muro de flores que serviria 
para encenação do Terço. No Carvalhal foi apresentada uma exposição de seis 
painéis de azulejos com temas alusivos às Aparições de Nossa Senhora de 
Fátima em 1917. A rádio Ponta do Sol iria transmitir uma cerimónia. A Imagem 
Peregrina sairia do Carvalhal, acompanhada da Banda Municipal da Ponta do 
Sol. Um painel de azulejos registava esta visita: A 28-11-2009, na igreja do 
Carvalhal, pernoitou a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, antes 
da sua viagem para a Diocese do Funchal 188. 

A festa do Santíssimo também era pouco noticiada, o que quererá dizer 
que seria mais modesta. Em 1999, a notícia da festa do Santíssimo do Carvalhal, 
a expensas da confraria, foi anunciada. O correspondente referia uma banda de 
música, bem como um conjunto de ritmos modernos, repetindo isto duas vezes, 
mas não indicando quais. No percurso da procissão existiria um tapete de flores 
e verduras. Haveria barracas com carne para espetada e bom vinho 189.
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Os irmãos que aderiam à Confraria continuavam a aumentar. Em 2003, 
o Padre Avelino Macedo do Carvalhal fez uma celebração Eucarística em 
Fevereiro, que contou com a sua igreja repleta de gente. Nela, o Grupo Coral 
do Carvalhal, de 20 elementos de todas as profissões, que ensaiavam uma vez 
por semana, recebeu os maiores elogios do bispo do Funchal. A Confraria do 
Santíssimo Sacramento registava 250 irmãos e irmãs 190.

Existiam outras festas com menos afluência de gente. Em 1999, por 
exemplo, uma notícia dava 
conta de que neste ano 
seria celebrada a festa de 
Santo Antão, o protector dos 
animais nas paróquias do 
Carvalhal e na da Piedade. 
Eram celebrações apenas 
litúrgicas, sem envolverem 
ornamentações 191. No ano de 
1999, uma notícia de Orlando 
Drumond dava conta da festa 
do Espírito Santo no Carvalhal. 
Haveria novena na véspera 
e missa solene no domingo. 
Para abrilhantar a festa tocaria 
a Banda Municipal da Ponta 
do Sol e também o conjunto 
musical Sons do Sol. Haveria 
um bazar e barracas de comes 
e bebes 192.

Benfeitor António Ferreira do Nascimento
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A AGRICULTURA
A freguesia dos Canhas

O bercinho do seu lar
Que pela primeira vez

Vira o sol raiar.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

 Não poderíamos deixar de referir alguns aspectos agrícolas dos Canhas. 
Esta freguesia, que agora tem um certo progresso, há cerca de meio século era 
essencialmente agrícola. Basta folhearmos alguns jornais, no tempo das ceifas, 
para verificarmos que o correspondente dos Canhas dava grande importância 
àquelas culturas. Fazia notar que sobretudo as raparigas cantavam ao desafio 
e era o tempo da abastança. No mês de Agosto, era a faina relacionada com 
a roçada da feiteira no Paul da Serra. Chegou a existir uma taberna numa das 
Furnas da Borda, onde pernoitavam por ali mulheres e homens 193. Os carros de 
bois, noutros tempos desciam a encosta com grande volumetria de carga. Eram 
braçados e braçados de feiteira para a cama do gado e, posteriormente, para a 
adubação da terra. Era uma vida árdua a de outros tempos, aquela que estava 
relacionada com a agricultura, mas ao mesmo tempo harmoniosa.

Era com certa delicadeza que se fazia o amanho de terra e todos 
esperavam por uma colheita de forma a venderem o que excedia ao consumo 
diário. Porém nem sempre a produção era abundante, sobretudo quando vinham 
os temporais. Temos notícia de um furacão em 1859 - Na noite do dia 18 um 
impetuoso furacão encaminhando-se da freguesia da Madalena do Mar, ali fez 
grandes estragos em casas, cozinhas e palheiros, em numero de dezanove, 
descolmando-os, arrancando-lhe os portais e armações de madeiras, fazendo 
cair as paredes de modo que algumas famílias tiveram de ir naquela noite 
tenebrosa, aterradas e espavoridas, bater à porta dos seus vizinhos pedindo-
lhes agasalho. O furacão por onde passou deixou em total ruína árvores, cultura 
de cana doce &c; começando quase na beira mar levou o seu ímpeto até aos 
confins da freguesia dos Canhas onde deitou por terra a parte de um lindo pinhal 
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que possui n’esta freguesia o sr. Jayme de França Neto. Notou-se que aquele 
pé de vento levava certa e determinada direcção, causando ruínas somente na 
linha da sua carreira deixando incolumes as vizinhanças. No pinhal por exemplo 
a que me referi derribou somente as arvores que lhe caíram debaixo do seu 
golpe deixando as outras salvas. Consta que na freguesia da Madalena se 
promove uma subscrição em beneficio das famílias que sofreram tais prejuízos 
194. Em 1902, outro furacão nos finais de Janeiro fez grandes estragos na Ponta 
do Sol e Canhas: descolmou casas, arrancou árvores, prejudicou muita cana e 
várias outras culturas 195. 

Uma notícia, em 15 de Janeiro de 1953, do jornal Independente: A ridente 
freguesia dos Canhas, terra alta d madeira, sempre figurou, com a sua população 
devota, entre as paróquias mais obedientes e fiéis à Igreja. Até há pouco tempo, 
enquanto a rede de estradas não a aproximou da cidade, aquele rude povo viveu 
em tranquilo isolamento, entregue aos trabalhos da lavoura e às suas práticas 
cristãs. O tráfico motorizado modificou um pouco a fisionomia da Localidade, 
embora mantendo o povo as características fundamentais da sua idiossincrasia: 
o seu amor à terra e o seu amor a Deus 196.

Noutro trabalho, chamamos a atenção para o quase emblemático relógio 
da Levada do Poiso, para regular a repartição das águas. Em 1998, Luísa 
Gonçalves alertou para o património dos Canhas. Desta vez, era o velho relógio 
de água. Depois de entabular conversa com a moleira Teresa Gonçalves, esta 
foi respondendo que aquele relógio servia para regular a distribuição da água. 
Existia um outro semelhante, praticamente no centro do Caniço, mas foi retirado 
o mecanismo. O relógio dos Canhas tem a data, é de 1890 197 . Luísa Gonçalves, 
no final do ano de 1998, congratulava-se com o facto de a Direcção Regional 
dos Assuntos Culturais ter enviado ao Conselho do Governo a classificação 
do Relógio das águas dos Canhas como património local. Também se referia 
à satisfação do vereador da cultura, José Inácio da Silva 198. Assim, em 1999, 
anunciava-se, através de Luísa Gonçalves, a recuperação do relógio, apoiada 
pelo programa LEADER II 199. A água para regadio teria de ser bem regulada. Em 
1938, por exemplo, verificou-se uma convocação dos heréus da Levada da Serra 
para reunirem na casa de Francisco Cabral de Noronha. Assinava o presidente 
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da Assembleia Geral, João de Abreu Macedo 200. 
No ano de 1999, numa entrevista ao presidente da Junta, António da 

Vera Cruz, este referia que a indústria da construção foi a que mais prosperou 
nos Canhas e que os últimos anos agrícolas não foram satisfatórios 201. No 
ano de 2004, numa entrevista ao Correio de Caracas, o presidente da câmara, 
António Lobo, referia: Também temos em toda a zona alta da Ponta do Sol, 
e especialmente na freguesia dos Canhas, outro tipo de actividade agrícola, 
através da horticultura e da floricultura. Abundam as estufas e muitos desses 
agricultores, já têm assinalável espírito empresarial, produzindo qualidade e fora 
de época, de forma que esse sector seja mais rentável 202. 

Em 2003, anunciava-se que o Centro de Recolha e Lavagem dos Canhas 
iria permitir que os agricultores fizessem chegar o seu produto ao mercado com 
mais qualidade 203. Os apoios à agricultura começaram a ser delineados em 
2004. O Conselho do Governo aprovou a construção do Centro de Abastecimento 
Hortícola dos Canhas, a ser construído nos Salões 204. Em 2005, uma notícia 
referia que arrancaram as obras do Centro de Abastecimento e previa-se acabar 
dentro de um ano 205. Seria inaugurado no domingo, 2 de Outubro, e, por isso, foi 
visitado dias antes pelas autoridades 206. 

 Também no ano de 2006, tomava-se conhecimento que o Mercado 
dos Agricultores dos Canhas abriria as portas no domingo, 12 de Fevereiro, e 
passaria a estar aberto todos os domingos das 10 às 18 horas. Havia mercados 
deste género em Santana, Prazeres e em Gaula 207.

 Em 2006, foi a primeira Feira Regional da Cana-de-Açúcar, que se realizou 
às portas do Mercado de Agricultores dos Canhas. A iniciativa estava a cargo dos 
engenhos da Calheta e do Ribeiro Seco, no Funchal 208. Este certame começou 
em 1993, na Vila da Calheta, mas já se dizia que este concelho produzia menos 
cana doce do que o da Ponta do Sol. Em 2009, verificou-se a IV Feira da cana-
de-açúcar nos Canhas. A produção de cana duplicou em oito anos. O secretário 
Regional do Ambiente e Recursos Humanos referia que, nos últimos cinco anos, 
houve perto de meia centena de projectos para plantações 209. 

E por falarmos de cana-de-açúcar, embora a Feira não tenha lugar no 
Carvalhal, convêm aqui darmos uma panorâmica desta espécie de arraial. Fomos 
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à Festa da cana-de-açúcar, no ano de 2011. O certame estava numa estrada 
secundária praticamente junto ao monumento de Santa Teresinha, nos Canhas. 
A entrada era marcada por um arco de triunfo feito em verdura. Dali, paus de 
bandeiras sustentavam uma multiplicidade de corriolas de flores de plástico e 
gambiarras, que se estendiam até um palco que estava ao fundo da rua. Do 
lado de fora, polícias regulavam o trânsito e estava uma barraca com carne de 
vaca, a vender, um braseiro e claro, também vinho, cerveja e refrescos. Ao lado 
outra barraca vendia bolo do caco. Ainda fora do espaço de festa, no quintal do 
supermercado, miúdos jogavam aos matraquilhos. Uma rolote vendia bebidas. 
Também uma barraca castiça, toda feita em material relacionado com a cana-de-
açúcar, sustentada num canto, por uma cana doce, que pesava quatro quilos e 
meio. Esta vendia carne para assar no braseiro que estava próximo, pão caseiro 
e bebidas. Encontramos ali o Luizinho, do Jangão e o Figueira, da ourivesaria 
da Vila. Comemos uma espetada, juntamente com Manuel Luís Mendes, do 
Seixal, o autor de Selva de Memórias. Ainda neste recinto, estava uma viatura da 
Radiofusão que dava cobertura a tudo o que ali passava. Para tal, estava fora, 
uma mesa e cadeiras de vimes para conversar com os entrevistados.

 Havia muito artesanato à venda e logo nos apercebemos que estavam 
ali representantes do que existia junto do Armazém do Sal, num primeiro andar, 
da rua da Alfândega no Funchal. Umas peças destacavam-se mais do que 
outras, como eram os garrafões pintados com os emblemas do Porto, Benfica 
ou Sporting. Ali, Helena Teixeira a responsável pelo artesanato do dito Armazém 
vendendo as suas peças Também, Rogério Freitas, de Gaula com as suas 
imagens de santos, pormenorizadamente pintadas. Mas, hoje o dinheiro é pouco 
e, apesar dos Canhas, ser uma localidade muito devota, já nem há dinheiro 
para comprar. Depois era uma ala direita de barracas de legumes, produtos dali: 
Manuel Barros; Maria de Sousa; Manuel Dionísio; Daniel Pombo. Do outro lado 
estava a barraca dos Engenhos da Calheta, um dos patrocinadores do evento 
e vendia os seus produtos. Do lado oposto, estavam à venda várias peças 
de artesanato em tecidos. Chamou-nos à atenção, uma imitação das típicas 
bonecas de massa dos arraiais feitas em tecido de feltro amarelo. O responsável 
designa-as por: Manel do Monte, Maria do Monte, rosquilha, galito e coração. Ao 
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lado, um outro patrocinador, o Engenho do Ribeiro Seco, no Funchal, com vários 
géneros à venda. Num intervalo, estava o escultor-artesão Daniel Henriques que 
tem atelier próximo da Igreja do Caniço, com as suas pinturas e obras feitas em 
pedra de várias cores. Uma delas, alusiva à cana-de-açúcar ganhou o 2º prémio 
da Feira.

 A maior curiosidade do certame era a máquina de fazer sumo de cana, 
numa activa barraca Cana Drink, de José Luís Rodrigues de Sousa, e muita 
gente experimentava a nova bebida entre os madeirenses. O responsável trouxe 
o maquinismo do Brasil e é o segundo ano que participa no certame. Atarefava-
se em raspar as canas e a mulher ocupava-se em servir aquela calda doce 
misturada com gelo, por apenas um euro. Depois é o expositor da  SPA do 
Ambiente e Recursos Naturais, outro patrocinador. Um cartaz com uma foto do 
Ribeiro Frio, relacionado com o Dia da Ambiente e no chão algumas plantas 
indígenas. Do lado oposto, uma espécie de barraca, tinha as peças que seriam 
levadas a concurso e um interessante suporte em forma de tripé, todo feito em 
cana doce, suportava uns versos.

No palco actuava um grupo de dois acordeões, um bombo,, o sininho, uma 
braguinha e uma pessoa a cantar. Era a harmonia na festa. Finda a actuação, 
subiu o presidente da Câmara, deu as boas-vindas a todos e depois, percorreu 
a feira cumprimentando várias pessoas.

Por toda a Madeira, existiam tanques de rega que não estavam cobertos. 
Era um perigo, sobretudo para as crianças. Os Canhas não eram excepção e, 
no ano de 2008, lançaram um plano para cobrir tanques ou poços como lhe 
chamavam. Assim, a Junta de freguesia, em 2008, forneceu material para 
tapagem de 12 tanques. No ano de 2009, estavam colaborando em quatro 210.

Em 2009, na candidatura socialista, queriam um Museu Agrícola nos 
Canhas. Segundo a entrevistada: Um núcleo museológico da agricultura 
tradicional do concelho para dar a conhecer várias actividades agrícolas é 
aposta numa perspectiva de atracção turística 211.  É a segunda ideia acerca de 
um núcleo museológico nesta freguesia de franco progresso, sendo a primeira, 
como já afirmámos, relacionada com o gado e a manteiga.

Desde o século XVIII que temos nomeação de levadeiros no concelho 
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da Ponta do Sol. Neste e noutros municípios, tal tarefa sempre foi exercida por 
homens que repartiam as águas, conforme aquilo a que cada proprietário ou 
colono tinha direito. Mas, no ano de 2007, Teresa Carvalho, filha de um indivíduo 
natural de Machico, era levadeira nos Canhas. Aceitou aquela actividade porque 
não tinha muitas habilitações e referia que nem sempre era fácil, pois havia 
gente que gostava de abusar 212.

