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PALAVRAS DE APRESENTAÇÃO

Quis o Senhor Padre Daniel Arruda Correia dar-me a 
honra de escrever algumas palavras, à maneira de apresentação, no 
seu livro “ CRÔNICAS DOS ARR1FES” .

Alguns dos aspectos tratados nestas “ CRÔNICAS” são, 
evidentemente, tratados com mais superficialidade do que outros, 
pois os Arrifes, dada a sua antiguidade, área e população, têm uma 
longa história para contar.

Estas “ CRÔNICAS” têm o mérito, e este já não é peque
no, de reunir muitos factos que corriam perigo de se perderem com 
o tempo e de narrar factos pouco conhecidos que a partir de agora 
poderão servir de ponto de apoio a novos estudos de investigação.

Um dos aspectos mais curiosos que os Arrifes oferecem 
são as suas típicas habitações, com características que aguçam a cu
riosidade dos investigadores para a sua possivel origem e evolução.

A dificuldade de comunicações entre os lugares e fregue
sias, isolou demasiado os núcleos populacionais originando, talvez 
a criação de hábitos e costumes que o tempo cristalizou e ainda ho
je oferecem curiosos matizes folclóricos dos mais interessantes da 
Ilha.

O mobiliário, bem como as alfaias agrícolas e o amanho 
das terras oferecem largo campo de estudo de que estas “ CRÔNI
CAS” se ocupam na medida do possível. São formas de viver e tra
balhar dos habitantes da maior freguesia dos Açores.
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O vestuário usado anligamente não foi ainda descrito 
nem desenhado. As missas dos mal enroupados, de que aparecem 
boas referências nas Visitas Pastorais de algumas freguesias desta 
ilha, têm um significado inequívoco. A carapuça de borla na extre
midade pendente é característica dos Arriles. Havia trabalhos e fes
tividades que tinham os seus distintivos ou indumentária própria, 
como os festejos ao Divino Paráelito.

Nesta festas, notam-se pequenas diferenças de freguesia 
para freguesia, chegando a tomar nuances muito dignas de um cui
dadoso est-udo.

O povo dós Arrifes tem características bem vincadas, até 
na sua maneira de falar, o que merece ser estudado para se fazer 
uma justa apreciação da fonética.

O facto de esta freguesia estar situada no interior e como 
tal não ter contacto com o mar, orientou os seus habitantes a fixa
rem na terra todas as suas potencialidades, na esperança de tirarem 
os maiores benefícios possíveis.

Tem muito interesse conhecer os diversos tipos de trans
portes que usaram e as múltiplas formas de comércio que explora
ram, bem como as maneiras de enfeitar os seus templos, casas e 
ruas por ocasião de festividades.

Os Arrifes é uma freguesia que mais moinhos de vento te
ve nos Açores. Parece que vieram buscar o modelo aos que existi
ram no sitio de Santa Clara, subúrbio de Ponta Delgada, que histo
ricamente aparecem no primeiro terço do século XVII, e são os 
mais antigos que aparecem nos Açores. Mas o mais curioso é que 
experimentaram outros tipos de moinhos, como os de pegão de pe
dra que não consta tivessem existido noutros lugares desta ilha.

Este dinamismo pressupõe que estes moinhos não se desti
nassem só a cohnatar as necessidades da própria freguesia, mas 
procurar nos povoados limítrofes, designadamente na Cidade de 
Ponta Delgada, mercado que absorvesse o excedente das suas ne
cessidades. Este tipo de prestação de serviço implica cumulativa
mente outras formas de trocas comerciais e consequente acultura
ção.
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Outra actividade em que os Arrifes marcaram posição de 
relevo foi na música popular, nas cantorias ao desafio, nos baila
dos e sobretudo na representação das suas comédias enversadas, o 
chamado teatro popular, no que tiveram homens de alto nível de es
pontaneidade e notável inspiração.

Outras formas de tradição como as no sector dos contos 
de fadas e superstições, perderam-se quase por completo.

A feição moral dos arrifenses parece estar em contraste 
com a aparente rudeza do seu modo de falar.

O Senhor Padre Daniel Arruda Correia, muito louvável
mente, reuniu nas suas “ CRÔNICAS DOS ARRIFES” muito ma
terial que um dia constituirá parte de um trabalho de horizonte 
mais vasto ou mesmo de uma monografia que a freguesia dos Arri
fes bem merece.

Hugo Moreira
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PREFACIO DE INTENÇÕES

Tendo publicado no ano de 1982 o livro “ MEMÓRIAS 
DOS MOSTEIROS” a consciência nos impôs como devér grave in
vestigar a história da freguesia dos Arrifes, porque era divida de 
gratidão imensa que à terra natal tinha em obrigação pagar até ao 
último ceitil possível!

Pela mente e pela imaginação nos passou, quando certo 
dia, sentados à secretária, qual caudalosa corrente de água: a ori
gem histórica, os primórdios, os povoadores, as Igrejas, o Quartel, 
a Castanheira ... as personalidades construtoras e importantes des
te meio: o nosso Cardeal D.Humberto de Medeiros, Padre João 
do Rego Coelho, Jacinto Caetano Benevides ... foi o momento 
exacto da tomada de resolução.

De seguida, a razão nos ditou um capítulo, cujo título te- 
ria de ser e não poderia faltar nesta monografia: POVO ARRI- 
FENSE, POVO MÁRTIR ... porque ainda hoje tem necessidades 
básicas e no passado sentiu com profunda dor em sua carne a falta 
de água, caminhos, escolas, electricidade, esgotos, etc.

É terra enigmática, a principiar pelo seu nome, porque 
Arrifes não se sabia bem o que significava, donde veio a sua ori
gem, em que data nascera ... nem o maior e mais antigo historiador 
açoriano: Gaspar Frutuoso nos fala dos Arrifes.

É multidão de gente que veio chegando de diversas para
gens para resolverem seus problemas econômicos com mira na ci
dade ... gente que pagou com grandes números seu tributo à diás- 
pora da emigração para as partilhas do Mundo ... por isso e por 
muitíssimo mais, não realiza uma unidade sociológica.
Por um lado, individualista de tal forma fechado que não sabe do 
vizinho; por outro lado, religiosamente dispersa, sem ter uma força 
catalizadora à volta da Igreja, da Paróquia, da Festa ... sem, em úl
tima análise e segundo nossa observação e consciência, sentido de 
comunidade ... na realidade são 8 mil pessoas!
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É nossa terra natal que muito estimamos, por nela termos 
nascido e vivido até aos 11 anos de idade, data em que nos ausenta
mos para ir estudar no Seminário Episcopal de Angra.

A ela vamos descansar dos nossos excessivos trabalhos, 
aos domingos e nas férias ... e adoramos entrar e estar na nossa po
bre casa ...

Quem mantém e cultiva sentimentos nobres, gosta sempre 
pela vida inteira do lugar onde nasceu e se criou. Aos seus olhos é o 
cantinho mais lindo deste Mundo imenso e maravilhoso!

É forma também de cultura para todos os arrifenses, so
bretudo das gentes novas e modernas, de saberem da história da 
sua localidade, de conhecerem os antepassados, todos aqueles que 
trabalharam para o progresso da terra.

Ter conhecimento de que a nossa freguesia dos Arrifes 
talvez principiou pela Grotinha com João Castanheira; que foi 
João Dias que mandou edificar a Ermida de Nossa Senhora da Pie
dade junto às suas casas; que o lugar da Saúde, assim se chama em 
razão da primeira ermida mandada construir por Dona Margarida 
Câmara; que em 1816 Bartolomeu Afonso de Sousa, homem devo
to, iniciou a construção da Igreja de Nossa Senhora dos Milagres 
no Buraco do Casqueiro ... já é alguma cultura!

Viver e eslar num meio sem lhe conhecer as origens é falta 
de cultura ... é viver e vegetar num mundo de horizontes e trevas!

Será inclusivamente falta de gratidão para com aqueles 
que desbravando a terra, abrindo caminhos, construindo casas, 
edifícando monumentos, no meio de tantos e tão duros trabalhos e 
esforços ... através de pouquíssimos meios técnicos, econômicos e 
financeiros.

A geração moderna possui e usufrui de tão grande patri
mônio, e por inconsciência não consegue retribuir com elevação de 
espírito e bons sentimentos aos seus antepassados.