Altar da Igreja  do Carvalhal.
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O COMÉRCIO E A INDÚSTRIA
Continua o viajante

Com desejo de voltar
Para no Paul da Serra
Mais beleza desfrutar.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

 O comércio é um dos sintomas de desenvolvimento de qualquer localidade. 
Noutros tempos eram as tabernas e as vendas. Também eram as mercearias 
e as fancarias. A maior parte das pessoas compravam tudo no próprio lugar 
onde habitavam. De fora, chegavam os adelos que não só vendiam tecidos, mas 
também outros géneros. Depois do trabalho, várias pessoas chegavam à venda, 
as mulheres e crianças a comprarem géneros para a alimentação, os homens 
para comprarem cigarros ou para se entreterem em rodadas de copos de vinho.

Em 1913, Francisco Cabral de Noronha Júnior, em 1913, queixou-se 
de um roubo que existira na sua mercearia, na Achada e Levada do Poiso. As 
suspeitas recaíam em José Mendes das Neves, das Romeiras no Estreito de 
Câmara de Lobos. Foram interrogadas várias testemunhas e achamos curioso 
as personagens que lá se encontravam. A primeira, pelas alcunhas, disse 
que naquela ocasião estavam Manuel Gavilo, Joaquim Rabiu, Coronélio Alho, 
conhecido por António Alexandre. A segunda, pelos ofícios, disse que ali estavam 
os serradores: José Mendes Neves, José Mendes Neves Júnior, Noé Mendes 
Neves e João da Silva 213. Tratava-se de uma equipa de serradores que, nessa 
época, operava nos Canhas.

 Os Canhas, no seu conjunto, produziam mais cereais do que a Ponta 
do Sol. Por isso, não admira que o seu quotidiano esteja ligado ao trigo. Desta 
forma, daremos alguns dados que poderão ajudar no estudo do folclore. O 
número de estabelecimentos que, em 1924, vendiam tecidos eram três. Em 1956, 
eram quatro. Entre estas datas, a população aumentou consideravelmente. Os 
sapateiros, em 1924, eram quatro: João da Silva, João Gonçalves da Ladeira, 
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José Nascimento de Vitorio, Manuel Coelho da Vera Cruz. No ano de 1956, 
apenas três: João da Silva, Manuel Nunes, Teotónio Ferraz. O aumento da 
população deveria trazer mais sapateiros, contudo diminuíram. Na emigração, o 
facto de ser mestre de qualquer ofício facilitava o embarque. Existiam casos de 
declarações de falsos sapateiros!

 Mas o progresso também chegava ao comércio e a ideia de rentabilizar 
ao máximo os espaços. No ano de 1998, o novo presidente da Junta contava 
realizar certas obras e pedia a colaboração da Câmara: Caminhando com o povo 
pela estrada do Progresso 214. Em 1999, o Dr. Tito de Noronha era presidente 
da Assembleia Municipal e lançou duras críticas à volumetria de um edifício que 
estava a ser construído nos canhas, de habitação e comércio no sítio do Outeiro 
215. Para trás ficava uma antiga actividade, a dos moinhos. Em 1997, um artigo 
de Luísa Gonçalves traz-nos lembranças do passado. Um moinho, apesar de 
eléctrico, funcionava à margem do caminho que ligava os Canhas ao Paul da 
Serra. Era de Teresa Gonçalves. Já trabalhava há dois anos com duas mós. O 
moinho, segundo dizia, já tinha mais de 40 anos e pertencia a uma pessoa do 
Funchal 216.

Com o progresso viria a concorrência e o facto é que passou a haver 
uma zona comercial no centro da freguesia, que corresponde sensivelmente à 
designada Recta dos Canhas. Em 2003, Moisés Pereira, proprietário de um bar 
e mercearia no Carvalhal, queixava-se da concorrência que o seu negócio vinha 
sofrendo, com o aumento da concorrência do centro da freguesia. Para ele não 
havia hipótese de concorrer com as grandes superfícies 217. No ano de 2004, 
no dia da freguesia dos Canhas, a festa foi animada. O presidente da Câmara, 
António Lobo, disse: agora já é possível comprar de tudo na freguesia, algo que 
há anos atrás era impensável 218.

No ano de 2009, um artigo referia que os Canhas eram uma freguesia 
de emigração, conforme a constatação de José Egídio Costa, que tinha um bar 
em frente da torre do relógio da água, na Levada do Poiso. A emigração, no 
caso do entrevistado, começou aos 21 anos. Era sobretudo para África do Sul e 
Venezuela. Agora era para as ilhas do Canal, Londres e até França. O articulista 
referia que um pouco mais além, para o lado do Carvalhal, no sítio das Eiras, 



95

existiam quatro bares num espaço de 30 metros. Neste lado, a entrevista foi 
com Manuel Remendos, que também veio da África do Sul, e faz um pouco de 
agricultura. O mesmo dizia que cá vive-se em segurança, se excluirmos algumas 
traquinices de certos jovens. Outros entrevistados foram o casal Manuel Castanho 
e Maria José, que estiveram 26 anos na Venezuela, os quais agora têm negócio 
na recta dos Canhas e exploram um bar onde vendem plantas e pesticidas. 
Parecia tudo estar bem, mas era preciso esperar muito tempo por uma consulta 
médica. Para Rosa Varela, os Canhas estavam mais desenvolvidos do que a 
Ponta do Sol. A mesma, que trabalhava no Centro Comercial desta freguesia, 
enumerava o comércio existente e dizia que poderiam comprar qualquer coisa 
sem se deslocarem ao Funchal. Já falava da anunciada via expresso que iria 
evitar a estrada de muitas curvas para chegar à Vila 219. 

Em 2009, um dos bares e mini-mercado das Eiras pertencia a Daniela 
Pereira. Ali conversava-se de tudo e alguns mostravam-se alheios à política. O 
taxista José Manuel Nunes entendia que os políticos deveriam ir mais vezes ao 
Carvalhal. Alguns falavam em mudança. Mas referiam que havia melhoramentos 
em veredas e que a uma idosa puseram-lhe água potável em casa, mas 
esqueceram-se da luz. Adiantava que um caminho que ligava os dois concelhos, 
o da Ponta do Sol e o da Calheta, situado por cima da Eiras, encontrava-se ainda 
em terra 220.

O volume de obras continuava a crescer nos Canhas. Começaram a surgir 
as reclamações. Em 1995, era o vazadouro numa zona de pasto, nas serras dos 
Canhas, no sítio do Curral Velho, que estava a envenenar as vacas, foi um artigo 
quase alarmista da autoria de J. Ribeiro. Diziam que as vacas comiam cascas 
e troços de bananeiras que continham veneno 221. No ano de 2000, uma notícia 
referia que, atendendo ao nível de construção, os Canhas iriam ter um vazadouro 
de terra. Numa vereação, trataram da adjudicação do caminho municipal, ligação 
do Serrado e Cova do Pico ao Lombo do Meio 222. Em 2001, um artigo de Miguel 
Ângelo alertava para o facto de existirem aterros improvisados em estradas dos 
Canhas 223. Novamente, em 2001, na estrada que ia da Levada do Poiso ao 
sítio do monte, encontravam-se aterros improvisados e o presidente da Câmara 
prometia combatê-los 224. No ano de 2002, nos Canhas, um vazadouro, no sítio 
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do Barreiro, ameaçava pessoas, bens e cursos de água. A Direcção Regional do 
Ambiente, numa acção conjunta com a Câmara Municipal, resolveu encerrá-lo 
225.

Cármen Vieira, em 2002, fez um interessante artigo: Há que apoiar os 
sectores agrícola e industrial nos Canhas. Falava do crescimento urbanístico, 
o qual tem suscitado situações polémicas no licenciamento de algumas obras. 
Continuava a haver falta de saneamento básico e redes de água 226.

Uma notícia melhor surgia em 2002, a qual previa o arranque das obras 
do parque industrial que iria nascer nos Canhas para o ano de 2004 227. No ano 

de 2003, uma notícia destacável dava 
conta da obra do parque empresarial 
dos Canhas. No sítio do Barreiro teria 
40 316 metros quadrados, dotado das 
infra-estruturas necessárias 228. Nova 
informação em 2004, com uma planta 
referia que o parque empresarial foi 
inaugurado a 8 de Junho. Era uma 
área de 16 000 metros quadrados 
com 22 plataformas, podendo receber 
entre 15 e 30 empresas com lotes 
que iam dos 220 aos 660 metros 
quadrados. Havia possibilidade de 
expansão 229. Outra notícia, dois dias 
depois da inauguração, referia que 
seis empresas já estavam inscritas 
no parque empresarial. Era a 5ª obra 
de parques empresariais da Madeira. 
Anunciava-se que a curto prazo a 
Madeira e o Porto Santo contariam 
com 12 parques empresariais 230.

Imagem de Nª Sª de Fátima na Igreja do Carvalhal.
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O ENSINO NO CARVALHAL

Os Canhas também celebra
Como um dever sagrado

Tendo pois bom vigário
E todo o povo a seu lado.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

O sistema regular de ensino primeiro chegou às sedes concelhias, depois 
às principais freguesias e àquelas com menos habitantes só tardiamente. 
Achamos que será oportuno darmos algumas notícias sobre o ensino nos 
Canhas. A Câmara da Ponta do Sol pretendia diminuir as suas despesas com o 
ensino. Mesmo assim, no ano 1854, propôs que se criasse uma escola régia no 
sítio do Jogo da Bola, nos Canhas, a qual também receberia alunos da Madalena 
do Mar 225.  

 As escolas de meninos, em 1856, já existiam há muitos anos nas sedes 
concelhias e no que diz respeito à Vila da Ponta de Sol, desde 1790. Nesse ano 
de 1856, criaram-se 12 escolas nas várias freguesias: Camacha, Caniço, Gaula, 
Porto da Cruz, S. Jorge, Boaventura, Fajã da Ovelha, Tábua, Canhas, Ribeira 
Brava e Serra de Água 226.

A partir do anos 60, depois de um período atribulado, já existia, uma escola 
por cada freguesia concelhia e a de meninas, na Ponta do Sol. Uma notícia de 
1862, referia-se à reparação da casa no sítio do Girão, Canhas, ocupada pela 
escola 227. Em 1894 e 1895 era a professora D. Maria Clara de Nóbrega que 
ensinava na escola masculina dos Canhas 228.

No ano de 1906, só existiam duas escolas do sexo feminino na Ponta do 
Sol: uma na Vila, a outra na Ribeira Brava e pediam para a criação de uma outra 
nos Canhas. Houve uma proposta para arrendar uma casa, em frente à Ladeira 
do Vigário, nos Canhas 229. Um ofício do administrador do Concelho da Ponta do 
Sol dava conta dos alunos nas várias escolas em 1913: nos Canhas, a escola 
masculina poderia receber mais 16 alunos, a feminina tinha 94 alunas 230. 
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Em 1920, foi contratada Maria Amélia Macedo, para a escola móvel dos 
Canhas 237.  Os professores dos Canhas, em 1924, eram: Dr. Augusto Camacho 
e Celestina Varela 238. No ano de 1938, foram criados novos postos escolares, 
entre os quais nos Canhas: no sítio dos Salões e Levada da Madalena e Fajã da 
Eira 239. As escolas multiplicavam-se por toda a ilha da Madeira.

No ano de 1934, referiam veraneantes como, o Dr. Carlos Maria de Oliveira 
e família na sua Quinta do Jogo da Bola. Ainda, encontravam-se no gozo de 
férias os estudantes do liceu: João Augusto Camacho, Aires Augusto Camacho, 
Tito Cabral de Noronha. Agostinho da Silva Gaspar, da Escola industrial. Manuel 
Gonçalves Pita. A Junta Geral iria recalcetar o caminho de Santeago 240. 

No ano de 1942, veio para presidir aos exames dos Canhas e da Ponta 
do Sol, Ângelo Menezes Marques, professor que fora desta última freguesia. A 
escola masculina dos Canhas da professora Belmira fez exame a oito alunos; a 
feminina, da professora Dulce Dória da Silva, cinco alunas; a mista da professora 
Ermelinda, 10 alunos 241.

No ano de 1945, a professora da escola masculina apresentou 12 alunos a 
exame, que foram aprovados, sendo dois com distinção. A professora da escola 
mista, Ermelinda Soares de Gouveia, sete alunos aprovados, sendo um com 
distinção 242.

No ano de 1950, das cinco escolas oficiais dos Canhas, apresentaram-se 
ao exame da 3ª classe, 28 alunos, os quais foram todos aprovados. No dia 15 de 
Julho, os candidatos ao exame da 4ª classe eram oito 243.

 Os professores dos Canhas, em 1956, eram os seguintes: Lise Brito 
Figueiroa Teles de Freitas, Maria Suzinda Gomes de Caíres, Dolores Daniela 
Teles de Freitas, Maria Nivalda da Encarnação Rosa Pestana, Bela Encarnação 
Gomes, Maria Helena da veiga Pestana Ferro, Maria Fernanda Leça Pauleiro, 
Maria Vasconcelos Canha, Ermelinda Cecília Soares de Gouveia, Fernanda 
Pires, Maria Ângela Rodrigues, Maria Lucília Jardim, Isabel Maria da Silva Relva.

Depois da instalação da Democracia em Portugal, os sistemas de ensino 
passaram por grandes mudanças. Os edifícios escolares começaram a ser 
estabelecidos de novo, ou até ampliados. As construções escolares do primário 
e do básico foram sendo instaladas, primeiramente nas sedes concelhias e 
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depois estenderam-se às freguesias mais populosas. Se olharmos um pouco 
para trás, há 40 anos, quem quisesse estudar a partir da 4ª classe só poderia 
fazê-lo no Funchal, constituindo S. Vicente uma excepção. O melhoramento das 
escolas chegou aos sítios mais recuados. 

Em 2003, o presidente da Junta apontava como uma das necessidades a 
ampliação da escola do Carvalhal, a qual necessitava de uma zona de recreio 
coberta 244. No ano de 2007, em Setembro, por resolução do Governo Regional, 
foi decidido fazer obras de acrescentamento na escola do Carvalhal 245.  Em 2008, 
noticiava-se que a escola do Carvalhal iria fechar em Fevereiro, portanto antes de 
terminar o ano lectivo, com vista às obras de redimensionamento. Existiam 115 
alunos, entre o 3º e o 9º ano, sendo 27 da pré-escolar e 88 do 1º ciclo. Existiam 
9 professores, dois educadores. O pessoal não docente era composto por 4 
auxiliares: uma administrativa, duas cozinheiras e uma animadora sociocultural 
246. No final do ano, anunciava-se que a escola do Carvalhal estaria concluía 
em Fevereiro de 2009. Era um avultado investimento e o Secretário Regional 
do Equipamento Social fazia o ponto da situação, falando dos pormenores do 
edifício, incluindo dois espaços de recreio cobertos 247. 