Enquanto por um lado e em l.° lugar é cumprimento de 
dever de consciência para com a terra que nos viu nascer, por outro 
desejavamos que significasse oferta à freguesia e Paróquia'de N .a 
S.“ da Saúde, pois é o que temos de melhor em toda a insignificân
cia de saber, atendendo que a nossa vida se situa no campo do estu
do.
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Não a servimos na especialidade sacerdotal, que seria sem 
dúvida alguma o mais nobre e certo, então resolvemos mimoscá-la 
com toda a emoção do coração com o seu retrato histórico e com 
muitas fotografias reais.

Ao percorrê-b em imaginação, ao contemplar e ao admi
rar seu paitimónio e suas gentes, alguém nos fascinou pelo seu va
lor, pelas suas virtudes e pela sublimidade da sua personalidade que 
inclusivamente levou o nome dos Arrifes a longes paragens, sem
pre dignificando e lembrando com muito e santo orgulho sua nata
lidade: o nosso dilectissimo Cardeal D.Humberto de Medeiros que 
admiramos e veneramos na simplicidade da sua pessoa. O valor dos 
grandes e dos extras!

De tal forma que de todo este insano e fatigante trabalho 
de investigação, a capa e a dedicatória, foram o que mais rápido e 
simples se processou ... tal como inspiração em primeiro e único 
pensamento: o NOSSO CARDEAL!

Antes do ponto final deste prefácio, leia-se justifica
ção por tanta e louca ousadia - desejamos prevenir o leitor de que o 
presente trabalho não esgota o assunto, não dá resposta a todas as 
incógnitas, é incompleto ... trata-se apenas de uns simples aponta
mentos em que traz a intenção:

1. " — de se principiar a recolher e a escrever o que se sabe 
acerca dos Arrifes; por isso se teve a ânsia de transcrever tudo o 
que se publicou cm livros, revistas c jornais e se refere, directa ou 
indirectamente aos Arrifes; e também, por isso se tentou recolher o 
maior número possoel de testemunhos orais sobre pessoas 
antigas,acontecimentos e empreendimentos passados, que para al
guns serão de pouca importância e significado, mas que servem pa
ra fixar história; por isso c até, se fala de individualidades actuais 
que ainda estão a fazer carreira 11a ciência, nas artes, no sacerdó
cio, na indústria ... com o intento de erguer estruturas e dar arran
que â presente iniciativa;

2. ° — fazer despertar curiosidade nos nossos estudantes 
sobre o seu meio fisieo-social;
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3. ° — comunicar um pouco de cultura a todo o arrifen.se, 
a fim de saber a sua própria história;

4 . ° — gerar uma obrigatoriedade social de se continuar e 
actualizar sempre os acluais subsídios.

Mosteiros, dia de Santo Antônio, 1983.
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SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

A freguesia dos Arrifes, situada a noroeste da cidade de 
Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, é a mais extensa e populosa 
dos Açores.

Estende-se por uma vasta zona de terrenos que servem a 
agricultura e a pecuária, sobretudo esta última, porquanto, em re
dor de toda a povoação, e mesmo praticamente dentro dela, as pas
tagens para o gado bovino são a nota predominante.

Pode mesmo dizer-se que é mesmo na zona que com
preende toda a área dos Arrifes que se situa a maior e mais impor
tante “ bacia leiteira” de toda a Ilha de São Miguel.

A Freguesia dos Arrifes, pertencente ao Concelho de 
Ponta Delgada, cuja área total é de 2.535 hectares (25.350.000 
m2),tem de área agricultada e de pastagem 2.241 hectares 
(22.410.000 m2), de área urbana 293,53 hectares (2.935.300 m2), a 
restante está florestada.

Dentro da freguesia temos a destacar os lugares: da Saú
de, Milagres e Piedade os quais estão agrupados em duas paró
quias.

Arrifes confronta: a Norte, com a freguesia de Capelas; a 
Sul, com S. José de Ponta Delgada; a Nascente, com S.Sebastião, 
Fajã de Cima e S.Vicente Ferreira; e a Poente, com a Relva.
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NOME “ ARRIFES”

Condoia-nos a alma e ficavamos desanimados perante o 
enigma da origem da palavra “ arrifes” ... tal era a imensidade da 
desilusão em meter ombros a um trabalho desta natureza e não des- 
lindar a l . a e principal obscuridade!

Rebuscando jornais e revistas, na exaustiva tentativa de 
encontrar luz, deparei com a opinião e hipótese do dr. Humberto 
Bettencourt:

1) “Quase todas as freguesias da Ilha de São Miguel, co
mo é correntemente sabido, tomaram o nome dos Santos padroei
ros da Igreja em cuja vizinhança se fixaram os casais e moradias 
com que elas, no transcurso do tempo, se foram constituindo.

Essa fo i  a regra geral; mas excepções houve, as quais de
vemos atribuir hoje a razões de ordem geofísica ou natural que in
fluiram, para tal efeito, no espirito dos primeiros habitantes e se re- 
flectiram depois na tradição local, através da evolução e crescimen
to dos primitivos núcleos do povoamento da terra.

Entre essas excepções, aponta a denominação de Arrifes, 
dada à extensa zona de terras sobranceiras e ao noroeste de Ponta 
Delgada onde se fo i  desenvolvendo a freguesia de Nossa Senhora 
da Saúde que é actualmente uma das maiores e mais populosas de 
São Miguel.

Essa denominação, desde remota data, tem intrigado os 
curiosos da toponimia da Ilha e, de facto, ainda agora é problema à 
espera de solução definitiva - enigma deveras intrincado para quem 
quer que nele se enfronhe.

1) Rcv. “ Insulana", Orgãn do Instiluilo Cultural de Ponta Delgada, vol. IV n.° 2 e 3 A 1948 pag. 365
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Como exemplificar - perguntamos nós também - a origem 
deste apelido e a sua aplicação, visivelmente forçada, senão absur
da, à referida zona do Concelho de Ponta Delgada?

O vocábulo “arrife”, a que os dicionaristas atribuem o 
significado de “recife”, parece corresponder a uma form a absoleta 
e protética que naturalmente o terá precedido na língua, sc. arreci- 
fe , da qual, por simplificação fonética, resultaria aquela de arrife e 
implicitamente o seu plural ‘ ‘arrifes'

Custa, porém, a aceitar que, com esse significado, tenha 
dado origem ao topónimo, visto não ter adaptação lógica à região 
assim denominada que é, como se sabe, uma extensa área de terras 
altas e lavradias, nas quais não aparece sinal algum de recifes ou es
colhos, só à beira mar existentes.

É certo que ao mesmo vocábulo “arrifes ”, como açoria- 
nismo, atrihue Cândido de Figueiredo a acepção de terrenos de cul
tura, dispostos em tabuleiros, socalcados nas encostas. Mas, nem 
mesmo nesta acepção, se pode justificar a aplicação de tal apelativo 
á dita zona de terras, porquanto ninguém ali descobre o dispositivo 
socalcado em encosta, vizinha e sobranceira ao mar, mencionado 
por aquele dicionarista.

() nosso cronista Gaspar Frutuoso, embora não refira este 
topónimo, por não ser ainda então bastante povoada nem designa
da com ele aquela região (chama-lhe Nossa Senhora da Saúde) em
pregou todavia o termo “arrife” no § 6.° do capitulo VII do Livro 
III das Saudades'da Terra, ao fazer a descrição topográfica da Ilha 
de Santa Maria, num sentido, é certo, que deixa perceber ser esse, 
mencionado como açorianismo, por C.de Figueiredo.

Contudo, se ao local daquela vizinhd Ilha, por apresentdr 
as condições acima indicadas, se pode aplicar nesse sentido tal ape
lativo como sinônimo de recifes, à freguesia micaelen.se é que não 
se compreende, nem se justifica que possa ter tido semelhante apli
cação.

No meio de tantas dúvidas que esse apelativo nos suscita, 
mais aceitável nos parece a hipótese de ele aqui ter chegado por via 
de algum indivíduo do Continente, ou mesmo dessa vizinha ilha, 
deslocado de povoado com a denominação de “arrifes” em qual
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quer dessas partes (existe um também em província continental) e 
que passasse aqui a ser conhecido pelo nome da terra da sua natu
ralidade, como então era muito corrente.
(cf. João da Castanheira, João de Belas, Manuel do Porto, etc.).

Esse Fuão dos Arrifes, tendo possivelmente, em época já 
posterior a Frutuoso, assentado moradia em qualquer ponto da re
ferida zona de Nossa Senhora da Saúde, como era ao tempo dele 
(sic) designada, teria assim dado origem ao nome que ficou corren
do na tradição local e com que aquela freguesia mais tarde veio a 
crismar-se na toponímia desta Ilha.

Entretanto, cumpre-nos acentuar, isto não passa de mera 
conjectura da nossa parte e o problema continua de pé, aguardan
do que melhores subsídios informativos venham trazer-lhe a dese
jada e devida solução ",

Infelizmente e para descanso do espírito, na história não 
se descobre esse fulano ... esse alguém ...

Na etimologia e evolução da palavra, vamos fazer luz nes
te enigma, apoiando-nos na autoridade extraordinária de David 
Lopes:
2) A palavra “arrife” em si significa: orla marítima, a beira do 
mar ou do rio.

Edrici diz jaliando do Rife do Nilo: o Rife é o país situado 
ao sul do Nilo (Egipto inferior). A  inundação e permanência das 
águas nas terras do Rife são, no começo dos calores até ao outono.

Edrici escreveu: “Description de PAfrique e de PEspang- 
ne. ” Texte ar abe publié pour la primière fois avec tradition fran- 
caise, des notes & par R. Dory et de Goeje, 8. ° gr. Layde, 1866, 
Maison Neuve et C. e.

No ano de 1015 fala numa viagem de árabes aos Açores, 
segundo a opinião de alguns.

D. João de Castro chama-lhe Riffa, e diz que assim se cha
ma a terra ao longo do Nilo até Alexandria.

2) David Lopes - Nomes árabes de Terras Portuguesas, pag. 37
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A parte septentrional de Marrocos sobre o Mediterrâneo 
também se chama assim, e os habitadores: rifenhos.

Do arrife da Península nos fada assim Ume Adari: No ati
no de 245 vieram os Normandos (os Magos) piratear na costa do 
mar, no occidente (de llespanha) em 62 navios, mas encontraram- 
-no vigiado por navios de muçulmanos, desde as costas da França 
até às da Gal/iza.

Os muçulmanos perseguiram e tomaram dois destes na
vios, e os restantes navios dos Normandos fugiram pelo Arrife, até 
chegarem à fo z  do Guadalquivir ...

Depois tomaram Algeciras e queimaram a mesquita-cate- 
dral; passaram o Estreito para a costa marroquina, de que se apos
saram, e por fim  voltaram ao Arrife do Andaluz ...

Algumas Unhas mais adiante falia de dois navios tomados 
no “Arrife de Sidona” isto é, a costa ao norte e ao sul de Cadiz.

Arrife e Arrifes são. nomes bastante vulgares no onomás
tico português, quer do continente, quer das ilhas adjacentes (Dist. 
de Leiria, Santarém, Evora, etc . . . ) "

Investigando neste sentido, ficamos a saber que a palavra 
tem a sua origem no árabe “ al rife” e principiou por significar a 
beira mar.

Passou ao Norte de África e os mouros trouxeram-na pa
ra a Península Ibérica para designar orla mariiima, beira mar cheia 
de calhaus, de recifes.

Por sua vez, os muçulmanos em terras portuguesas deno
minaram duas localidades de Arrife: l.°  — lugar da freguesia de 
Monsanto, concelho de Alcanena, Torres Novas; 2 ° - lugar de 
Orada, concelho de Borba, Estremoz.

3) E Arrifes do Poço é como se denomina uni lugar da fre
guesia de N .11 S .a de Alva, Concelho de Aljezur.

3) Fr. Joaquim Viterbo, Klucidário, pag. 597
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4) Manuel Ribeiro no livro: Planície Heróica usa o vocá
bulo no plural e no significado de recifes, penedos ‘1pelos arrifes e 
pragas, rompia mais duro o sargaço".

Por esta razão, podemos afirmar que o termo não é um 
açorianismo, antes foi empregue no Continente e de lá é que veio 
para a Madeira e para os Açores.
Arriffe, como íopónimo da Ilha da Madeira:

“ É outra terra parte per baixo com camynho proprio, a saber de 
ariffe que sse ffa z  a ba vxo da ygreya de saneia mar ia atee sam 
per o ."

(Escritura de 14.2.1454 in Pese. Port. I pag. 514)

Seguidamente, observe-se as variantes e evoluções do vo
cábulo: arife (1270); arifee (1454); ariffee; e no plural, arifees 
(1454); ariffees e ariffes.

Num artigo do Padre Antônio Mourinho intitulado: Sub
sídios para um tratado de Dialectologia Portuguesa afirma-se que 
existem 14 vocábulos com características mirandesas e no termo de 
Vilar-Seco existe o topónimo Els-Rifes. 5)

É chamado Arrifes um lugar da freguesia de N .a S.a da 
Luz, concelho de Ponta do Sol, Ilha da Madeira.

Nos Açores descobrimos: Arrife: nos Flamengos, ilha do 
Faial, e nas Ribeiras do Pico; Arrifes e Covas, em Santa Maria; nos 
Rosais de S.Jorge, na Ponta da Ilha do Pico.

Encontramos na nossa Ilha de S.Miguel a aplicação do 
termo na freguesia de Candelária e Ribeira Chã com identidade de 
aspecto geográfico, fora da beira mar e já no interior.

4) Manuel Ribeiro, Planície Heróica, cap. 2 pag. 41
5) Frei Joaquim de S. Rosa de Vilerbo, Elucidário pag. 597
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Descobre-se, em seguida, uma evolução na aplicação do 
termo para significar caminho difícil, cheio de rochas e pedras ...

6) Curioso é notar-sè que Urbano Mendonça Dias, por in
tuição parece, explica que a freguesia dos Arrifes é assim chamada 
por ficar em lugar inclinado, de mau e dificil acesso.

Chegamos, finalmente, ao âmago do enigma esclarecendo 
que a nossa freguesia se denomina de Arrifes por ela se atingir atra
vés de caminhos difíceis, mas com rochas à vista ... arrifes! na La
deira do Ventura e do Teatro, Calço do Diogo, Rua dos Afonsos, 
Outeiro, Ladeira da Carreira, Rua da Piedade ...

E até, repare-se com muitíssima atenção, que se denomi
na Lagedo, o troço de estrada que liga a freguesia de São José aos 
Arrifes, porque ao Torreão se vê, no caminho, longa pedreira ... 
l.° arrife!

6) Urbano M. Dias - História dos Açores pag. 162
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A LOCALIDADE descrita por Gaspar Frutuoso

O grande historiador açoriano no seu livro: “ Saudades da 
Terra” não se refere aos Arrifes porque em 1591, data da sua mor
te, a localidade ainda não estava povoada. Apenas ao referir-se à 
cidade de Ponta Delgada, descreve a zona limitrofe da seguinte for
ma: 7)

“Adiante está o pico de Gaspar Ferreira e o Pico de João 
da Castanheiro, mais junto da cidade, sobre a qual, acima 
das terras de pão, está a Serra Gorda, que é um só pico 
tão grande como uma grande serra, e por isso lhe chama 
gorda, que em outro tempo parecia longe aos moradores 
da cidade, mas agora lhe parece ficar perto por causa dos 
pastéis de trigo pelado que semeiam até meia ladeira dele, 
o qual é tão grande que tem hem que fazer um homem 
bom andador, com o rodear em um quarto de dia; no cu
me dele estão três concavidades, as duas delas muito gran
des, de grandura cada uma de dois moios de terra; a ter
ceira, que está no topo, da banda da cidade, tem um char
co contínuo onde bebem os gados que no dito pico se 
criam. Ao pé do qual pico, algum tanto afastado, abaixo 
da estrada que vai para o lugar de Santo Antônio, está um 
charco, como alagoa de espaço de dez alqueires de terra, 
que sempre se chamou o Charco da Madeira, por razão 
da muita que dentro e fora dele em outro tempo houve, o 
qual é muito cursado dos gados e lavagem da roupa dos 
moradores da cidade e seu limite.

Mais adiante, para o ponente, está uma alagoa 
que se chama das Canas por ter moitas de espadanas tão 
viçosas, que se parecem com elas.

1) Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, pag. 145
(Kdicção do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1981)
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Além, para a banchi da cidade, está outra alagoa 
que chamam da Prata, por ser muito clara, e antigamen
te, antes que fosse tirada a água da fonte da ciclade, que 
nasce não muito longe, dela bebiam, e quando quebrava, 
enchiam muitos as pipas dela, e depois faltando a água da 
mesma cidade, meteram um cano dela nos alcatruz.es, pa
ra ajudar a fazer mais cópia, mas não se sofreu, por já  
agora faltarem os matos e ser mui tratada de porcos e ga
dos e outras atimárias.

Mais para ocidente está uma alagoa que cha
mam dos Monteiros, onde se alaga quase todo o Unho da 
cidade e seu limite, pelo que é chamada também o charco 
dos linhos. Adiante está um pico na fazenda que fo i  de 
Pero Gonçalves Delgado chamado das Malhas, porque no 
l erão, em muitas partes dele, florescem umas ervas como 
rapassaes ou rabaças, que de longe parecem bem e fazem  
as ditas malhas.

Mais além, ao pé do pico das Éguas, está uma 
alagoa grande, que, por ter um estreito no meio parece 
duas e corre uma parte para a outra, segundo faz o vento, 
ora para uma, ora para outra banda; e logo, o pico das 
Éguas, que por ser alto o vão busCar as éguas no Verão 
para seu refresco, donde cobrou o nome delas, ou (segun
do outros dizem) porque o dito pico sempre fo i e é ainda 
agora do concelho, comum a todos, pelo que por outro 
nome se chama a terra devassa, em que as éguas e mais ga
dos, corridos dos outros surrados tem seu couto”.
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ORIGEM DOS ARRIFES

A cidade de Ponta Delgada foi-se estendendo em todas as 
direcções, através da construção de novas moradias, dando deste 
modo origem a núcleos habitacionais.

Para noroeste este fenômeno deu origem: 1) ao curato de 
N.aS.a da Saúde em 1719: e 2) à Paróquia e Freguesia de Arrifes 
em 1833.

O seu ponto de origem foi a Piedade, onde estabeleceu re
sidência João Dias Caridade.

A Saúde, mais tarde, tornou-se o centro da população, e 
por isso elevada a Paróquia, porque foi mais fácil adquirir ai terre
nos para habitação. E também, porque aparecem no meio grandes 
e influentes famílias: Afonsos, Arrudas, Benevides, Coutos ... as 
quais na mesma linha de idéias, fazem surgir os Milagres que em 
1959 é elevado à categoria de Paróquia.

Afirmar-se que os Arrifes surgiu em razão das casas de 
Verão dos senhores ricos da cidade, parece-nos muito provável, 
porque foram eles, proprietários de grandes extensões de terrenos.

Tenha-se em conta o Monte Leopoldo, Monte Coutinho, 
Monte da Saúde ...

Mas examinemos cuidadosamente os textos dos nossos 
historiadores sobre o assunto: Gaspar Frutuoso, Frei Agostinho 
Monte Alverne, Chaves e Mello, João Soares Albergaria, Joaquim 
Cândido Abrantes e Urbano Mendonça Dias.

8) “ A terceira freguesia, novamente feita, de Santa Cla
ra, antes de ser acrescentada, tinha sessenta e dois fogos e 
almas de confissão, duzentas e noventa e sete, das quais 
eram de comunhão, duzentas e três.
O primeiro vigário fo i  o bacharel: Ascêncio Gonçalves; o 
segundo, Francisco Fernandes, a quem o ilustríssimo Bis-

8) Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, L.° IV Cap. XLIII pag. 76
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po D. Pedro de Castilho acrescentou os fregueses que ti
rou de S.Sebastião, partindo a freguesia pela rua da Cruz; 
e tem agora duzentos e dez fogos e setecentos e sessenta e 
seis almas de confissão (afora duzentos e oitenta soldados 
que estão na Fortaleza) das quais são de sacramento seis
centos e quinze.
Teve o primeiro cura: Rui Martins Furtado; o segundo: 
Gaspar Cansado, que ora serve em que tem anexa e apar
tada bom espaço, uma ermida de Nossa Senhora da Pie
dade, que junto da sua quinta mandou antigamente edifi- 
car João Dias Caridade.' ’

9) " Para que o povo fosse hem assistido de párocos, fo i  
criada terceira freguesia em uma ermida de Santa Clara, a 
quem o Bispo D. Pedro de Castilho acrescentou até à rua 
da Cruz, e sendo já  segundo vigário: Francisco Fernan
des, e hoje chega mais adiante, até à rua da Trindade, on
de fenece; e, como a ermida fosse pequena, a pia de bapti- 
zar tem corrido muitas estâncias: em São Francisco, na 
sacristia que tem São João, Corpo Santo, Chagas e hoje 
está em São Mateus, de empréstimo, até que se acabe a 
sua igreja.

Terá 450 fogos com 1.650 pessoas de confissão, 
com oito ermidas: as Chagas, Corpo Santo, Nossa Senho
ra do Desterro, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senho
ra do Bom Despacho. Nossa Senhora dos Anjos, São Ma
teus, Santa Catarina de Sena e acresceu São José.
... Nossa Senhora das Neves, no termo da Relva, assim 
chamado, com seu vigário, cura e tesoureiro, com 342 fo 
gos e 870 pessoas de confissão; tem três ermidas: Nossa 
Senhora da Aflição, Nossa Senhora da Vitória, Nossa Se
nhora da Saúde. ”

9) Monle Alvcrne, Crônicas da Província, vol. II pag.'20
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10) “... em estas Ilhas dos Açores, em nenhuma multipli
cou agente mais que esta de São Miguel; até hoje tem 32 
pias de baptizar, com mais três curatos: Lomba da Maia, 
Ribeirinha, Calhetas, que acrescentou o bispo D.Fr.Lou- 
retiço de Castro, e ainda a Vargern dos Cinetes, os Arri- 
fes, Água de Alto, Agua Retorta estão suspirando os fa 
çam freguesias, e a Ribeira Grande lhe acrescentem duas; 
sempre estas ovelhas tiveram seus pastores. ”

11) “ A terceira Freguesia he a do Patriarca S.Joseph, a 
quem he annexo o Curato de noffa Senhora da Saúde, f i 
ca para a parte do Oeste.

Foy esta freguezia creada pelo Dispo Dom Pedro 
de Castilho, na ermida de Santa Clara, delia correo varias 
até o ano de 1714 em que miraculosamente se acabou o 
novo Templo, que hoje he Paróquia. "
12) “Ponta Delgada tem 6 Parochias: Matriz, cujo Orago 
hé São Sebastião, com Prior, curas e collegiacla, S. Pedro 
e S. José com Vigários, curas e collegiadas; Santa Clara, 
Sant'Anna, e Senhora da Saúde com curas Párocos ... ”
13) “Os seus subúrbios, assaz ferteis, tem no interior as 
povoações da Sáude, Arrifes e Ramalho ... ”
14) ‘ 'Para a parte de oeste da cidade, tomando pela rua da 
Fonte do Maranhão, segue a estrada que conduz aos Arri
fes. ”

No começo desta está situado o paiol da pólvo
ra, obra recentemente construída no sitio onde existia o

10) I r. Agostinho Monte Alverne, Crônicas da Província, pag. 9
11) Chaves e Mello, Margarita Animata, pag. 207
12) João Soares Albergaria, Chorografia Açóriea, pag. 60
13) João Soares Albergaria, Chorografia Açóriea, pag. 61
14) .1. Cândido Abrantes, Alhum Michaelense, pag. 56
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antigo, que era toclo de abóboda e que fo i  destruído por 
se incendiar de pólvora que ali se achava, sendo arremes
sados seus destroços a considerável distância.

Este sucesso teve lugar no dia 16 de Junho de 
1856, morrendo dois ojficiais e dois soldados, atribuindo- 
s e  este sinistro ao propósito de um dos dietas ojficiais 
quando fazia a entrega da polvora que lhe estava confia
da.

O logar dos Arrifes, que se pode dizer uma con
tinuação da cidade, fica a distância de 4 Kilometros, pou
co mais ou menos; tem a egreja de N. “ S .a da Saúde que é 
a freguesia, construída em 1765, no centro de duas ruas, 
voltada ao sul.