 Após a ampliação e redimensionamento da Escola do Carvalhal, 105 
crianças estrearam a nova escola. Duas alas destinavam-se ao pré-escolar; as 
outras três destinavam-se às aulas curriculares do 1º ciclo do ensino básico 248. 
No ano de 2009, Luís Romão congratulava-se pelas muitas obras efectuadas nos 
Canhas. No que respeitava ao ensino, tinha uma creche de iniciativa privada e as 
escolas do ensino básico foram ou iriam ser melhoradas. No caso do Carvalhal, 
já referimos as obras de melhoramento. A do Lombo dos Canhas fora melhorada 
há dois anos. Faltava apenas a intervenção na escola do Vale e Cova do Pico 249.

Um título, neste ano de 2009, mostra bem certas dificuldades: Mães do 
Carvalhal pedem transporte escolar a Jardim. Satisfeitas com a remodelada 
Escola Básica do Carvalhal e Carreira, a segurança na ida e volta dos alunos 
não era a melhor por faltar passeios e o movimento de camiões era constante. 
Estas eram as opiniões partilhadas por Graciela Fernandes e Conceição Silva. 
A escola estava bastante ampliada, tendo sido beneficiada com mais duas salas 
de aulas. Foram criados três gabinetes, uma sala de professores, outra sala 
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para pessoal auxiliar, uma sala polivalente com refeitório e mais dois espaços de 
recreio, isto além de um polidesportivo com balneários 250.

Dava-se a conhecer, em 2008, que a Junta de Freguesia construiu um 
acesso para cadeira de rodas para a igreja. Seria inaugurada uma biblioteca 
com 700 livros, oferecidos por uma natural dos Canhas que morava em Lisboa. 
A doadora prometera que o resto da sua biblioteca viria para os Canhas, quando 
falecesse 251. Em nosso entender, a Junta deverá estar atenta à promessa da 
doadora, pois uma boa biblioteca, numa freguesia como a dos Canhas, é um 
sinal de evolução cultural, ao serviço das gerações vindouras.

Imagens do Senhor dos Passos e de Nª Sª das Dores, no Carvalhal.
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O FOLCLORE
E no Serrado da Cruz
Tudo está preparado

Comemoração centenária
Assim estava marcado.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Um interessante artigo, em 1994, fala-nos da vida quotidiana nos Canhas, 
escolhendo a tecedeira Maria Jardim, que ocupava o tempo entre o tear, a lida 
da casa e a agricultura. Também ali ainda tecia Joaquina de Helena, no Poiso. 
O articulista Duarte Caires descrevia com grande pormenor o labor do tear, 
que era a vida de outros tempos 252. Porém, poderia ir mais longe, procurando 
associar os teares às múltiplas ovelhas que pastavam no Paul da Serra, de onde 
os habitantes desta freguesia tiravam muitos dividendos. Os canhas, em 1864, 
tinham quatro teares recenseados, pois o concelho da Ponta do Sol era o único 
em que as tecedeiras pagavam tributação, aplicada na criação dos expostos. Em 
1835, as tecedeiras eram Antónia Gonçalves, Maria de Ponte e Maria Joaquina.

Mas, o folclore já quase tem pergaminhos nos Canhas. Na festa das 
vindimas de 1938, no Funchal, houve desfile e bailados dos ranchos regionais, 
nos quais estiveram os ranchos da Ponta do Sol e dos Canhas. O primeiro prémio 
foi atribuído ao rancho do Arco da Calheta que mereceu os melhores aplausos 
com o cantador João Gomes de Sousa, conhecido pelo Feiticeiro da Calheta. O 
rancho dos Canhas, juntamente com o dos Louros, obteve o segundo prémio. 
Os ranchos da Ponta do Sol e da Ponta do Pargo obtiveram o 4º prémio. Um 
articulista comentava a exibição do rancho dos Canhas: apresentação correcta e 
natural. Exibição perfeita, com cantores a meio da roda, como é de praxe. Baile 
muito bom – o único que apresentou os interessantes volteios e requebros do 
baile madeirense. Música dança. Instrumentos regionais. Depois da exibição, 
descia do estrado, tocou uma marcha não folclórica 253. Havia anda o grupo 
de fiandeiras e tocadores da Fajã da Ovelha. Não há dúvida que a Oeste da 
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Madeira o folclore entusiasmava muita gente. Na festa da vindima de 1939, o 
grupo dos Canhas, com sede na Levada do Poiso, obteve o 3º prémio 254. 

Na Grande Guerra, destacavam-se as ceifas dos Canhas. No ano de 
1941, o correspondente descreve-as da seguinte forma: Ceifas – À hora que 
rabiscamos estas linhas, ecoam por esses lombos as vozes argentinas das 
nossa raparigas que alegres e satisfeitas não cessam de cantar, desde manhã 
até à noite, as melodias próprias deste tempo das ceifas 255. As belas vozes das 
ceifeiras continuam a retumbar, todo o dia por esses lombos e vales. 256 Esta 
descrição mostra ser um correspondente cujos escritos apreciam de uma forma 
esplendorosa a faina das ceifas. No ano de 1942, a produção foi animadora: Os 
nossos camponeses estão todos ocupados com a faina das ceifas. Como este 
ano a colheita é abundante, as raparigas cantam com tal força e entusiasmo 
que as suas argentinas vozes retumbam por essas lombadas além. As duas 
ceifeiras vizinhas, que cantavam ao desafio ouvimos as duas quadras: As terras 
da Madalena / São muito fartas de inhame, / Se queres trovar comigo / Vai tirar 
carta de exame. A resposta foi a seguinte: Tenho um palheiro na serra / Fechado 
a sete trancas, / E tem um cabrito dentro / que berra como tu cantas 257. Em 1944, 
o ano não era abundante: as mulheres colhem as espigas, os homens amarram 
as gavelas, os roçadores ceifam as poveas e os debulhadores suam e ressuam 
separando a palha do trigo. Em virtude do grande vendaval de Maio, o grão é tão 
falido e a colheita tão escassa, que as camponesas tristes e desoladas não têm 
animo de entoar as tradicionais melodias. São, pois pouco alegres as nossas 
ceifas neste corrente ano 258.

No ano de 1945, fez 66 anos e dizia que tinha 44 de serviço profissional (14 
anos na cidade, dois no Norte e 19 no Sul) 259. Ainda não encontrámos o nome do 
correspondente dos Canhas que elaborava estes textos. O correspondente de 
O Jornal referia, em 1949, que seguia hoje para a cidade, o nosso vigário, que 
apesar da sua idade resolveu tomar parte em exercícios espirituais do clero que 
se iriam realizar no Seminário 260. Nesse ano de 1949, a descrição das ceifas é 
a seguinte: Eis-nos na quadra mais alegre do ano agrícola, em que ri e canta 
toda a gente. Cantam as mulheres que apanham o trigo. Cantam os homens que 
apanham as gavelas. Cantam as raparigas que agarram as mancheias. Cantam 
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os rapazes que puxam as debulhadoras. Todos, todos cantam 261.  
No ano de 1949, o correspondente dos Canhas dava razão a um artigo do 

colaborador do Porto Santo, acerca dos alto-falantes que passaram a estar nos 
arraiais, com uma música fora do habitual 262.

Em 1950, o correspondente dos Canhas voltava a repetir esta observação: 
ao rabiscarmos estas pobres linhas, ouvimos ao longe, as vozes argentinas das 
nossas camponesas, que entoam as tradicionais e agradáveis melodias, próprias 
deste tempo das ceifas. Muito bem diz o nosso Camões – E o trabalhador 
cantando seus males menos sente 263. Na semana seguinte, outro comentários 
das ceifas: Os nossos camponeses e camponesas continuam todos ocupados 
na faina das ceifas e cujas canções tradicionais retumbam por esses lombos 
além 264. Continuava o correspondente dos Canhas, em 1950: Nestes últimos 
dias, o calor tem sido tão insuportável, que os nossos ceifeiros e debulhadores 
vêem-se forçados a fugir e a acolher-se na benéfica sombra dos arvoredos. Não 
se cansam porém os camponeses de  com as suas vozes argentinas, entoar as 
melodias tradicionais, próprias das ceifas. Quem canta seus males espanta… 265

 Entre as tradições, festejava-se o carnaval nos Canhas, o que causava 
indignação aos mais moralistas, em 1940: insinuações ofensivas – A propósito 
das últimas folias carnavalescas, escrevemos o seguinte : - Como católicos 
que nos prezamos de ser, protestamos energicamente contra a paganização 
das nossas festas cristãs… Como poderá pregar-se a moral austera e santa de 
Evangelho a estômagos tão cheios de carne e de vinho? 266

 Parece-nos que o folclorista Carlos dos Santos era motivo de zombaria, 
tanto nos Canhas como em Santana. Em nosso entender, o correspondente 
dos Canhas seria a pena de D. Matilde de Noronha. Uma delas é de 1943: 
saias riscadas – algumas das nossas mais afamadas tecedeiras estão agora 
ocupadas na confecção de saias riscadas segundo o modelo regional. Estas 
saias foram encomendadas por um estudioso do Funchal 267. No ano seguinte de 
1944, voltava a referir-se ao assunto: dez saias – Estão já tecidas e costuradas 
as 10 saias riscadas de tipo Canhense, que devem seguir, nestes dias, para 
essa cidade, a fim de figurarem em exibições folclóricas. Bem lamentável é que 
o nosso povo pusesse completamente de parte os tão lindos trajes regionais 268. 
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Em 1947, no mês de Agosto, iria celebrar-se a festa de Nossa Senhora 
da Piedade dos Canhas. O correspondente comentava: a respectiva festividade 
realiza-se no próximo domingo com grande brilhantismo e extraordinária 
afluência de fiéis, tanto desta, como das freguesias vizinhas, do Funchal e até 
do Norte da Madeira 269.

Outra notícia de 1947 referia que, no dia 5 de Julho, o bispo visitou os 
Canhas. Depois do almoço, deu o crisma a 325 meninos, fazendo uma exortação 
para que se fizessem  soldados valentes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma 
hora depois, o bispo crismou 318 meninas: É difícil conter o entusiasmo de 
certos padrinhos e madrinhas, que, em contravenção do Direito queriam não 
só dois, mas, 7, 8 e 10 afilhados. Uma rapariga de 14 anos, queria, à força, 
crismar-se 2ª vez, para ter uma nova madrinha, em substituição da 1ª que se 
ausentou para terra desconhecida!. Segundo a velha praxe, cá na terra, os 
novos compadres e as novas comadres abraçam-se mutuamente, comem bolos, 
doces e bebem com medida ou sem ela, o excelente vinho regional. Os afilhados 
oferecem geralmente um bonito galo aos padrinhos que lhe retribuem com uma 
nota de banco ou moedas de prata. As afilhadas dão às madrinhas uma galinha 
nova e poedeira, para assim agradecerem a mantilha e a blusa, com que se 
crismaram, oferecidas pelas mesmas madrinhas. Todos estes usos regionais 
são, na verdade, interessantes e dignos de especial menção 270.

Em 1953, as saias listadas, ao que parece concebidas por Carlos 
Santos, já se haviam tornado oficiais no folclore madeirense. Uma notícia 
do correspondente dos Canhas dava conta disso: Saias regionais sociais de 
Juventude Católica Antoniana - andaram por aqui a alugar saias listadas, usadas 
outrora pelas nossas camponesas, mas agora infelizmente posta de parte. Com 
essas saias canhenses vão meninas antonianas bailar e Lisboa e outras cidades 
portuguesas, pois que se divirtam bastante por lá, enquanto que nós por cá 
vamos meditando no texto evangélico da missa do próximo domingo menu 
palesto duo  domines servir. A grande maioria das danças actuais, além nocivas 
à saúde entristecem os anjos e alegram os demónios. Assim o dizem os santos 
com os quais concorda plenamente o velho. Correspondente 271. 
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OS EMIGRANTES
Os Canhas muito gentil
Não cessa de convidar

Para o Paul da Serra
Quem gosta de passear.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Já foram publicados vários trabalhos sobre a emigração, mas há sempre 
novidades a acrescentar e cada freguesia tem as suas particularidades. Muitos 
julgam que a emigração começou há pouco tempo, para o Curaçau, para a 
Venezuela e para a África do Sul, mas ela vem de tempo mais recuado. Aliás, 
a sociedade madeirense sempre emigrou. Noutros tempos foi o Brasil, depois 
Demerara, passando pelo Hawai e pelos Estados Unidos e outros destinos 
menos conhecidos.

Em 1850, João da Silva e a mulher Joana de Freitas, moradores no Lombo 
da Piedade nos Canhas, concelho da Ponta do Sol, na Madeira, resolvidos a 
irem para a Ilha de S. Vicente arrendaram bens de raiz e benfeitorias por 12 
000 réis 272. Em 1868, a 23 de Agosto, João Martins de 33 anos, dos Canhas, 
morador na rua da Praça, na Hospedaria de Francisco Gonçalves Azevedo, tinha 
vindo há pouco de Demerara, no brigue de Francisco Rodrigues da Neve, para 
sair no mesmo brigue, levando a mulher Francisca Pereira e o filho Manuel de 
dois anos 273.

 Nas vésperas e durante a Segunda Grande Guerra foi a emigração para 
o Curaçau que andou de certa forma associada à da Venezuela. Depois foi a 
da África do Sul, aonde muitos chegavam clandestinamente, a partir da colónia 
portuguesa de Moçambique.

Em 2002, o festeiro da Festa do Santíssimo, no Carvalhal, era Manuel 
Gonçalves Barreiro das Fontes, emigrante na Venezuela, nascido em 1948, 
sendo empresário em Caracas, cuja biografia foi publicada 274.  Para o ano 2003, 
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anunciava-se que os festeiros da Festa do Santíssimo seriam: Elias Barreiro, 
João Barreiro, Manuel Rodrigues e João Chá-chá 275. Neste ano de 2003, 
um artigo referia-se à grande pompa e solenidade da festa do Santíssimo do 
Carvalhal. A festa seria presidida pelo Padre Alexandre Mendonça, pároco da 
Missão Católica de Caracas. O pároco do Carvalhal, Padre Francisco Avelino, 
traçou a um periódico o que iria ser celebrado no Carvalhal, que estava ligado 
aos emigrantes da Venezuela 276.

No ano de 2006, as paróquias dos Canhas e do Carvalhal resolveram 
homenagear os emigrantes, no Encontro dos Continentes. Começou com a 
Eucaristia, por intenção de todos os emigrantes, seguido de um convívio com 
actuação de artistas e uma parte gastronómica. O primeiro dia foi dedicado à 
Europa, com música regional. No segundo, dedicado à América, actuariam os 
luso-descendentes Sandra Rodriguez e Ricardo Rodriguez. O evento, segundo 

o Padre António Paulo, estava 
em consonância com a 34ª 
Semana Nacional de Migrações. 
Servia como antecipação às 
festas do Santíssimo, que iriam 
ser celebradas na Piedade e no 
Carvalhal. O articulista chamava 
a atenção para os tapetes de 
flores nestas solenidades e que 
um grupo de 80 pessoas desta 
zona, com grande criatividade, já 
fizera um encantador tapete de 
flores no Funchal. 277.