Encerra o altar-mor de N.S.da Saúde, os de San 
Duarte, santo Antônio e Santa Luzia, e a Capela do Sa
cramento com Irmandade.

Cm pouco mais acima ha a egreja de N .a S .u dos 
Milagres, também virada ao Sul. e edifiçada em 1816, ten
do altar-mor, e os do Anjo da Guarda e de Santa Philo- 
mena, (?) sendo sulfragânea á de N . " S. “ da Saúde.

Este lugar tem aumentado muito, sendo um dos 
bons d ’ esta ilha, tendo a infelicidade, em 1854 e 55, so
frer uma epidemia de febres gástricas, que fez  bastantas 
victimas".

15) * ‘A riqueza, acumulando-se nas classes médias e no
bres, continuava neste século como no anterior a traduzir- 
s e  na formação de numerosos vínculos e na construção 
de igrejas, ermidas e conventos, bem como de casas sola- 
rengas:
... Na freguesia dos Arrifes — Nossa Senhora da Saúde 
edificada por disposição testamentúria de D. Margarida 
da Câmara de 1627. ”

15) Faria e Main, Capitães tios donatários, pau. 265
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16) “Ermida feita por D. Margarida Câmara, 
viúva de Christovam Dias, conforme se lê no seu testa
mento approvado a 12 de Julho de 1627.

O que o Santuário Marianno diz está ern contra
dição com este testamento, por quando o fundador da er
mida não fo i Gaspar de Medeiros mas sim D. Margarida 
da Câmara.

O Curato fo u  creado por alvará de 16 de Abril 
de 1719, sobre proposta do bispo D. Antônio Vieira Lei
tão, ficando suffraganeo de S.José de Ponta Delgada.

Tinha então a freguesia 150 fogos e trezentas e 
trinta e seis pessoas de confissão com / HSOOO reis de Con- 
grua para o Vigário.

Hoje não tem capelão pago pelo povo; como
dantes”

17) “Freguesia dos Arrifes com 6.804 habitantes 
e fica a 4 Km da sede, podendo bem dizer-se que é uma 
continuação da freguesia de S. José de Ponta Delgada; é 
assim chamada por ficar em lugar inclinado e de mau 
acesso.

A sua Igreja Paroquial é invocada a Nossa Se
nhora da Saúde e fundada por D. Margarida Câmara viú
va de Cristóvão Dias, segundo seu testamento de 1627.

Tem esta freguesia mais os seguintes templos:

a) — Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, no po 
voado denominado — CO VOA DA - fundado por Gaspar 
de Medeiros, o velho, com capelão pago pela Misericór
dia de Ponta Delgada, por virtude do testamento de D. 
Maria José Borges da Câmara Medeiros. (Assistência Pú
blica no Distrito de Ponta Delgada);

b) — Nossa Senhora do Bom Despacho já  exis
tente em 1564, e anexada ao vínculo do Capitão Gaspar 
de Medeiros e Sousa, em seu testamento de 1688 (sic);

16) Urneslo do Canto, Preto no Branco, n." 99 Ano I, 18.11.1897
17) Urbano M. Dias, História dos Açores, pag. 161
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c) — Nossa Senhora da Conceição edificado no 
Monte de Manuel da Cântara Cantinho e mulher I). Tere- 
za Murai Sampaio, que em seu testamento de 1756 lhes fa 
zem o patrimônio de 2 alqueires de terra;

d) — Nossa Senhora dos Milagres, deconftecen- 
do-se a data da sua construção, no povoado denominado 
M ILAGRES e formando um curato sufragâneo;

e) — Nossa Senhora da Piedade, mandado cons
truir por João Dias, Escudeiro, junto às suas casas, fazen- 
do-lhes patrimônio em 1530."
De todo o exposto acima, se concilie que: Piedade perten

cia a Santa Clara, depois São José; Saúde era da Relva; Arrifes era 
a continuação da freguesia de São José de Ponta Delgada; e Co- 
voada era sufragânea dos Arrifes.
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POPULAÇÃO DOS ARRIFES

Referir a população de uma freguesia torna-se importan
tíssimo, visto que toda a sua história está dependente das pessoas. 
Podendo mesmo afirmar-se que o sujeito activo de uma localidade 
é sem dúvida a sua população que ergue casas, edifícios, monu
mentos.. que se constituem em sociedade vivendo no lugarejo, cu- 
rato, freguesia, paróquia... gentes que se manifestam em costumes, 
festas, folclore, etc.

Em razão de tudo isto, elaboramos os presente capitulo, 
com os dados que conseguimos descobrir, fizemos de imediato al
gumas considerações e conclusões, avançamos com ilações... mas 
pouco para um assunto básico como este.

Assim o l.° elemento é-nos fornecido por Ernesto do 
Canto, Preto no Branco:
Ano de 1719 — 150 fogos — almas de confissão 336
Ano de 1780 — 2.482 almas
Ano de 1832 — 990 fogos — cerca de 4.000 almas
Ano de 1848 — 1.146 fogos - 4.636 almas - 3.706 almas de confis

são e comunhão - 612 de confissão.
Ano de 1890 — é referido no Arquivo dos Açores, vol. XII, pag.

285 com 1.490 fogos - 5.348 almas - 2.546 homens- 
-2.802 mulheres.

Ano de 1893 — tem: segundo o Dicionário Histórico-Geográfico 
de Gabriel Almeida 1490 fogos - 5.348 almas; se
gundo o Censo da população do reino de Portugal 
— 5.354 almas, 2.522 varões e 2.802 fêmeas.

33



Ano de 1900 — apresenta consoante o censo da população do Rei
no de Portugal, fogos: 1.308: população residente 
5.644; população de facto: 5.644; varões: 2.628; 
fêmeas: 3.016.

Ano de 1906 — tem 1.279 fogos; 5.712 almas, segundo a Enciclo
pédia Luso-Brasileira.

Ano de 1911 — atinge segundo o Censo da população do Reino de 
Portugal, fogos = 1.250: população residente = 
5.488: população de facto = 5.486 varões = 
2.619: fêmeas = 2.867: a Saúde com 402 fogos, 
1.781 almas; Milagres com 554 fogos, 2.477 al
mas; Piedade com 294 fogos e 1.228 almas.

Ano de 1917 — apresenta 1.061 almas, 181 batizados, 64 casamen
tos e 116 óbitos.

Ano de 1920 — tem segundo o Censo: 1.154 fogos; 4.984 pop. re
sidente; 4.986 pop. de facto; 2.490 varões; e 2.496 
fêmeas.

Ano de 1930 — ainda baseado no Censo de 30, deparamos com os 
seguintes números: 1.279 fogos; 5.782 pop.resi
dente; 5.712 pop. de facto; 2.777 varões; e 2.935 
fêmeas.

Ano de 1940 — é a data do VIII Recenceamento que aponta, fo
gos: 1.303 e almas: 6.803.

Ano de 1942 — é preenchido com os dados da História dos Açores 
de Urbano Mendonça Dias: 6.804 habitantes.

Ano de 1950 — surge com 761 famílias; 8.127 almas; 4.242 ho
mens e 3.885 mulheres. Temporariamente ausen
tes: HM 82; H.79 e M.3. (HM: Homens e Mulhe
res, H: Homens; M: Mulheres).
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Ano de 1960 — atinge 1.908 fogos; 8.083 almas; 4.191 homens e 
4.293 mulheres. Temporariamente ausentes 51 
pessoas e 2 convivências.

Ano de 1965 — conta com 8.707 almas, divididas por 4.421 ho
mens e 4.286 mulheres.

Ano de 1970 — dá-nos a Estatistica de 70/75, isto é, o XI Recen- 
ciamento da População com população residente: 
HM 7.895; H 3.690 M.4.205; população presente: 
HM 7.805; H.3.615 e M.4190.
Prédios: 1.713: Alojamentos: 1.659; Famílias: 
1.550; Variação de 1960/70: - 1.177: - 14%.

Ano de 1981 — é altura dos CENSOS. A freguesia conta com 
7.358 residentes; total de famílias: 1.536: aloja
mentos: 1.610: edifícios: 1.600: variações de 
70/81: - 2,41%.