Pintura de Santo André Avelino, 
no Carvalhal.
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O TURISMO
O turista extasiado

Em profunda sensação
Chorando deixa a Madeira

Levando-a no coração.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)
 

A Madeira é uma ilha com grandes tradições turísticas e, hoje, vive-se o 
espectro desta actividade. Já foi mais lucrativa do que na actualidade, quando 
não havia concorrência. Mesmo assim, todos sentem que o turismo é um sinal de 
progresso. O turismo de outros tempos centrava-se no Funchal e, no meio rural, 
apenas umas quantas pensões, sendo uma delas na Vila da Ponta do Sol. De 
resto, havia casas que recebiam hóspedes e veraneantes. Notícias esporádicas 
davam conta que fulano ou beltrano estava a passar o Verão na Ponta do Sol, nos 
Canhas ou noutras localidades. 

Antes de aparecerem as casas para receber hóspedes ou turistas, 
nalgumas localidades apareceram os restaurantes, como foi o caso da costa 
Norte. No concelho da Ponta do Sol, apesar do seu clima ameno, o turismo tardou 
em aparecer e todos sentem falta dele, como é o caso dos Canhas.

No ano de 1938, chegaram aos Canhas num passeio elementos do Grémio 
de Operários Católicos e da Juventude Católica Masculina do Funchal para o 
Rabaçal. Falava-se  da urgente necessidade de uma estrada turística desde o 
Lombo dos Salões ao Paul 278. 

Em 2001, um articulista referia que numa estada onde avistou um homem 
com um molho às costas, no sítio do Poiso, deparou-se com o restaurante 
Pascollini, uma aposta de Pascoal Vieira. Traçava os maiores elogios às refeições 
ali preparadas 279. Em 2002, no mês de Maio, deu-se uma explosão, devido a uma 
fuga de gás no bar/restaurante Correia, na recta dos Canhas. Felizmente, não 
houve vítimas a lamentar 280.

Mas muitos aspiravam por um hotel. Num artigo, em 2001, referia-se, numa 
entrevista com Luís Romão, que os Canhas procuravam investidores para a 



108

construção de pequenos hotéis 281. Em 2002, num artigo de Miguel Ângelo, referia-
se que iria construir-se um hotel nos Anjos, freguesia dos Canhas 282. Trata-se de 
uma zona soalheira que, antigamente, produzia da melhor malvasia. Os terrenos 
são muito bons e o mar é calmo. Até tem uma capela cuja construção remonta aos 
primórdios do povoamento.

Em 2003, o presidente da Junta, António Luís Cruz, numa entrevista 
conduzida por Ricardo Caldeira disse que a freguesia estava bem servida. Porém, 
apontava algumas obras em falta, como a ampliação da escola do Carvalhal e 
Carreira e ainda uma zona de lazer nas serras da freguesia 283. António Cruz 
gostaria de ver alargada a área de lazer, onde os visitantes pudessem fazer 
churrascos e piqueniques: Há uma vasta área na zona dos serviços florestais. Há 
espaços com água e que são mesmo propícios para festas 284. Agora, as atenções 
centravam-se na encosta ou no planalto, onde as condições turísticas também são 
formidáveis.

No ano de 2003, o presidente da Junta referia que os Canhas careciam de 
turismo rural. Era necessária uma unidade de turismo, onde os visitantes pudessem 
pernoitar. Todas as ruas, becos e veredas da freguesia foram identificadas. A 
sinalização está, neste momento, a ser feita 285. Ainda em 2003, foi entregue, na 
Câmara, um abaixo-assinado de muitas pessoas dos Canhas, pedindo a colocação 
de placas identificativas nas ruas, estradas e veredas. Era necessário sinalizar as 
vias, que estão por assinalar há muito tempo, como se de uma aldeia perdida e 
abandonada se tratasse 286.

Novamente, em 2004, segundo o presidente da Junta, a freguesia 
ambicionava investimentos na área do turismo. Convidava os empresários a não 
investirem apenas na construção civil. A caminho do Paul da Serra, existe uma 
infra-estrutura de cariz religioso que está ao abandono, o que inclui vários animais 
mortos dentro de uma lagoa existente. Apesar disso, continua a ser visitada por 
vários turistas que, assim, retêm um cartaz pouco dignificante 287. No que respeitava 
à orla marítima, constatava-se, em 2004, que o concelho da Ponta do Sol oferecia 
aos veraneantes quatro praias. Nos Canhas, a praia dos Anjos continua também 
a receber muita gente, apesar de não ter infra-estrutura de apoio, já prometida por 
Alberto João Jardim para o próximo programa de Governo 288. 
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Um projecto que poderia servir o turismo foi o do teleférico. Em 2002, surgiu 
uma notícia que referia que o teleférico entre os Canhas e a Madalena (entre 
os sítios das Amoreiras e Capelas) avançaria com apoios da União Europeia 
289. Essa notícia deixava muitos espantados. Portanto, o sítio de Santiago, nos 
Canhas, seria beneficiado com um teleférico 290. Em 2003, uma notícia de Luísa 
Gonçalves dava conta de que a Câmara da Ponta do Sol já abrira concurso para 
o teleférico, não sendo posta de parte a sua utilização para fins turísticos, o que 
de resto já acontece noutros pontos da Região, onde também funcionam infra-
estruturas deste género 291. Outra nota de 2005, dava conta de que o teleférico 
dos Canhas estava quase pronto. Os passageiros seriam transportados numa 
cabine com capacidade para quatro pessoas, numa distância de 270 metros 292.

Mas o teleférico não atingiu os objectivos desejáveis. No ano de 2006, 
uma notícia dava conta de que o teleférico dos Canhas estava pronto mas nunca 
funcionava. Asseverava-se que a Câmara estava com algumas dificuldades. O 
teleférico tinha como objectivo servir os agricultores com terrenos nos Anjos, 
mas tendo em conta que o teleférico não faz paragem junto aos terrenos, para 
utilizarem a obra feita em parceria entre o Governo e a Câmara os agricultores 
têm de subir cerca de duzentos degraus com as suas produções 293. Outra 
informação referia que a Câmara da Ponta do Sol reabria o teleférico dos Canhas 
e que aquele meio de transporte já fora utilizado em Setembro pelos agricultores 
para o transporte de uvas 294.

As tentativas de atrair investidores na área turística continuavam. Em 
2009, António Vera Cruz já estava há 12 anos a presidir à Junta de Freguesia 
e estava no final do mandato. Tinha ainda o desejo de um empreendimento 
turístico e um pavilhão 295. Notícias chamando a atenção para o turismo nos 
Canhas eram frequentes. Os Canhas continuavam a clamar por uma infra-
estrutura turística. Luís Romão apelava: à iniciativa privada para construir uma 
unidade hoteleira nos canhas, apontando o sítio dos Anjos como o melhor para 
um investimento dessa natureza. Lamenta que ainda não tenha aparecido um 
privado que queira usufruir das excelentes condições climáticas e dos bons 
acessos ao mar que aquele sítio oferece. Já houve intenção de projectos para 
aquela zona mas não passou disso 296. Outro artigo chamava a atenção para 
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a falta de uma infra-estrutura turística nos Canhas. O comércio continuava e 
voltavam a referir que no sítio das Eiras existiam três bares. Adiantava que a 
serragem Figueiras e Barros já dera trabalho a 20 pessoas e estava encerrada. 
Referiam que continuava aberta a pedreira, já numa área do Parque natural que 
fornecia pedra decorativa a toda a ilha. Continuavam a adiantar que o centro dos 
Canhas estava mais adiantado do que a Vila. Novamente, era feita uma alusão 
descriminando o comércio 297. 

Painel de azulejos da igreja do Carvalhal, vendo-se as 
ruínas da capela de santo André Avelino. Imagens do 
Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de 
Maria.
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REGISTO DOS SACRAMENTOS DA PARÓQUIA 
DE FÁTIMA DE 1961 A 2010

O centro da Cova Grande
Um assombro de grandeza

Não são os homens que falam
É a Divina Realeza.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

 Também achamos conveniente dar aqui informação do registo dos 
sacramentos no Carvalhal, nos últimos 50 anos. Mais uma vez, contamos com a 
recolha do Padre António Paulo de Sousa.

Ano Baptismos Casamentos Óbitos
1961 74 20 25
1962 78 8 16
1963 67 11 19
1964 81 16 17
1965 72 11 19
1966 70 24 18
1967 79 11 13
1968 63 11 22
1969 65 20 17
1970 66 10 21
1971 47 17 12
1972 46 22 20
1973 49 19 18
1974 41 8 11
1975 47 20 13
1976 41 15 14
1977 18 10 12
1978 26 17 24
1979 26 6 19
1980 22 12 18
1981 23 17 9
1982 24 14 16
1983 30 10 19
1984 22 5 25
1985 26 4 11
1986 15 10 12
1987 22 8 24
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Anos Baptismos Casamentos Óbitos
1988 15 16 13
1989 35 10 18
1990 30 5 33
1991 21 8 20
1992 32 13 27
1993 29 16 25
1994 31 9 23
1995 26 11 23
1996 15 8 21
1997 24 8 25
1998 25 5 29
1999 13 4 19
2000 23 7 21
2001 19 4 21
2002 23 7 20
2003 17 5 21
2004 16 2 15
2005 19 1 21
2006 20 2 18
2007 26 4 22
2008 9 1 15
2009 18 3 20
2010 18 7 19

D. Matilde de Noronha.
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A PARÓQUIA DE CRISTO REI (PONTA DO SOL)
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Interior da igreja do Cristo Rei.
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INTRODUÇÃO

A Ponta do Sol é comarca
Mas daquelas mais rendosas

Lá se gastam na Justiça
Importâncias fabulosas.

Carlos Santos, 1938.

A paróquia do Cristo Rei, na freguesia da Ponta do Sol, foi uma das 50 
criadas em 1960 pelo bispo D. David. Tinha um número aproximado de 2 700 
almas. Os limites eram os seguintes. A Norte, com o Paul da Serra. A Sul, da 
Ribeira da Ponta do Sol sobe por uma vereda que vai ter ao lado sul da casa de 
Carlos Vieira da Luz, corta o caminho municipal das Terças, desce o Lombo das 
Terças pela vereda que atravessa o sítio dos Lemos e vai ter à fonte da Pedra 
Mole, que conduz às Adegas, por cujo eixo prossegue até encontrar o Caminho 
que vai para o lombo de S. João, desce pela linha de água deste Ribeiro até à 
Estrada Nacional, por cujo eixo sobe até à Ponte sobre a Ribeira de Santiago. A 
Leste, com a Ribeira da Ponta do Sol. A Oeste, com a Ribeira de Santiago. 

 Seguindo a estrada que vai da Levada do Poiso para o Livramento, depois 
de passarmos a Ribeira de Santiago, no Lombo, está o Caminho do Lanço e 
a estrada do Serrado. Mais adiante, um bar que não tem nome. Para cima e 
para baixo é o Caminho do Lombo de S. João. É um casario caprichoso por 
aqueles lombos abaixo e acima, intervalado com muita agricultura. Não faltam 
as anoneiras, os abacates, as nêsperas e ainda se observa uma mulher de idade 
com uma enxada e um garfo ao ombro que vai para a lavoura. Para o alto está 
a encosta do Paul da Serra e observa-se o movimento da energia eólica, lá 
no cimo. Durante o percurso desta estrada, fomos observando casas que já 
tinham energia solar. À frente, outro Ribeiro, com água em abundância neste 
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mês de Fevereiro. Também durante o percurso, fomos observando ameixieiras 
e figueiras, como também paragens cobertas, um sinal que as camionetas 
costumam passar por ali. Noutra encruzilhada, estava algum comércio: Bar e 
Salão de jogos S. João, snack Bar Adegas; a Loja Batista; abaixo desta está 
um restaurante impecavelmente decorado e rústico designado Cu de Judas, 
pertencente ao sr. Ladeira. Neste, não falta um lagar e muitas outras peças de 
qualidade, isto além de uma boa colecção de vinhos. Uma agricultura comum 
aos muitos lombos, as semilhas, as couves e as favas. Apesar de estar à mesma 
altitude dos Canhas, observamos corredores de boa vinha. Existe também 
abundância de cana-de-açúcar. Ainda muitas bananeiras. As casas continuam 
a ser aparatosas, um sinal de dinheiro vindo dos emigrantes que, por aqui, 
estiveram no Curaçau e na Venezuela. As flores continuam a embelezar estas 
casas e não faltam até as estrelícias. Seguindo mais à frente, indo para o alto e 
também para baixo, está o Caminho do Castanheiro e um pouco além a Estrada 
da Achada. Continua-se a observar corredores de vinha e algumas figueiras, 
semilhas, pimpinelas e abaixo da igreja do Cristo Rei está uma grande área de 
estufas. Ouve-se o estalido dos podões na vinha. Uma estrada larga faz um 
desvio desta principal e conduz-nos à dita igreja que está praticamente rodeada 
com outra que é a Travessa da Igreja. Dali para Sul, continua o já citado Caminho 
do Castanheiro.

 Benvinda Ladeira desenvolveu um interessante trabalho sobre costumes 
e tradições, com incidência no Lombo das Terças e sítios limítrofes. Um 
interessante capítulo é intitulado O Cultivo da Terra e o Regime de Colónia. 
Mostra como era difícil dividir as produções com os senhorios 298. Estando nos 
Canhas, junto à placa que indica o seu nome, vislumbramos a paróquia do Cristo 
Rei. É marcada por estufas e um casario, no qual se destaca uma escola. A 
fechar os vários lombos está uma floresta de pinheiros e acima, e conforme os 
dias, vêem-se as nuvens a correr.

Foi no século XX que as autoridades camarárias se começaram a preocupar 
com o abastecimento público de água potável. Em 1911, foi aprovado projecto 
de três marcos fontanários no Lombo das Terças e ampliação dos marcos dos 
Canhas 299. No ano de 1929, fizeram a reparação de alguns fontanários que 
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pertenciam à Junta geral e foram cedidos à Câmara, a fim de abastecer o sítio 
dos Salões e Levada da Madalena, Carvalhal e Carreira, isto nos Canhas. E, além 
destes, no Lombo das 
Terças, na Ponta do 
Sol. O arrais João 
da Silva Meirinho foi 
encarregado de trazer 
tubo galvanizado para 
as reparações300. 

Altar-mor da Igreja do 
Cristo Rei.
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DA INVOCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO 
MONTE À DO CRISTO REI

Ponta do Sol e Canhas
Estava tudo embandeirado

Por onde o Chefe passou
Girândolas por todo o lado.

Visita de Craveiro Lopes à Madeira, 1955.

 Uma das nossas interrogações e de muitas pessoas que ali vivem é o 
facto de aqueles sítios terem uma vocação por Nossa Senhora do Monte e, 
aquando da fundação desta paróquia em 1960, se passar a designar do Cristo 
Rei, única na Madeira.