Observando, examinando e reflectindo sobre esta estatís
tica populacional, - agora conclusões e ilações, - verificamos que o 
povoamento dos Arrifes se iniciou bastante tarde e com poucos ha
bitantes. Mas... passados 60 anos a linha sobe em flecha para os 
2.500 residentes, e mais 50 anos! atinge o apogeu com os 4.000.

A emigração do final do século XIX não influe porque a 
linha continua a subir, para descer apenas no tempo da I Grande 
Guerra (1914-1918).

Por volta dos anos: 30, continua a subir para atingir as 
6.000 pessoas; em 1950 apresenta-nos os 8 milhares; para se chegar 
ao máximo da curva em 1965 com 8.707 arrifenses.

Novamente a emigração para a América e Canadá em 
1958 não faz baixar os números. Mas que ela foi uma realidade, 
não há dúvida! só que devemos constactar a tal movimentação po
pulacional.

Ano de 1955 — dá-nos apenas: 8.083 pessoas.
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Na medida em que se dava diáspora, e ela foi grande e 
profunda, muitas familias vieram estabelecer-se na freguesia dos 
Arrifes para se empregarem na cidade.

E o último decréscimo se deve interpretar, pelo fenômeno 
da dificuldade de se encontrar trabalho, serviço e emprego em Pon
ta Delgada.
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TOPONIMIA
Muita da história duma localidade e dum povo, podemos 

descobrir através dos nomes dos seus lugarejos, montes, ruas, pra
ças, canadas e becos.

Na tradição oral e nas placas toponímicas dos cantos das
ruas, encontramos os nomes de cavalheiros que foram povoadores
da terra; que influenciaram o modo de viver das gentes; que prati- • •caram na vida actos de heroísmo, benemerência, etc.

Herdades e courelas tomaram o nome do barão, do mar
quês, senhorio ou proprietário, o qual se teria perdido para sempre 
no esquecimento, se não fosse a ligação entre a terra e o dono.

Pela linguística, topamos com fenômenos interessantíssi
mos na evolução das palavras: umas abreviadas, outras aumenta
das e umas terceiras, mal compreendidas e pronunciadas.

E chega-se a tocar o enigma e o mistério, porque não se 
consegue dar explicação possível a determinado termo usado pelo 
povo desde há séculos.

A toponímia e a etnografia são ciências muito em voga e 
que ocupam muitos especialistas na matéria.

No que respeita à freguesia dos Arrifes, temos topónimos 
que não têm explicação fácil.

Pretendemos apenas juntar umas notas explicativas, dei
xando em branco aquelas que não conseguimos deslindar.

LARGOS E LUGARES:
Bom Despacho - por ter havido, por detrás do fontenário, 

em 1560 e tal, uma ermida dedicada à N .a S.a do Bom Despacho;
Grotinha-ribeira, grota pequena que se encontra mais a 

nascente da ermida de N .a S .a da Piedade;
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Chã do Outeiro - encontra-se ao terminar a Rua dos 
Afonsos, uma extensão plana que liga a uma inclinação apreciável 
de terreno, é a Chã do Outeiro;

Milagres - 2.° lugar mais importante da freguesia que to
mou o nome em razão de Bartolomeu Afonso de Sousa, considerar 
milagres de N .a S,a as muitas esmolas que recebia para a constru
ção da ermida;

Monte Leopoldo - era herdade pertencente ao Morgado 
Leopoldo José de Chaves;

Piedade - lugar por onde se iniciou o povoamento dos Ar- 
rifes, com João Dias Caridade e que tomou o nome da ermida;

Pracinha - praça pequena no termo da Travessa da Pieda
de onde antigamente os agricultores vendiam os produtos das suas 
terras;

Torreão - ao terminar o Lagedo, existe uma ladeira, onde 
se vê a casa solarenga, com um torreão e lindas chaminés, da famí
lia Praia e Monforte;

Água nova - local de novas canalizações de água potável, 
as quais foram feitas no tempo dos Filipes;

Arribanas - antigamente, no final da Rua da Carreira, 
Doutor Caetano d’Andrade Albuquerque construiu grandes arri
banas para abrigo do gado;

Saúde - lugar e largo central e principal dos Arrifes. Sua 
denominação vem em razão da antiga ermida de N .a S.a da Saúde 
mandada construir por D.Margarida Câmara.
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ENCRUZILHADAS:

so.
Biscoito da Castanha - pelo facto do terreno ser pedrego

Casa da Água - por haver no local uma vigia da canaliza
ção da água potável.

RUAS, CANADAS e BECOS
Rua da Saúde - primitivamente canada da Saúde, por terminar em 
frente da respectiva ermida;
Rua da Piedade - decerto a primeira de todas, cronologicamente fa
lando, por ir dar à Ermida de N .a S.a da Piedade;
Rua da Grotinha - por ter uma pequena grota, mais ou menos a 
meio;
Rua da Carreira - uma boa extensão de caminho recto e plano;
Rua do Amaro Dias - nome de um relvense que era proprietário de 
muitas terras na dita rua;
Rua dos Afonsos - nome de uma importante e numerosa família da 
qual citamos: Bartolomeu Affonso de Souza Francisco Affonso de 
Souza Antônio Francisco Affonso, Antônio Affonso Moniz, Joa
quim Affonso Moniz ...
Rua do Outeiro - pelo facto do terreno apresentar uma elevação 
apreciável;
Rua da Boavista - era uma rua bonita por noutros tempos ter uns 
pinheiros altos, dos quais o Sr. Cardeal Medeiros, ainda criança da 
Escola, fez um desenho à vista.
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Rua do Espírito Santo - até finais de 1864 tinha o nome de um dos 
seus moradores, João Gaspar da Silva. Mudou a denominação 
quando construiram o “Treato” do Espirito Santo.
Travessa da Piedade - estrada que liga a Piedade à Pracinha e vice- 
-verça;
Travessa dos Milagres - rua por onde se atravessa da Carreira para 
o Outeiro, passando pela Igreja de N .a S.a dos Milagres;
Beco Vila Alves - Aparece no Rol de Confissões com o nome de ca
nada do Rabiça, alterou a toponímia em razão da família Alves ter 
construído 2 casas no local;
Beco do Ferreira - quem passa vê e lê Ferreiro, mas chamava-se 
Ferreira e deve ser o apelido do proprietário do grande prédio ao 
fundo;
Beco do Graminho - Os antigos diziam: Monte Graminho e é o no
me de um senhor que devia ter vindo de fora e se chamava: José 
Graminho;
Beco Francisco Afonso - é o Morgado Francisco Afonso da Costa 
Chaves e Melo, que vivia no solar com que termina o beco;
Beco S.ta Ana - assim é conhecido por haver em tempos mui recua
dos uma velhota ali residente que tinha uma imagem desta santa;
Canada do Pico - por ser uma elevação de terreno;
Beco dos Machados - porque aí residia o casal, José Machado e 
Antónia Jacinta;
Canada Nova - no princípio era a canada das Maravilhas, em razão 
da Quinta das Maravilhas; depois foi conhecida por canada Nova 
do Ramalho por ir dar a esse lugar; presentemente diz-se apenas: 
Canada Nova;
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Canada do Monte - caminho de acesso a uma herdade sita entre o 
Teatro e a Pracinha.
Beco do Charamba - é na rua da Piedade que está e chama-se assim 
em razão de um morador: Manuel Charamba, por apelido;
Beco do Poijal - palavra que se escreveu de duas formas incorrec- 
tas: Poujal e Poijal, A ortografia correcta deve ser Poêjal por ha
ver no passado e no lugar muita erva medicional chamada poêjo;
Canada do Bento -
Beco N .a S .a de Fátima - pelo facto da Sr.a Agostinha Moreira, 
proprietária do terreno que o loteou para a construção de casas, ser 
muito devota de N .a S.a de Fátima;
Canada das Colmeias - por haver no local, em tempos idos, muitas 
colmeias de abelhas;
Beco dos Afonsos - por estar na rua dos Afonsos;
Beco do Outeiro - pela mesma razão de se encontrar na Rua do 
Outeiro;
Canada do Cadarço - assim designada por em tempos passados, daí 
sairem danças carnavalescas que usavam as Fitas de nastro;
Beco do Calote -
Beco do Amaral - a princípio era denominado: o Foral Novo, pelo 
foro que pagavam às Confrarias; agora é por ser a continuação do 
Beco de Baixo e de Cima, portanto do prédio de José Maria Rapo
so d’“ Amaral” ;
Beco do Moio - por ter 60 alqueires de terra;
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Beco do Canivete - talvez por Antônio Cordeiro Canivete, casado 
com Clara de Jesus terem ali propriedade, mas não temos a 
certeza...
Beco da Mãe de Deus -
Canada do Cambado - por na canada residir um Sr.José que era 
cambado das pernas;

Beco das Alminhas - por haver no canto direito umas 
“alminhas” assinalando o sítio onde repentinamente morreu al
guém; o povo chama-lhe também: Beco das Galinhas porque anti
gamente os moradores pagavam a renda dos terrenos aos Massas 
em galinhas.

Beco de Baixo e Beco de Cima - era em tempos muito re
motos uma servidão do prédio pertencente a José Maria Raposo 
d’Amaral que foi cortado pela Travessa e deu origem, segundo a 
sua posição ao Beco de Baixo e de Cima;

Canada dos Recantos - os muros das terras faziam muitos 
cantos por falta de alinhamento; ou por no caminho dos recantos 
haver uma grande propriedade do Comendador Francisco do Can
to Bettencourt e o povo dizia: Caminho dos Cantos;

Canada dos Vaiados - por ter tapumes laterais a delimitar 
o caminho e muitas valas;

ELEVAÇÕES DE TERRENOS:

Pico da Castanheira (202m); Pico Bensaúde (190m); Pico 
dos Bodes (310 m); Serra Gorda (485 m); Pico da Amêndoa (392 
m); Pico do Negro (407 m); Pico da Mulata (373 m); Pico dos Mi- 
lhafres (200 m) e Pico do João Moreira
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LUGARES NÃO HABITADOS:

Milhafres; Pau Amarelo, Abóboras, Rocinhas, Vieiras, Malfura- 
da, Pedra Queimada, Tiçoas Lajes, Charco dos Leimos e Golias.

GROTAS:

Grota das Lajes
Grota do batizado ou Baltazar
Grota da Nordela

NORDELA - o nome Nordela tem origem no antropóni- 
mo Nordelo, segundo o Dr.Hugo Moreira em artigo do jornal 
“ Correio dos Açores” . 18)

Foi Manuel Alvares Lordelo ou Nordelo quem, parece, 
deu origem a este topónimo. este rico mercador possuia alí uma pe
quena propriedade de terras de lavoura na qual mandou abrir um 
caminho que liga o caminho de baixo, à beira mar, ao caminho de 
cima, que ainda hoje liga o lugar do Ramalho à freguesia da Relva, 
a fim de poupar distância aos caminhantes que quisessem passar de 
um ao outro.

Manuel Alvares Nordelo ou Lordelo foi casado com 
Águeda de Albernaz de quem lhe ficou um casal de filhos. O mais 
velho foi padre e chamou-se João Alvares Lordelo, e uma filha que 
casou com o Capitão Pedro Barbosa da Silva e foram pais da cele
brada Madre Francisca do Livramento, uma das religiosas de 
maior fama de santidade do Convento de Nossa Senhora da Espe
rança, da cidade de Ponta Delgada.

18) Jornal “ Correio dos Açores" A.50.° n.° 14.415 de 26/8/1969

43



Manuel Alvares Lordelo mandou edificar a ermida de 
Nossa Senhora do Livramento, na freguesia de Rosto do Cão, mais 
tarde elevada a paróquia.

Seu filho, o Padre João Alvares Lordelo, tentou, em vão 
instituir um convento junto daquele templo.
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Casas Tipicas dos ARRIFES



FREGUESIA TÍPICA

Ainda hoje se descobre nos Arrifes algumas casas típicas, 
construídas em blocos de pedra, sem guarnição, com empena ao 
caminho, e vendo-se ao lado a eira para a qual se entra pelo grande 
portão.

O material de construção é o regional e o usado até ao pa- 
recimento do cimento, o qual não era rebocado por falta de meios 
financeiros, ou porque se viam outras habitações similares, ou ain
da porque se herdaram assim dos antigos e se mantiveram até aos 
dias de hoje.

Podem-se observar essas casas típicas não só nos Arrifes, 
mas também na Covoada, na Candelária, nos Ginetes, nas Sete-ci- 
dades, na Bretanha ... agrupadas, pelo.que o escultor Diogo de 
Macedo as classificou como “ Bairros cubistas” . 19) e 20).

“Ainda não há muito nas nossas Ilhas Desconhecidas, co
mo chamou Raul Brandão aos Açores, deparamos em S.Miguel, 
mesmo à ilharga de Ponta Delgada e na freguesia mais populosa 
do Arquipélago, com um burgo deveras estranho, imprevisto e da 
mais perfeita conservação do seu caracter primitivo e arquitectu- 
ral, que nos surpreendeu.

É  o lugar dos Arrifes, composto de cubos de pedra solta e 
tostada, em vias bem divididas, formando bairro de ladeiras e 
transversais de magnífico conjunto, pouco deturpado, por enquan
to, pelos calafonas que regressaram da América e pecigarreiras que 
habitam essas casas de um só piso e uma única janela virada para a

19) Jornal “ Correio dos Açores”  A.64.° n.° 18.366 de 26/5/1983
20) Rev. “ Insulana” vol. IX A .1953 pag. 188
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rua, mas sujeito a descambar em sítio sem graça quando ali chegar 
o antipático progresso das modernizações que uniformizam a terra 
inteira.

O bairro dos Arrifes não tem similar em parte alguma.
Compõe-se duma rua extensa, espinha dorsal daquele 

corpo antigo, para ali estendido a contemplar as nuvens, que nunca 
estão quietas, com muitas travessas ou canadas - assim se chamam 
ali as betesgas rurais - ornadas de fieiras de prédios de proporciona
das plantas, recolhidos em si próprios, ao pátio e à intimidade do 
interior, apenas com aquela vigia de uma única vista sobre o que se 
passa na rua e nenhuma sobre as casas vizinhas, porque todas se 
voltam as costas em combinada dispersão e nenhuma tem óculos 
ou fenda para as trazeiras, projectando-se assim as sombras, tão 
apreciadas naquele clima, sem desentendimentos.

Na sua tonalidade geral, a da pedra crua, sem rebocos 
nem arrebiques, de beirai curto com bicos revirados nos ângulos e 
apenas debruada a basalto ou cal branca a orla da janela. Entre ca
da cubo dos prédios - todos irmãos e da mesma altura -há o vão de 
entrada para o pátio lateral, quando possível voltado para o Sul, 
com uma dúzia de degraus de pedra que dão acesso à porta de en
trada da casa num patamar corrido que vai até outra porta de servi
ço com a janela a separá-la da primeita, tendo um muro-corrimão 
de apoio à escada e à varanda, debaixo da qual está o arco ou o vão 
que dá para a parte térrea e baixa da habitação, onde se arrecadam 
celeiros, ficando ainda pátio bastante para canteiros de novelões, 
folguedo de crianças e picoretejos de galinhas à solta. A chaminé é 
alta e recuada, de modo que quem passar só vê aquela correnteza 
de cubos bem proporcionados, com igreja na embocadura e um 
moinho alto no topo do bairro.

Deve ter sido a habitação primitiva do ilhéu po voador, 
por certo outrora coberta a colmo ou ramaria seca, avermelhuça- 
da, de cedro ou araucária, que muito abundam na ilha e servem pa
ra cobrir miradouro, estufa de flores ou recanto de repouso ao ar 
livre.

O problema vulcânico deve ter aconselhado aquela arqui- 
tectura singela e desta partiu o carácter da casa insular, cuja mais 
antiga relíquia compõe o bairro dos Arrifes, onde a vida é sossega
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da, os ares são bons, e a surpresa nos produziu estes sérios entusiás- 
mos, para dizermos também uma das aldeias “ mais portuguesas 
de Portugal “no meio do Atlântico. ”

A orientação da casa, com a empena ao caminho, ao lado 
e em profundidade relativamente ao terreno, com a porta ao meio 
para facilidade e comodidade; a eira em frente onde se debulhava o 
trigo, a fava, o tremoço, o feijão ... se esgalhava o milho; por onde 
entrava e ficava o carro de bois e a carroça do leite ... são explica
ções para o tipismo dessas habitações.