 Embora já tínhamos referido este assunto na introdução geral, valerá a 
pena darmos aqui mais alguns pormenores. Para nós é necessário recuar no 
tempo, para darmos uma explicação. Em meados do século XIX, os partidos 
políticos nacionais alternavam-se no poder. Na Madeira, uma facção mais 
conservadora andava à volta do designado Centro Madeirense, uma associação 
sem estatutos de que temos notícia entre 1868 e 1871. Era necessária uma 
associação de civis para lidar com assuntos da Igreja. Em 1874, vários homens 
influentes submeteram à aprovação oficial os princípios da Associação Católica. 
Entre eles, o embaixador Agostinho de Ornelas e Vasconcelos, o Dr. João Baptista 
de Freitas Leal, Joaquim Ricardo da Trindade. Tinham por objectivo em Junho 
celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus e uma missa no dia dos Santos 
Defuntos. O periódico A Vergasta logo começou a zombar desta Associação, 
chamando vários nomes aos associados, incluindo o beato Joaquim.

 O Dr. João Baptista de Freitas Leal esteve sempre à frente desta 
associação, era um belo conferencista e chegou a ter o título de juiz auditor e 
Camareiro Secreto do papa Leão XIII, o que quererá dizer um bom relacionamento 
desta Associação com o Vaticano. Em 1877, fez uma conferência aquando do 
aniversário da coroação do Papa. No ano de 1880, o novo bispo D. Manuel 
Barreto pregou na Associação, na Conferência de S. Vicente de Paulo, também 
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dirigida pelo Dr. Leal. Era necessária a participação feminina e, nesse ano de 
1878, fundaram a Associação de Protecção e Instrução do Sexo Feminino. Estas 
mulheres começaram a ter grande actividade. No ano de 1882, a Associação 
Católica reformou os seus estatutos. Existem notícias esporádicas desta 
associação e, além da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, havia o culto a 
Nossa Senhora de Lourdes.

 Aires de Ornelas e Vasconcelos, filho de um dos fundadores da 
Associação, começou a tornar-se notável, participando nas campanhas de 
Moçambique para submeter os vátuas. Em 1907, era Ministro da Marinha e do 
Ultramar e acompanhou o príncipe Luís Filipe na sua viagem às colónias. Depois 
foi a implantação da República em 1910, um rude golpe na igreja Portuguesa e, 
claro, os monárquicos começaram a ser perseguidos.

 Era necessário reunir as pessoas à volta de uma devoção. Em 1915 
começou o culto pela figura de Nuno Álvares Pereira que, entretanto, seria 
beatificado. Começou a ser divulgado através de uma brochura escrita por D. 
José Manuel de Noronha. No ano de 1917, o Dr. João Baptista Freitas Leal já 
estava muito doente, sendo substituído na Associação Católica. Esta teve uma 
abertura aos mais novos, fundando-se a Juventude Católica do Funchal. Nessa 
época, os jovens concentravam-se à volta de associações, como é o caso das 
designadas Esquadras de Navegação Terrestre, que foram proibidas em 1916, 
em face da entrada de Portugal na Guerra. Faziam-se convívios, excursões, 
içavam bandeiras, etc. No seio da referida Juventude Católica, formou-se o 
Círculo de Estudos Nuno Álvares, cujo director era o Padre Henrique Jansen. 
Nesse ano, o Círculo fez inúmeras conferências e até passeios de 70 associados 
a Machico e Santa Cruz, sendo recebidos pelo clero local. 

 Um corpo expedicionário português estava na Grande Guerra e, entre 
eles, alguns madeirenses como era o caso de Manuel Joaquim da Trindade da 
Ponta do Sol (irmão de D. Matilde de Noronha), nascido em 1892 e falecido em 
1972.

 As mulheres não iam à Guerra, mas queriam participar. Foi então que 
nasceu, em 1917, a Cruzada das Mulheres, dirigida por senhoras notáveis: como 
a viscondessa Valparaíso, a filha da viscondessa Geraz de Lima, a esposa do 
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visconde da Ribeira Brava. Promoviam espectáculos e faziam peditórios a favor 
dos familiares das vítimas do bombardeamento de 3 de Dezembro de 1916 ao 
Funchal ou ainda para o Hospital. De salientar ainda que, em 1917, estabeleceu-
se no Funchal uma delegação da Cruz Vermelha. Ainda em Santa Cruz formou-
se uma sub-delegação da Cruzada das Mulheres, cuja entusiasta era D. Ester 
Gomes Sousa, e faziam-se peditórios todos os domingos, designados O Cigarro 
do Soldado. 

 Nesse ano de 1917, o rei D. Manuel II, que estava no exílio, foi visitar o 
exército português. Era seu representante, em Portugal, o já referido ex-ministro 
Aires de Ornelas. Atendendo ao material bélico que tinham, os portugueses 
portaram-se com bravura na batalha de La Lys, vitoriosa para os Aliados, no 
dia 9 de Abril de 1918. Alguns começaram a lançar a ideia que houve protecção 
do Santo Condestável, Nuno Álvares, beatificado pouco antes e que teve uma 
acção decisiva na Batalha de Aljubarrota, num dia 14 de Agosto, a qual ocorrera 
há séculos, na serra de Aire, em Fátima. Entretanto, a Alemanha pediu a paz e a 
guerra terminou.

 Benvinda Ladeira, no seu livro Ponta do Sol – Ecos do Passado, 
desenvolveu um capítulo sobre a primeira Grande Guerra O Francisco foi à 
Guerra, do qual ficou no povo a recordação de Francisco do sítio do Monte, no 
Lombo das Terças, que partiu para a Grande Guerra juntamente com o Corpo 
Expedicionário Português. A sua mãe era viúva e não tinha notícias do seu filho. 
Todas as tardes visitava a capela de Nossa Senhora do Monte e com as suas 
orações implorava ao céu o regresso do filho. Ouviu dizer que numa batalha 
morreram muitos portugueses, mas a sua fé em Nossa Senhora era persistente. 
Numa tarde de Dezembro de 1918, regressou o Francisco da Guerra, sem 
ninguém esperar. A notícia correu célere pela Cova da Fazenda, subiu o Lombo, 
chegou à Achada da Alforra, passou às Adegas e ao Pomar de D. João. Vieram 
tios, primos, amigos e conhecidos e até o padrinho que, apoiado no seu bordão, 
não faltou com o abraço ao afilhado. A madrinha foi mais longe e, dos peros da 
festa, encheu uma cestinha, enfiou o braço na asa e foi presentear o rapaz. O 
Francisco escapara com vida quando centenas e centenas de companheiros 
que a metralhadora alemã dizimara, naquela fatídica madrugada de nove de 
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Abril, nas margens do rio Lys. Francisco fora feito prisioneiro dos alemães e foi 
submetido a maus tratos. No dia 15 de Agosto de 1919, mãe e filho participaram 
na procissão de Nossa Senhora do Monte, ostentando uma vela acesa em 
cumprimento da promessa nas horas difíceis 301.

 Regressado o exército a Portugal, não tardou que o Presidente da 
República fosse assassinado. Em 1919, fizeram uma procissão na Camacha, 
em apelo à Paz, no mês de Agosto, que trouxe mais de 600 pessoas até à 
Quinta Valparaíso. No ano de 1919, Aires de Ornelas e Vasconcelos, natural 
da Camacha, já referido, conduziu um movimento militar de Monsanto numa 
tentativa do regresso à monarquia. Não teve sucesso e passou por algumas 
detenções. Era um homem muito devoto e sendo monárquico procurava incutir 
que o rei, agora no exílio, era como se fosse a figura de Cristo Retentor.

 Em 1923, surgiu no seio da Associação Católica, no núcleo Juventude 
Católica do Funchal, um Grupo Desportivo Nun’Álvares, que além da prática 
desportiva procurava reunir jovens à volta de um ideal para a nova geração.

 Algumas das muitas excursões, tanto da Associação Católica como da 
Juventude, faziam-se à Camacha, onde Aires de Ornelas disponibilizava a sua 
Quinta para convívios e reuniões. Entre aqueles que recebiam os visitantes 
encontrava-se Aires Victor de Jesus. O facto é que a Juventude Católica 
continuava a dar conferências e Aires de Ornelas havia cedido um salão para 
reuniões na sua Quinta na Camacha. Ali, em Setembro de 1925, verificaram-
se duas conferências: uma delas sobre agricultura, conduzida por Aires Vítor 
de Jesus. Através de escritos, notava-se que Aires de Ornelas era, em 1924, 
apologista de uma Confederação Luso-Brasileira

 No ano de 1925, fundou-se uma capela de invocação a S. José no Largo 
da Achada, também conhecido por Jogo da Bola, na Camacha. A capela e anexo 
destinava-se a ser uma escola, onde, além de ler, escrever, contar e doutrina, 
ensinavam ofícios como o do labor nos vimes. Um dos motivos mais intrigantes 
nesta capela é a flor de lis (ou como antigamente se escrevia lys) na fachada 
principal, não sabemos se uma alusão à batalha de La Lys. Foi neste ano que 
a estrada para automóveis chegou à Camacha e tudo se viria a modificar. A 
dita escola designada de Nuno Álvares oficializou os estatutos em 1931, sendo 
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subscritores Aires Victor de Jesus e o Dr. Romano Santa Clara Gomes.
 Aires de Ornelas continuava a acreditar na monarquia e era devoto do 

Sagrado Coração de Jesus e do Cristo Rei. Era um grande proprietário na 
Madeira e sobretudo na Camacha e no Caniço. Quis perpetuar a sua devoção 
com o Monumento do Cristo Rei, na extremidade da sua propriedade na Ponta 
do Garajau, a 120 metros de altura, para ser visível aos navegantes e também 
do Funchal, cuja inauguração deu-se a 30 de Outubro de 1927. Convém aqui 
referir que o Cristo Rei do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1931 e que o de 
Almada, começado nas vésperas da Segunda Grande Guerra, ou seja, em 1938, 
foi inaugurado em 1959.

 O pároco do Monte, José Marques Jardim, também meteu mãos a 
comemorar a Paz, num Monumento a erigir no Terreiro da Luta que recordasse 
as vítimas do já referido bombardeamento do Funchal. A primeira pedra foi 
lançada no primeiro de Novembro de 1923. O bispo do Funchal deu as pancadas 
do rito; o Dr. Manuel Pestana dos Reis, natural dos Canhas, ligado ao Centro 
Católico, com a colher representou a cidade; o Dr. Romano Santa Clara Gomes 
representou com a trolha o povo madeirense. A inauguração deu-se a 14 de 
Agosto de 1927. A simbolização de um rosário foi feita com as correntes das 
embarcações afundadas em 1916 e as pedras vieram da Ribeira de Santo 
António numa romagem.

 Desta forma, procurámos dar uma explicação de como se insere na 
religiosidade madeirense o culto do Cristo Rei. Primeiramente, pela queda da 
monarquia e o rei no exílio. Depois, pela figura do Santo Condestável, que foi 
de crucial importância para colocar D. João I no poder. A participação de muitos 
madeirenses na Grande Guerra, incluindo um irmão de D. Matilde de Noronha, e 
ainda a devoção de Aires de Ornelas, o representante do rei exilado. O facto de 
este, à sua custa, levantar um monumento do Cristo Rei na Ponta do Garajau e 
também o projecto inicial de D. Matilde, nos Canhas, ser alusivo ao Cristo Rei. 
Finalmente, uma paróquia com este nome, nas Terças, onde nasceu D. Matilde.
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Imagem do Cristo Rei.
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O TEATRO NA PONTA DO SOL
Das filhas de minha mãe
Eu sou a mais bonitinha,

Fui criada na feiteira
Na rama da batatinha.

Antonino Pestana, 1965.

Fora do Funchal, a Ponta do Sol foi a primeira localidade a despertar para 
os espectáculos. A Vila foi diversas vezes considerada a Cascais madeirense. 
Na realidade, ali morava uma elite de gente que trabalhava na administração 
e outros nos negócios. Existiam casas aparatosas e ainda quintas que se 
estendiam pelo Lombo das Terças e arredores da capela de Nossa Senhora do 
Monte. Para o lado Leste da Ribeira, eram os colonos da Lombada, gente mais 
pobre, isto se atendermos a fotografias antigas com sucessivas casas cobertas 
de colmo. 

Para a elite da Vila que se estendia pelas Terças, era necessário encontrar 
divertimentos. Não era comum aparecerem novidades no meio rural. Mas, quando 
aparecia uma pessoa que soubesse liderar, logo apareciam as mudanças. Tal 
facto era pontual nos campos e, poderemos dar como exemplo Francisco Bento 
de Gouveia, que fundou uma tuna em Ponta Delgada, no ano de 1900. Antes 
desta época, surgiram bandas no meio rural, entre 1870 e 1876: a de Câmara de 
Lobos, a da Ribeira Brava; a do Paul do Mar; a de Santa Cruz, a de S. Jorge, a 
do Porto do Moniz. 

Na Ponta do Sol surgiu uma Banda em 1882, devido aos esforços da 
família Wilbraham, que era proprietária do engenho da Vila. Mas nem tudo 
estava bem nesta agremiação. Em 1901, foram excluídos alguns músicos da 
Filarmónica Pontassolense, encarregando-se da regência o bem conhecido 
professor Agostinho Martins. Quer isto dizer que dentro em pouco teremos uma 
banda de música à altura 302. 

Vivia-se uma economia agrária e os principais e mais rentáveis cultivos 
eram a cana-de-açúcar e a banana. O Padre José Ferreira Faria e Castro, da 
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Ponta do Sol, em 1902, foi a Lisboa requerer patente de intervenção para o 
fabrico de papel e papelão com o bagaço de cana-de-açúcar e tronco e folhas 
de bananeiras 303.

Notícias curiosas acerca de teatro apareceram na Vila Ponta do Sol, que 
contava com espectadores descidos do Lombo das Terças. Em 1902, na Ponta do 
Sol, um grupo de rapazes a quem não faltava talento pôs em cena, num teatrinho 
improvisado, várias comédias, monólogos e cançonetas, cujo desempenho o 
público aplaudiu com entusiasmo. O espectáculo correu na melhor ordem, dando 
mérito ao seu director e ensaiador sr. A. Moniz, ao resto da troupe: António do 
Nascimento, actor de merecimento, M. da S. Nóbrega, Tomás Florença e M. de 
Portugal, e ao caracterizador, sr. Ferreira 304. 

Outra notícia de 21 de Maio de 1902, referia que se tinha realizado, no 
pequeno teatro da Vila da Ponta do Sol, no domingo do Espírito Santo, uma 
récita em que predominou o elemento feminino. As improvisadas actrizes 
tiveram ocasião de manifestar notáveis aptidões para a arte de Thalma. 
Representaram a peça em três actos Rosinha a Camponeza. Convém aqui 
referir quem foram as intérpretes desse tempo:  D. Maria Adelaide de Freitas, 
no papel de abade; D. Maria Rosa Freitas da Silva era o sacristão; D. Maria 
da Natividade Valente, a vendedeira; D. Maria das Dores Borges, a criada do 
abade. As camponesas eram: D. Ester Borges, D. Francelina Borges; D. Maria 
C. de Faria e Castro, D. Carmina Freitas da Silva, D. Alice F. da Silva, D. Clarice 
de Azevedo: Concorreram também os actores curiosos António do Monte Guido 
do Nascimento, Tomás Florença de Castro e Manuel G. Nobre. A promotora 
do espectáculo foi a professora D. Maria Amália Rodrigues, à qual cabem os 
maiores elogios, pela maneira proficente como dirigiu os ensaios, conseguindo 
vencer muitas dificuldades com a tenacidade dos seus grandes esforços 305. 

A partir desta data, existia uma actividade de senhoras relacionada com 
quermesses, para angariar fundos com destinos de caridade ou religiosos. 
Uma notícia de 1924, dava conta de sessões de cinema na Ponta do Sol e na 
Camacha 306. Nos anos 30, Marques Teixeira era um dos comerciantes com mais 
influência na Vila, pois tinha uma loja de fazendas. Em 1934, estabeleceu um 
novo cinema designado de Marques Teixeira, na Ponta do Sol, mesmo ali junto a 
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um redondo sobranceiro à parte mais funda da Vila, e foi inaugurado no mês de 
Julho 307. Quando havia cinema, descia pessoal de vários lombos ou lombadas 
para assistir ao espectáculo. De qualquer forma, o teatro e o cinema contribuíam 
para a formação das pessoas.

Encontramos uma notícia curiosa sobre o aparecimento de um rádio na 
Ponta do Sol. Em 1938, estava veraneando na Quinta do Pardieiro, o Dr. Cândido 
Varela e família. Outra nota referia que, os vizinhos comentavam que na Achada 
do Lombo de S. João, estão uns fidalgos e fidalgas a cantar e a falar de noite, 
que nem deixam a gente dormir … 308. Era a rádio, desconhecida de todos!

Nos anos 60 surgiu um novo cinema no sítio do Livramento. Fora do 
Funchal havia cinema em Machico e no Porto Santo. Para a costa Oeste era 
o de Câmara de Lobos, o da Ponta do Sol e o do Paul do Mar. O Cinema da 
Bomba de Gasolina da Ponta do Sol era afamado na costa Oeste. Os taxistas 
chegavam ali com quatro passageiros e o condutor não costumava pagar a 
entrada. Muitas vezes, era o próprio taxista que angariava os espectadores nas 
várias freguesias, quando não havia nada para fazer ao domingo à tarde. Pela 
manhã telefonavam para o bar junto à Bomba: - Hoje há cinema? Qual o nome 
do filme? Noutros casos, simplesmente: O filme de hoje é de amor ou de guerra? 
Ainda outra pergunta: No filme de hoje, há tiros?. Assim, conforme a resposta, 
os possíveis quatro clientes do táxi poderiam optar. É claro que o empresário já 
sabia o gosto dos vários tipos de espectadores, mas a sua opção só tinha em 
conta as disponibilidades das bobines do empresário João Jardim, que tinha dois 
cinemas no Funchal. O facto é que este empresário tinha as bobines dos filmes 
por tempo limitado para apresentar nos dois cinemas da cidade.

As representações cénicas foram interrompidas na Ponta do Sol. Ainda 
assistimos a uma representação no cinema por volta de 1973. Talvez uma leitura 
minuciosa pelos periódicos ainda encontraríamos alguns dados, mas o tempo é 
curto.

 No ano de 2002, os alunos salesianos vieram aos Canhas apresentar uma 
encenação Senhor que dá Vida. A população uniu-se e fez um lanche para os 
100 alunos envolvidos. A Associação Centro de Cultura e Recreio Pontassolense 
ofereceu os sumos 309.
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Em 2007, com a chegada do Padre António Paulo, houve alguma mudança. 
Uma notícia dava conta de que se realizava a Via Sacra ao longo da Estrada 
Regional, com participantes da paróquia dos Canhas e do Carvalhal. A saída 
da igreja da Piedade estava prevista às 18,30 horas e seriam feitas orações 
em cada uma das estações. Ao chegarem ao Monumento de Santa Teresinha, 
seria celebrada uma Eucaristia. Anunciava-se para o Dia de Ramos, no primeiro 

de Abril, um Auto da Paixão nas 
imediações do Monumento, 
com diversos quadros, feitos 
por um grupo de paroquianos do 
Carvalhal. Este Auto da Paixão 
foi celebrado pela primeira vez 
e contou com a participação de 
cerca de 30 pessoas de diversas 
idades sem experiência teatral. 
A afluência de espectadores 
foi considerável. O Jornal da 
Madeira apresentou fotografias, 
entre as quais a da Crucificação 
310. 

No ano de 2008, 
anunciava-se que, no salão 
Paroquial dos Canhas, o Grupo 
Cénico do Recreio Musical 
União da Mocidade do Funchal 
iria levar a cena Médico por um 
dia. Este espectáculo estava a 
ser levado a várias freguesias 
311.

 
Púlpito da Igreja do Cristo Rei.
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AS FESTAS DO CRISTO REI

A Senhora Dona Matilde
De quem eu tenho falado

Para lá envia o dinheiro
Conforme está liquidado.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Edificada no Lombo das Terças, obteve o seu alvará em 10 de Fevereiro 
de 1751. Os moradores das Terças já veneravam uma imagem que estava numa 
casa particular. Nossa Senhora do Monte, segundo afirmavam, tinha socorrido 
e amparado aqueles moradores em muitas necessidades. Pelo facto de se 
acharem distantes da igreja paroquial, aquela vizinhança resolveu edificar ali a 
referida ermida. Ficou sobre a administração da confraria de Nossa Senhora do 
Rosário da Colegiada. Preenchidos todos os requisitos, o bispado do Funchal 
deliberou favoravelmente: Havemos por bem de lhes conceder licença para 
erigir nova ermida no sobredito Lombo das Adegas e Terças com porta pública 
para os moradores vizinhos comodamente poderem ouvir missa colocando-se 
nela a dita imagem de Nª Sª do Monte, e feita a mesma ermida recorrerão a Nós 
por licença para se benzer, levantar altar e dizer missa... 312.

 Temos algumas notícias esporádicas de celebrações na capela de Nossa 
Senhora do Monte, que foi ampliada depois de 1960, para dar origem à igreja 
paroquial.

Festas na capela de Nossa Senhora do Monte…

data Nome Morador Datas Festa Local
1922 Mel de Jesus Lº S. João 23-24/6 S. João Lº S. João
1922 Aº Frrª Gago Passos Ribeira 14-15/6 S. António Lº Adegas
1923 Aº Silva Dionísio Terças 15/8 Nª Sª Monte Terças
1924 Mel Silva Góis Terças 5-6/1 Novena Nª Sª Monte Terças
1924 Pedro Vieira Lº Adegas 13-17/8 Novenas Nª Sª Monte Terças
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 Entre as notícias da capela do Monte nas Terças, temos a da sua festa 
em 1933. Haveria arraial e procissão, tocando a Banda da Ribeira Brava. Seria 
pregador do evangelho o cura da Ponta do Sol, José Agostinho de Freitas 313.

 Benvinda Ladeira desenvolveu um capítulo sobre a emigração. No caso 
do Brasil a maior parte ficava por lá, rematando com uma cantiga: O Brasil é 
a sepultura/ Dos rapazes da Madeira. Refere-nos aqueles que foram para o 
Curaçau trabalhar na Companhia de Petróleo. No regresso alguns emigrantes 
eram festeiros de Nossa Senhora do Monte 314.

 Noutros tempos raramente era celebrada missa na Capela de Nossa 
Senhora do Monte. Porém, a festa da Senhora a 15 de Agosto era celebrada com 
toda a pompa. Antecediam a festa nove novenas, sendo muitas delas promessas 
individuais. A festa, quando não havia festeiro, era feita com as oferendas dos 
seis sítios: Monte para Baixo; Monte para Cima, Topo do Salão para Baixo 
(Adegas); Topo do Salão para Cima (Pomar de D. João); Lombo de S. João para 
Baixo; Lombo de S. João para Cima. Nestes tempos havia uma procissão à volta 
da capela. No tempo do Padre João Vieira Caetano, o qual quis ser sepultado ali 
mais abaixo, no cemitério em S. Caetano, no Lombo das Terças, viviam muitas 
tradições. Nascido em Santa Cruz em 1883, faleceu na Ponta do Sol em 1967. 
Este padre, que já estava na Ponta do Sol, também foi capelão na primeira 
Grande Guerra. Fez a promessa de, se regressasse, comprar um fato completo 
a um pobre da Ponta do Sol. O Padre Caetano fazia questão que os festeiros 
da véspera, ou seja, do dia 14 lhe pagassem em géneros. Eram travessas e até 
cestos fartos. Não faltavam os pães de açúcar decorados, bolos, fruta diversa, 
etc. As ofertas iam parar à sua humilde casa nos pinheiros, no alto do Lombo 
de S. João, coberta de colmo, onde passava o Verão. Porém, não conseguia 
consumir tudo ali. Depois, levavam-lhe aqueles géneros nos carros de corsa 
(do tipo dos do Monte) e seguiam até à Vila. O Padre Caetano repartia aquelas 
oferendas com alguns senhores seus amigos. 

Depois da nova paróquia continuaram a festejar Nossa Senhora do Monte 
que tem grande devoção dos moradores. Além desta festa, existiam outras 
também muito tradicionais. Em 2009, anunciava-se que, na paróquia do Cristo 
Rei, seria celebrada a festa do Espírito Santo 315. 
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O ano de 2009 foi marcado ainda pela cerimónia da tomada de posse do 
Padre António Paulo de Sousa da paróquia do Cristo Rei, presidida pelo bispo do 
Funchal. Diversos sacerdotes madeirenses concelebraram na missa, e registou-
se a participação de muitas pessoas, tanto da localidade como de zonas vizinhas. 

Foi realizada na véspera da 
Festa de Todos os Santos 
e foi feita homenagem ao 
Padre João Macedo, que 
ali esteve durante 28 anos 
316. 

Também o ponto 
alto desta paróquia foi a 
visita de Nossa Senhora 
de Fátima, no final de 
2009. A Imagem Peregrina 
foi levada da igreja dos 
Canhas para a paróquia 
do Cristo Rei. A recepção 
seria efectuada no dia 1 
de Dezembro, às 19 horas, 
com o Terço ao vivo. Depois 
era a procissão das velas e 
uma novena e missa. No 
dia seguinte, os alunos da 
escola daquela zona fariam 
uma visita 317. 

Tecto da Igreja do Cristo Rei.
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Nª Sª do Monte

S. José

Santo Antão

Nª Sª do Monte 
do Carmo.
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O ESPÍRITO ASSOCIATIVO NO CRISTO REI
Na Costa de Baixo

Há muitos atuns.
É uns carregados

E outros sem nenhuns.

Antonino Pestana, 1965.

Noutros capítulos já nos referimos à importância da Associação Católica. 
As sub-delegações, ou melhor as associações católicas, foram-se estendendo 
ao meio rural na década de 40. Não era só uma movimentação da Vila da Ponta 
do Sol, mas também da Lombada, do Jangão, das Terças e do Monte. Em Julho 
de 1941, noticiava-se uma sessão de propaganda da JAC da Ponta do Sol, na 
sede da Juventude Agrária, com cerca de 200 raparigas que enchiam o salão 
318. No ano de 1944, os rapazes da JAC da Ponta do Sol resolveram adquirir um 
estandarte 319. Uma notícia de 1949, referia que a JACF da Ponta do Sol fizera o 
seu passeio anual ao Rabaçal 320. Também, no ano de 1946, há notícia de uma 
conferência vicentina na Ponta do Sol 321. 

O espírito associativo era uma realidade na Ponta do Sol. Nos anos 50, 
o sr. Joaquim Sequeira Cabrita era o representante da Associação Católica. O 
sr. Cabrita casou em 1943 e depois do serviço militar era tesoureiro da fazenda 
Pública na Ponta do Sol. A Conferência Paroquial de Nossa Senhora da Luz, 
fundada em 1921, passou a ser presidida por Joaquim Cabrita em 1944. Foi ele 
quem diligenciou para obter um prédio onde, depois de algumas remodelações, 
foi instalado o Patronato da Conferência de S. Vicente de Paulo que se dedicava 
ao ensino. O sr Cabrita nasceu em S. Bartolomeu de Messines em 1918 e 
faleceu no concelho do Seixal em 1991 322. Além dele, na direcção do Patronato, 
em 1956, estava Agostinho de Abreu Ladeira, Manuel Bernardo Pereira, Manuel  
Gonçalves Júnior e João Coelho da Silva. Nesta data, existiam as seguintes 
associações católicas: Confraria do Santíssimo Sacramento, Congregação das 
Filhas de Maria, Ordem Franciscana, Ordem Carmelita, Cruzada Eucarística, 
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Conferência de S. Vicente de Paulo (para homens e para mulheres) 323.
Existiam núcleos locais e também noutras freguesias com os quais havia 

intercâmbios. Maria da Luz Pereira disse-nos que houve raparigas que, apesar 
dos pretendentes, nunca casaram para andarem nesses convívios, muitas vezes 
fora da freguesia. Um desses núcleos da Associação Católica era do sítio de 
Nossa Senhora do Monte. A representante mais enérgica era Floripes Figueira, 
da qual existia um fotografia numa das paredes do salão paroquial onde aquela 
associação costumava reunir. Faziam excursões a até passeios a pé. Um dia 
foram à Serra de Água onde eram aguardadas pelo núcleo dali e foram até à 
Central Hidroeléctrica.

 De salientar que o Joaquim Sequeira Cabrita, em 1962, fundou os 
Bombeiros da Ponta do Sol. O sr Cabrita que foi presidente da Câmara também 
presidiu à Conferência de S. Vicente de Paulo na Ponta do Sol, como já 
referimos. Ainda hoje dizem que foi muito importante no combate à pobreza. 
Dizem que fizeram casa a fulano e a beltrano. Tudo isto antes do sr. Cabrita cair 
em descrédito. Segundo alguns, pediu dinheiro e não tinha para pagar. Como 
era do continente, saiu da Madeira.

 Em 1961, formou-se na nova paróquia a Associação de Nossa Senhora 
do Carmo, com 930 associados e na Casa Paroquial está um livro com todos os 
nomes registados. Também se formou, em 1961, uma Associação do Sagrado 
Coração de Jesus, com 369 associados, existindo outro registo.

Sacrário da Igreja 
do Cristo Rei.
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ROTEIRO DA IGREJA DO CRISTO REI
Os Canhas tão pitoresco

Goza alta simpatia
O triunfal Monumento

Ao centro da freguesia. 

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

A igreja da nova paróquia foi aumentada sobre a capela de Nossa Senhora 
do Monte. Por baixo do adro está um salão, com três janelas e uma porta que 
dão para a estrada. O acesso ao referido adro é feito por uns degraus, de um 
e do outro lado. Um alpendre sobre colunas resguarda uma porta de entrada 
curva no topo e encimada por uns pompões decorativos acima dos quais está a 
data de 1963, o que mostra que foi construída em apenas dois anos, mostrando 
as diligências do Padre Isaías de Freitas e a contribuição dos paroquianos. A 
obra foi por administração directa dirigida por um mestre. Os que não podiam 
contribuir com dinheiro trabalhavam gratuitamente e eram os serventes.

 As mulheres bordavam toalhas para serem rifadas. Nas festas havia um 
bazar e as oferendas eram leiloadas: centros bordados, bandejas de frutas; 
aves, como galos palheiros; cebolas, batatas; semilhas; couves da murciana; 
bolo de vazilha (agora chamado tarte); cebola em escabeche; travessa com 
bacalhau assado e uma garrafa de vinho. Assim se foi fazendo dinheiro e a igreja 
foi tomando corpo. 

O altar parece estar no mesmo lugar. A parede do lado Leste foi rompida 
com quatro arcos e com uma coberta foi ampliada para esta ilharga, fechada 
depois com uma parede. Para a frente foi ampliada significativamente com um 
coro que se sobrepõe à entrada, iluminado por uma janela e ao qual se chega 
por uma escadaria. Houve pessoas que foram buscar varas à serra para os 
andaimes. Ainda houve oferta de muitos castanheiros para o travejamento da 
cobertura. A torre foi construída mais tarde, nos anos de 1982 e 1983, uma oferta Sacrário da Igreja 

do Cristo Rei.
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de José da Silva Nicolau, esposa e filho. O relógio foi oferecido por Daniel Pita. 
As bocas de som pelos festeiros do Espírito Santo do ano de 1996, sendo dois 
deles João Abreu Ribeiro e Manuel Andrade da Silva.

Depois da igreja pronta, faltavam os paramentos e imagens. O Padre 
Isaías de Freitas foi à Venezuela fazer um peditório entre os emigrantes. Foi 
com esse dinheiro que comprou o Senhor dos Passos, o Senhor Crucificado, 
Nossa Senhora das Dores. O povo afeiçoou-se ao Padre Isaías de Freitas que 
esteve nesta paróquia desde 1961 a 1971. Além da construção ou ampliação da 
igreja também adquiriu a casa paroquial, uma antiga casa, logo mais abaixo. O 
bispo do Funchal, dizem que devido a ser um homem empreendedor, resolveu 
transferi-lo para a Calheta, uma paróquia carecida de obras. O povo procurava 
evitar a saída do padre e uma comissão de quatro mulheres e dois homens 
foram ter com o bispo, pelo menos para o Padre Isaías ficar até à realização da 
Festa de Nossa Senhora do Monte, pois naquele ano até havia festeiro. O bispo 
respondeu que aquela paróquia já tinha beneficiado muito com o Padre Isaías, 
sendo ele necessário noutra.

Depois chegou à paróquia o Padre Elias Gonçalves Vieira que aí esteve 
desde 1971 a 1980. Inquirimos Maria da Luz Pereira que sabia muito sobre a 
paróquia e até sabia versos do Feiticeiro do Norte, como a vinda do Rei D. Carlos 
I à Madeira, único que visitou a ilha na qualidade de Rei de Portugal. Porém, 
apesar de conviver com o Padre Elias, não sabia que era neto do poeta popular. 
O Padre Elias queria alargar o salão para colocar algumas imagens. Para tal era 
necessário cortar um plátano no adro que ali estava há muitos anos. Fez-se logo 
um burburinho e alguém tocou o sino, fazendo-se uma espécie de tumulto. O 
certo é que o plátano ainda lá está.

O Padre João Rodrigues Macedo esteve nesta paróquia ente 1981 e 
2009. A partir de então, chegou o Padre António Paulo de Sousa, conforme já 
referimos.

O altar feito em madeira com os respectivos dourados é pequeno e nele 
estão uns nichos. No centro, a imagem de Cristo Rei. Ao lado direito, Nossa 
Senhora do Monte e Santo Antão. Do lado esquerdo, S. José e Nossa Senhora do 
Monte do Carmo. O tecto é muito bonito, tendo ao centro pintado Nossa Senhora 
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do Monte. Do lado Oeste, existem três janelas que dão uma boa iluminação à 
igreja. Deste lado, está um púlpito, com acesso por uma escada. Em toda a volta 
da igreja, a cerca de um metro de altura, está uma cintura de azulejos. O pavimento 
é todo em tacos. Os 
bancos agora são 
todos iguais e comuns, 
mas noutros tempos 
eram numerados e 
pagos anualmente. 
Tem um lampadário 
em prata que julgamos 
ser muito antigo. 

Entrada da Igreja 
do Cristo Rei.
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Interior da Igreja do Cristo Rei.
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D. MATILDE – A SUA ASCENDÊNCIA
Pense bem Dona Matilde

Olhe o que vai fazer
Isso são obras difíceis 

Veja em que se vai meter.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Nasceu a 22 de Agosto e foi baptizada a 4 de Outubro de 1890, na igreja 
de Nossa Senhora da Luz, na Ponta do Sol. Era filha de Manuel Joaquim da 
Trindade, proprietário, e de Guilhermina da Trindade, moradores na Angriota, 
nas Terças. Era neta paterna de Manuel Joaquim da Trindade, da Ponta do Sol 
(o ramo de ascendência que procuramos seguir, por ser proprietário) e de Maria 
de Jesus, da Tábua. Neta materna de Francisco Rodrigues Garcês e de Maria de 
Jesus. Portanto, pelos laços de parentesco tinha o nome Maria de Jesus. Foi seu 
padrinho José Joaquim da Trindade, solteiro das Terças. No assento tem uma 
nota à margem escrita a azul: casou com Francisco Cabral de Noronha Júnior, 
de 28 anos, filho de Francisco Cabral de Noronha e de Maria Pia, na residência 
do indivíduo a que este assento se refere no Lombo das Terças, na Ponta do 
Sol, em 22 de Julho de 1917. O marido faleceu em 13 de Fevereiro de 1962 324.

Saltamos para o assento de casamento do avô paterno. Assim, Manuel 
Joaquim Alves da Trindade casou na Tábua, em 1836, com Maria de Jesus. Ele 
era filho de António Joaquim Alves da Silva e de Rosa Maria da Encarnação, do 
Lombo das Terças, na Ponta do Sol. Ela era filha de José Abreu, já defunto, do 
Campanário, e de sua mulher, Maria de Jesus, da Tábua 325. Feitas as contas, 
entre os ascendentes de D. Matilde (isto pelo ramo que estamos a levar), já 
existiam quatro Marias de Jesus.

Continuando a saber esta ascendência, verificamos um casamento em 
1811, na Ponta do Sol, do ajudante António Joaquim Alves da Silva, viúvo de Rosa 
Maria Tomásia, da Tábua, com Joaquina Rosa da Encarnação, da Lombada. 
Ele era filho de Manuel Alves da Silva e de Maria Ascensão, da Tábua. Ela era 
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filha de João Gomes dos Ramos, natural da Ponta do Sol, e de Maria Vieira de 
Santiago, dos Canhas, moradores na dita Lombada. Note-se que este Alves da 
Silva era um ajudante das milícias, cujo cargo correspondia a proprietário de 
terras e foi testemunha deste casamento o sargento-mor (cargo mais alto das 
Milícias do Distrito da Ponta do Sol), António Vicente Bettencourt 326.

Recuando no tempo, este viúvo já deveria ter avançada idade. O referido 
ascendente do casamento anterior, Manuel Alves da Silva, casou no ano de 
1768, na Ribeira Brava, com Maria de Ascenção. Ele era filho de Manuel Alves 
e de Simoa Santos, da Tábua. Ela era filha de Bento Garcês e de Maria de 
Gouveia, moradores na Banda d’Além, na Ribeira Brava 327.

 Ainda na Tábua, em 1744, deu-se o casamento de Manuel Alves da Silva 
com Simoa dos Santos, viúva do alfaiate Francisco da Silva, do Funchal. O 
noivo era filho de Manuel Alves da Silva e de Isabel da Costa. Neto paterno 
de Francisco Alves e de Maria do Faial, naturais e moradores na Lombada. 
Neto materno de Inácio da Costa, da Ponta do Sol e de Isabel Fernandes, do 
Barbusano, na Tábua. A noiva era filha de João de Deus e de Maria Gomes. Era 
neta paterna de Manuel Gomes Vogaio (que julgamos ser corruptela de vigário) 
e de Inácia Francisca, ambos da Tábua. Era neta materna de Francisco da Silva 
Góis e Inês Rodrigues, dos Zimbreiros, na Tábua 328.

 Em resumo, apesar de exaustivo, seguimos os ascendentes de D. Matilde, 
por apenas um ramo, praticamente até finais do século XVII. Encontrámos 
quatro Marias de Jesus; três Trindades; duas Ascensões; uma Encarnação; um 
João de Deus; ainda um vigário. Não sabemos se D. Matilde sabia disto até às 
gerações de meados do século XVII, mas o facto é que muitos nomes estavam 
relacionados com o culto religioso. Apercebemo-nos, porém, que em quatro dos 
parentes mais próximos existia o nome Maria de Jesus. Julgamos que foi desta 
forma que D. Matilde se tornou devota do nome Jesus.

 Quanto ao facto de festejar Santa Teresinha do Menino Jesus, com sermão 
e procissão, tornou-se uma realidade na Ponta do Sol, pelo menos a partir de 
1931 329. Uma notícia, em 15 de Janeiro de 1953, do jornal Independente, acerca 
de D. Matilde e os Canhas: Interpretando o sentimento dos paroquianos, uma 
abastada senhora lançou a ideia de erguer no coração da freguesia um Cruzeiro 
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– eterno símbolo convocador da piedade cristã. O sítio escolhido não podia ser 
melhor – o Serrado da Cruz, vasta e alegre planura que domina quase toda a 
freguesia sendo o terreno dadivosamente cedido pela srª D. Matilde Trindade 
Cabral de Noronha, esposa do importante proprietário sr. Francisco Cabral de 
Noronha, que foi a autora de tão tocante iniciativa 330.

 As pessoas da paróquia do Cristo Rei conheceram bem D. Matilde, mas 
esta passou a viver nos Canhas. As suas irmãs ficaram na casa dos pais, excepto 
D. Maria que casou na Ribeira Brava. D. Antónia, solteira, faleceu nova. Mas 
na casa ficou D. Conceição Trindade, solteira, que faleceu com 96 anos. Vinha 
conversar pelas portas da vizinhança. Era muito benemérita e pedia dinheiro 
para entregar à casa do Gaiato, em Lisboa.

Saloios no Espírito Santo. 
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Igreja de Nossa 
Senhora do Monte 
no Funchal
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D. MATILDE DAS TERÇAS E OS MONUMENTOS 
DOS CANHAS

A Via Sacra 

São catorze proprietários
Que se dispõem oferecer

Estas catorze cruzes
Que em breve se vão erguer.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

D. Matilde de Noronha teve a ideia de fazer uma Via Sacra na estrada 
dos Canhas, cuja obra foi concluída em final de Março de 1954. As 14 estações 
distanciam umas das outras 100 metros Porém, a inauguração foi sendo adiada 
pelo bispo e acabou por se realizar em 17 de Outubro de 1954, com o cónego 
Manuel Francisco Camacho. Encontramos uma notícia de Agosto de 1953: 
Canhas, Cruzeiro – Já foi deferido pela Junta geral a licença para colocarem 14 
cruzes que correspondem às 14 estações da Via Sacra. As cruzes já chegaram à 
freguesia em pedra branca do continente, com três metros de altura. Encarregou-
se de boa vontade das despesas feitas com cada cruzeiro, 14 paroquianos dos 
mais religiosos e abastados. Bem hajam eles, como também D. Matilde F. de 
Cabral Noronha, a cuja iniciativa se deve uma tão louvável e importante obra 331. 
Pelo facto de vários escritos apenas apontarem D. Matilde, a pagadora desta 
iniciativa, convém aqui registar quem foram os cidadãos que pagaram as várias 
cruzes: I – Manuel da Conceição Nunes; II – padre Abel da Silva Branco; III – 
Isaías Nunes; IV – José Dias Baeta; V – Manuel Abreu Macedo; VI – António 
Correia; VII – Manuel Rodrigues Castanho; VIII – Francisco Cabral de Noronha; 
IX – João Gonçalves das Fontes; X – João Vieira da Luz; XI – José Pita Romão; 
XII – Manuel Ferreira; XIII – Agostinho Ferreira; XIV – Dr. Tito Cabral de Noronha. 
Além da adesão do pároco, contribuíram outras famílias como fossem os Nunes, 
os Ferreiras e, claro, também os Noronhas.
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Monumento de Santa Teresinha do Menino Jesus 

O dia da inauguração
Parece que já estou a ver
Os Canhas todo em peso

Isto então é que vai ser.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

 O Monumento dos Canhas é um dos mais emblemáticos na Madeira e tudo 
se deve a um planeamento de D. Matilde, nascida nas Terças, na Ponta do Sol, 
um sítio que não fica muito distante. Consultámos uma obra de 1955, aquando 
da visita do Presidente da República, Craveiro Lopes – Eram 10,25 horas quando 
o cortejo presidencial chegou aos Canhas. Esta ridente e feracíssima freguesia 
assinalou com festivo e extraordinário luzimento a passagem por ali do chefe de 
Estado.

 Enorme e sugestivo Arco de Triunfo, com o escudo das quinas desenhado 
a flores das cores apropriadas, com a bandeira nacional ao alto, erguia-se à 
entrada da freguesia, com destaque os seguintes dístico: - Canhas Saúda o 
Chefe de Estado. Dois outros apresentavam as iniciais V. S. P. R. P. e V. P. R. 

 O odor do buxo destes portões de mistura com o das flores das 
passadeiras rescendia no ar. Mulheres do povo e lindas maçoilas aos magotes, 
com seus trajos regionais de pura tradição, tendo ao pescoço colares de Maios e 
nas mãos mimosos açafates d flores – emprestavam à policromia do ambiente, 
nota de fresca sedução. No lugar destinado ao monumento a Cristo-Rei e Santa 
Teresinha, havia um arco com esta legenda: Sede Benvindo. Este local tinha a 
frescura de um altar, num arranjo de extrema devoção, parecendo já santificado 
para receber o belo monumento, obra prima do insigne mestre português, 
Ferreira Taddim, a erguer pela fervorosa iniciativa da srª D. Matilde Cabral de 
Noronha, o qual consta das imagens de Cristo e de Santa Teresinha, espargindo 
rosas. Trata-se de uma aliciante réplica ao que se admira no Mosteiro de Lisieux 
e fica sendo o mais famoso cruzeiro existente na Madeira e talvez em Portugal.
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Os grupos de raparigas lançaram nuvens de pétalas sobre o Chefe de 
Estado, que ali se deteve alguns momentos, sendo nessa ocasião delirantemente 
saudado pelo povo e crianças das escolas. À frente da população estava o seu 
pároco, Padre Abel da Silva Branco.

 Teve excepcional fulgor a espontaneidade da manifestação dos Canhas, 
que calou bem fundo no ânimo do Presidente da República e membros da 
comitiva.

 Os sinos da igreja paroquial repicaram alegremente ao mesmo tempo que 
no ar estralejavam foguetes sem conta. As ornamentações dos Canhas foram 
indiscutivelmente as mais belas de todo o percurso 332.

Em 1957, encontramos uma notícia curiosa: sessão cinematográfica 
para obtenção de verba para a sua construção – Já o nosso Diário teve a 
oportunidade de referir-se á acção que uma distinta senhora tem desenvolvido 
na freguesia dos Canhas, no sentido de ali ser construído um monumento a 
Cristo e a Santa Teresinha, iniciativa que tem tido o melhor acolhimento no meio 
católico madeirense. Devido ao seu empreendimento a todos os títulos louvável, 
já se acham concluídos todos os cruzeiros simbólicos das Estações da via Sacra 
que, ao longo da estrada dos Canhas, constituem uma tocante afirmação de 
crença católica da gente da localidade. È uma homenagem interessante que o 
povo da Madeira, em sinal de reconhecimento pelos favores recebidos presta 
a Cristo-Rei e a Santa Teresinha por intermédio da verdadeira pioneira católica 
que é a Senhora que chamou a si o pesado encargo de levá-la a efeito. É Graças 
à sua persistência e à sua fé muito se conseguiu e muito se espera ainda, porque 
num ideal pleno de misticismo propõe-se passar o seu Céu a fazer bem na Terra. 
O Monumento a que nos referimos será erigido no Serrado da Cruz, daquela 
freguesia. São já muitos os donativos recebidos e os prometidos e, para engrossar 
o produto obtido das boas vontades realiza-se na Quinta-feira às 20,45 no Teatro 
Municipal, generosamente cedido para esse efeito pelo seu empresário sr. João 
Jardim uma sessão cinematográfica, durante a qual se exibirá dois magníficos 
filmes a que a crítica e os próprios espectadores têm dedicado as mais louváveis 
referências; são eles o Sapatinho de cristal e o Prisioneiro de Zenda. Atendendo 
a que se trata de duas magníficas produções e ao fim a que se destina o produto 
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deste magnífico espectáculo é de esperar que a sessão da próxima Quinta-feira 
no Teatro Municipal seja largamente concorrida pelos católicos na nossa terra 
333.

Fica situado no Serrado da Cruz e foi mandado erguer em terreno de 
Francisco Cabral de Noronha, uma promessa de sua mulher D. Matilde. O 
responsável foi o escultor Anjos Teixeira. Em 1953, começaram a angariar fundos 
no meio emigrante: Venezuela, Brasil e EUA. O Ministério das Obras Públicas 
contribuiu com 30 contos. A Companhia Automobilística da Ribeira Brava, o 
Batata, contribuiu com 100 sacos de cimento. Do Curaçau, veio, em 1958, um 
sino de bronze, trabalhado por alguns madeirenses que ali se encontravam. As 
obras começaram logo após a inauguração da Via Sacra, cujo lançamento da 
1ª pedra foi efectuado na presença do presidente da Câmara e do Governador, 
seguindo-se um lanche na Quinta do Retiro, de Francisco Noronha. O projecto 
inicial não contemplava uma capela e foi alterado, sendo esta inaugurada em 
1969. A inauguração só aconteceu em final de Maio de 1964, agora com a 
presença do bispo D. David de Sousa. No adro, uma lápide de mármore contém 
os nomes dos benfeitores que contribuíram com mais de quatro contos. O facto 
é que no âmbito dessas inaugurações, contemplaram a 28 de Maio as escolas 
primárias do Carvalhal e Carreira e do Vale da Cova do Pico, ainda as estradas 
da Levada do Poiso às Eiras e dos Salões à Malhadinha.

Nossa Senhora da Serra no Paul da Serra 
Como presidente da Câmara

Apela para o Doutor Canha
Para abreviar o tempo

Pede que não se detenha.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Em 1965, D. Matilde pediu ao Director dos Serviços Florestais para serem 
construídos dois monumentos religiosos na Serra. Foi celebrado um acordo em 



147

Março de 1966. D. Matilde pagaria a obra a fazer, sem que daí resultassem 
direitos. O projecto inicial previa uma escadaria de acesso à imagem da Senhora, 
com dois lances de escadas em cada patamar, talvez com a intenção de imitar 
o Santuário do Bom Jesus de Braga. Contudo, era dispendioso, acabando pela 
imagem da Senhora de 2,25m ficar assente num pedestal. Foi inaugurada em 
1 de Outubro de 1966. No ano 2007, uma notícia referia que o monumento da 
Nossa Senhora da Serra, ao meio do Paul, foi inaugurado em 1 de Outubro 
de 1966. A primeira missa celebrada naquele local foi no dia 10 de Setembro 
de 1969, presidida pelo Padre Telésforo Rafael Afonso. Para comemorar a 
efeméride da sua inauguração, neste ano de 2007, iria ser ali celebrada uma 
missa campal 334. 

Nossa Senhora dos Bons Caminhos 

Com os seus governantes
A Madeira está contente

Em construir a estrada
Dos Canhas a S. Vicente.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

Em 1966, D. Matilde pretendia erguer o outro monumento. Mas os 
Serviços Florestais responderam que também estavam a pensar construir um 
nicho em memória de Maria Baptista dos Santos Guardiola que era Comissária 
Nacional da Mocidade Portuguesa Feminina, entre 1937 e 1968. Assim, em 
1966, mandaram construir na berma da estrada, quando começa o planalto do 
Paul da Serra, um nicho aberto que poderá parecer uma capelinha de invocação 
a Nossa Senhora dos Bons Caminhos.
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Senhor da Montanha nos Canhas

É no chão da Cova Grande
Fonte das nossas esperanças

Lá Jesus quer ensinar
Suas Bem-aventuranças.

Mª Jesus Rodrigues, Canhas (1906-2002)

No sito da Cova Grande, logo abaixo do Chão do Paul, havia sido 
inaugurado um cruzeiro em 1962. Porém, continuaram a construir e a fixar ali 
lápides gravadas com as Bem-Aventuranças e, ainda, um arco com uma inscrição 
de um salmo bíblico. No cimo uma imagem de Cristo no célebre Sermão da 
Montanha, uma imagem de mármore com quase três metros. Foi inaugurado em 
12 de Outubro de 1970. Além disso, pela estrada que vai dos Canhas para o Paul 
da Serra, umas lápides em mármore vão convidando o caminhante ou viajante 
a contemplar Deus 335. 
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SACRAMENTOS - PARÓQUIA DE CRISTO REI (1961-2010)

Ano Baptismos Casamentos Óbitos
1961 76 21 23
1962 81 33 23
1963 82 20 24
1964 91 16 33
1965 75 24 13
1966 80 19 24
1967 73 13 26
1968 63 20 22
1969 76 15 24
1970 61 12 20
1971 54 22 24
1972 42 25 22
1973 36 19 15
1974 39 14 26
1975 32 22 16
1976 31 12 25
1977 20 23 17
1978 21 19 23
1979 22 9 16
1980 23 11 18
1981 21 10 20
1982 20 10 26
1983 23 10 20
1984 21 12 22
1985 22 11 27
1986 27 10 23
1987 26 12 25
1988 21 11 18
1989 24 7 18
1990 15 12 27
1991 19 12 18
1992 20 10 19
1993 21 9 22
1994 16 11 27
1995 21 13 23
1996 26 14 19
1997 25 7 17
1998 22 16 27
1999 18 11 17
2000 25 19 24
2001 21 6 23
2002 22 7 26
2003 19 13 18
2004 13 6 17
2005 25 2 25
2006 20 5 25
2007 17 5 14
2008 16 6 22
2009 6 3 27
2010 20 5 18
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 Párocos da Freguesia dos Canhas do século XX  a XXI

Nome 
do Pároco

Local e
Data de 

Nascimento

Exerceu 
funções
(Canhas)

Obras realizadas Mês
Ano Autor

Pe. Francisco 
Rocha de 
Gouveia

1845 1895-1926
(31 anos)

Altar Mor.
Repintura do tecto

da Igreja
Julho de 1903 Luís Bernes

Pe. Abel Maria 
da Silva Branco

São Vicente
1909

1926-1956
(30 anos)

Soalho na Igreja; 
Calcetamento e ampliação 

do adro;
 colocou um novo sino; 
 construída a mesas do 

apóstolos; 
 ampliação da torre; 

Relógio na Torre; 
 renovação do coro e 

conserto do órgão

Julho 1930 
Agosto 1932

 
 Março 1934
  Abril 1935

 
Out.1938

 1940
 Verão 1942 
Fever.1943

-------

Pe. Telésforo 
Rafael Afonso

Santa Cruz 
1909

1956-1970
(14 anos) Salão Paroquial Dezembro de 

1957 ---------

 
Pe. José da 

Ressurreição 
Viveiros

Machico
1921

1970-1987
(17 anos)

Alargamento e beneficiação 
do baptistério; Colocação de 

uma barra de azulejos na 
Igreja

 1974  ---------

Pe. Daniel 
Abreu dos Reis

S. Martinho
1918

1987-1998
(11 anos) ----------------- ------------ ---------

Pe. Miguel 
António Pinto

Continente
1929

1998-2001
(3 anos) ----------------- ------------ ---------

Pe. Francisco 
Avelino da 

Vargem Andrade

Ponta do Sol
1929

2001-2005
(5 anos)

Início da Construção do 
Centro Pastoral  2004  ---------

Pe. António 
Paulo de Ponte 

Sousa

Porto Moniz 
– Ribeira da 

Janela
1966

2005-20….
(….anos)

Conclusão do Centro 
Pastoral; Recuperação e 
Ampliação da Sacristia;

Entrada em forma de rampa 
no adro

2006
  

2007
  

2008

---------

De 1895 a 1987 (92 anos) exerceram funções quatro Párocos

De 1987 a 2008 (21 anos) também exerceram funções quatro Párocos.
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CONCLUSÃO
Ponta do Sol é comarca
Carregada de senhores

Todos c’a pancinha cheia
À espera dos lavradores.

Antonino Pestana, 1965.

 Já nos alongamos muito neste trabalho. A ideia inicial era a de fazer 
uma brochura para comemorar os 50 anos das paróquias de Nossa Senhora 
de Fátima e do Cristo Rei. Porém, o Padre Paulo era responsável por estas 
e também pela paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Foi desta forma que 
resolvemos juntá-las num só livro e com informações religiosas e outras que 
fomos julgando pertinentes.

 Como já afirmámos, publicámos, em 1993, uma monografia sobre o 
concelho da Ponta do Sol. Recentemente, esse trabalho foi por nós revisto e 
bastante aumentado e está na tipografia para ser dado à estampa. Publicámos 
ainda, em 1998, um trabalho sobre as bandas da Ponta do Sol. No ano de 
2000, quando o concelho celebrava cinco séculos, com alguns textos antigos, 
publicámos Viagens românticas na Ponta do Sol.

 Não queremos tirar o mérito a outras obras que foram publicadas e que 
fomos mencionando. Mas, agora, para nós, foi a vez de responder a outro 
desafio, no qual fomos incluindo notícias, sobretudo dos finais do século XX e 
da presente centúria. Nelas é bem visível o progresso atingido, sobretudo pela 
freguesia dos Canhas. Nunca publicámos um trabalho com tantos pormenores 
religiosos, mas terminamos por dizer que foi verdadeiramente aliciante.

 Finalmente, não poderíamos deixar de comparar os registos dos 
sacramentos nas três paróquias, nos últimos 50 anos:
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REGISTO DOS SACRAMENTOS DA PARÓQUIA DOS CANHAS 
(NOSSA SENHORA DA PIEDADE) 

CARVALHA (SENHORA DE FÁTIMA)
 E DE CRISTO REI (PONTA DO SOL)  (DE 1960 A 2010)

Baptismos Casamentos Obitos 

Ano Paróquia
Canhas

Paróquia
Carvalhal

Paróquia
Cristo 

Rei

Paróquia
Canhas

Paróquia
Carvalhal

Paróquia
Cristo 

Rei

Paróquia
Canhas

Paróquia
Carvalhal

Paróquia
Cristo 

Rei
1961 115 74 76 35 20 21 39 25 23
1962 105 78 81 32 8 33 28 16 23
1963 105 67 82 44 11 20 24 19 24
1964 99 81 91 31 16 16 38 17 33
1965 87 72 75 21 11 24 25 19 13
1966 97 70 80 26 24 19 26 18 24
1967 80 79 73 15 11 13 21 13 26
1968 86 63 63 10 11 20 32 22 22
1969 71 65 76 24 20 15 28 17 24
1970 68 66 61 16 10 12 27 21 20
1971 71 47 54 20 17 22 31 12 24
1972 56 46 42 22 22 25 32 20 22
1973 58 49 36 26 19 19 41 18 15
1974 57 41 39 27 8 14 29 11 26
1975 63 47 32 28 20 22 29 13 16
1976 58 41 31 14 15 12 29 14 25
1977 35 18 20 22 10 23 20 12 17
1978 49 26 21 17 17 19 24 24 23
1979 30 26 22 19 6 9 22 19 16
1980 26 22 23 13 12 11 23 18 18
1981 23 23 21 16 17 10 29 9 20
1982 31 24 20 19 14 10 21 16 26
1983 25 30 23 10 10 10 28 19 20
1984 36 22 21 16 5 12 31 25 22
1985 33 26 22 14 4 11 28 11 27
1986 33 15 27 13 10 10 24 12 23
1987 31 22 26 19 8 12 26 24 25
1988 27 15 21 25 16 11 20 13 18
1989 27 35 24 17 10 7 31 18 18
1990 44 30 15 8 5 12 35 33 27
1991 26 21 19 12 8 12 30 20 18
1992 34 32 20 7 13 10 25 27 19
1993 33 29 21 9 16 9 27 25 22
1994 30 31 16 10 9 11 14 23 27
1995 28 26 21 16 11 13 18 23 23
1996 27 15 26 13 8 14 34 21 19
1997 25 24 25 9 8 7 23 25 17
1998 37 25 22 6 5 16 32 29 27
1999 25 13 18 15 4 11 27 19 17
2000 21 23 25 17 7 19 24 21 24
2001 27 19 21 8 4 6 26 21 23
2002 40 23 22 16 7 7 31 20 26
2003 26 17 19 12 5 13 23 21 18
2004 40 16 13 8 2 6 23 15 17
2005 39 19 25 9 1 2 25 21 25
2006 35 20 20 16 2 5 16 18 25
2007 34 26 17 18 4 5 24 22 14
2008 25 9 16 10 1 6 37 15 22
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