A planta desses pequenos edifícios (no tempo não se exi
gia planta de engenheiro) deve remontar às primitivas palhotas, 
com as naturais evoluções que foi sofrendo ao longo dos 500 anos 
de história açoriana.

Senão vejamos a seguinte descrição: 21)
... quatro paredes de pedra solta (pedra seca) em que se 

deixavam umas pequenas aberturas para as janelas, afora a porta 
de acesso, e um tecto (o coberto) feito de ramadas ou, como refere 
Gaspar Frutuoso no livro “Saudades da Terra”uma erva denomi
nada “cárrega” a qual o colmo de trigo mais tarde substituiría com 
vantagens.

Assim nasceu o palheiro que se manteve por séculos, na 
sua função primitiva, e que hoje é usado para arrecadação.

O “palheiro" passou por várias fases quanto à divisão in
terior. Constituído por quatro paredes de pedra “seca”, sem qual
quer argamassa a ligá-las, nem exterior nem interiormente, nelas 
havia, no máximo, quatro aberturas: na que servia de frontaria, a 
porta de entrada e uma pequena janela, ou duas, uma de cada lado 
da porta, geralmente desiguais; na traseira, a porta de acesso à co
zinha; às vezes, numa das empenas um pequeno postigo.

A porta da rua era inteiriça, com um postigo na parte su
perior, abrindo de dentro para fora e de baixo para cima, e 
tinha,exteriormente, meia porta baixa (cancela) que no geral era

21) Notas etnográficas de Federico Lopes
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também inteiriça. As janelas, de dimensões diferentes, correspon
diam: a maior ao “meio da casa” e a mais pequena (gateira) ao 
quarto de dormir.

Na porta da cozinha havia também ordináriamente um
postigo.

A janela maior era vedada com duas portas de madeira 
(portadas) fechando inteiramente com uma tranqueta”.

Numa das portadas, ou se abria um postigo ou alguns fu 
ros para entrar a luz e garantir uma certa ventilação, um e outros 
substituídos depois por pequeno vidro, fixo  ou não.

Só mais tarde aparecem as vidraças, pois ainda no segun
do quartel do século X IX  muitas casas haviam que as não tinham.

O chão era de terra batida, vardascada até ficar entejola- 
da, e coberto com rama de pinheiro (caruma) ou junco, especial
mente nos dias de festa.

Os "palheiros” podiam ter um só compartimento, mas 
no geral eram divididos interiormente ...

O número máximo de compartimentos era de três, corres
pondendo o maior ao "meio da casa” para onde davam a porta da 
rua e da janela maior, e os dois nos extremos, sendo o mais peque
no destinado a quarto de dormir e o restante à cozinha.

Destes, só o quarto de dormir era às vezes assoalhado e 
com forro, mas no geral esse melhoramento só começou a aparecer 
mais tarde, quando a telha veio substituir o colmo.

O quarto de dormir, dito "de estado”, só servia em caso 
de doença, ou quando o aumento da prole o exigia. ”

De seguida examinemos esta outra descrição acerca do in
terior, do mobiliário e do quintal de algumas casas peculiares arri- 
fenses: 22)

"A casa micaelense é composta por 3 ou 4 divisões e apre
sentam aspectos característicos de mobiliário e decoração.

22) Carreiro da Costa - Rev. “ Insulana” vol. VIII pag 431
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Mal se entra à soleta da porta, o quarto de entrada é a sala 
de recepções: banco tosco a uma ilharga com sacos de cereal, mesa 
de pinho, ao meio coberta por uma renda, meia cômoda ao fundo, 
com castiçais, singelas cadeiras de pinho dispostas ao desdém por 
todo o quarto, canudos com flores e registos de Santos pelas pare
des,

O quarto de cama ou de estado apresenta-se com graça e
frescura.

A cama alta de roda-pé, fica a um lado, com a sua colcha 
de tear, enramada, de cor ou de ponto alto, toda branca. Muitas 
vezes a viola se vê reclinada sobre ela. À sua cabeceira o registo (o 
resistro) do Senhor Santo Cristo é uma prova da religiosidade da 
gente micaelense.

Rente à janela, a sua cômoda com o seu oratório fechado, 
imprime santidade ao aposento.

A s bambinelas de cássa bordadas ou de renda de Blonde 
que quebra um pouco a luz crua vinda de fora da rua, onde muitas 
vezes sobre os capachos de espadana de milho e o trigo secam d 
boamente.

Na cozinha o poial de lume, no vão da chaminé surge ene
grecido do fogo que arde sob a trempe onde a panela ferve o jantar.

A bocarra do forno e o esborralhadouro com a pá para a 
cozedura do pão está a um canto, na penumbra do mesmo vão da 
chaminé.

A amassadeira fica mais fora, por debaixo da prateleira e 
enfeitada com papéis de cor recortados e onde os pratos e as terri- 
nas e os tachos se alinham em ordem.

O talhão de água aquieta-se junto da porta da cozinha, 
com o seu caneco de lata em riba do tampo.

O cesto de pão pousa na mesa de pés cruzados onde a fa
mília se junta para aS refeições e terminadas as quais reza o terço.

A copeira é uma mancha de cor a um canto da cozinha.
A escada para o sotão ou falsa onde os filhos dormem, 

parece conduzir ao céu, tal a sua inclinação.
Os donos da casa colocam seu melhor cuidado no quintal. 

O homem no porco que ronca no pátio; a mulher nas galinhas, ele 
na pequena horta que viceja de verduras; ela nas flores de cheiro,
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mais nas ervas de virtude semeadas por vasos e panelas dispostos 
por muros e banquetas. ”

Foi em razão de todas estas e outras peculiaridades que o 
Professor Dr. Dante Laytano na sua estadia por estas Ilhas, duran
te o Verão de 1958, colheu aquele erudito etnógrafo, historiador e 
açoriano pelo coração, as notas impressionistas com que foca, em 
pinceladas de interesse, cheias de cor de folclore, o nosso Arquipé
lago tão estreitamente ligado por laços de sangue e espírito à gran
de Nação-Irmã, o Brasil:

‘ ‘A RRIFES é a mais típica das freguesias, pelo menos na 
área de P jnta Delgada.

Resistiu ao progresso e manteve sua fidelidade ao passa
do.

Percorrendo a Rua da Saúde, nos Arrifes, entrei em vá
rias casas. Pensavam que era fiscal do imposto ou agente da polí
cia, mas venci o temor da boa gente açoriana.

Começa que a maioria das casas não têm porta para a 
rua; a entrada é pelo lado e ficam as janelas ou fica a janela dando 
para as calçadas.

Assim as casas empenam para a rua.
Toda a casa está de lado, quase sempre uma janela só pa

ra a rua e o quarto de cama ou quarto de dormir chama “Casa do 
Meio”

(Aqui o brasileiro fez confusão: o meio da casa é o quarto 
que tem a porta)

Muitos prédios novos, construções recentes, mantêm o es
tilo antigo, principalmente à Rua Amaro Dias.

A Igreja da Saúde é um monumento ...
À  rua Canada das Colmeias notei muitos cafuões de mi

lho. "
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BRAZÃO DA CASA DE GABRIEL DE ALMEIDA

Atrás deixamos as casas típicas, para agora referirmos 
que a freguesia dos Arrifes tem prédios modernos, pintados com 
tintas de água e tartaruga. Como também, habitações medianas, 
construídas conforme as possibilidades econômicas dos seus pro
prietários.

E ainda, solares antigos que constituiam as casas de Ve
rão dos senhores ricos da cidade.

Entre eles destacamos um brazonado que é actualnr. nte 
pertença da viúva de Gabriel de Almeida, cujo brazão foi estudado 
e descrito pelo Dr.Hugo Moreira e oferecido ao seu proprietário.

"Diz a tradição que fo i o Morgado Luis da Câmara Cou- 
tinho Carreiro de Castro, quem mandou esculpir, em basalto, a ar
tística pedra de armas que embeleza o frontispício deste edifício 
dos Arrifes.

Efectivamente tem todas as características de ser do sécu
lo XVIII.

O estudo de fantasia com êlmo delicado, aberto, gradea- 
do, voltado à direita, gorjal de fino recorte e com suas correias. 
Um coronel alongado suporta o timbre. O paquife fo i substituído 
por uma espécie de carteia de motivos vegetais estilizados.

O Morgado Luis da Câmara nasceu em 1771 e era filho  
do Morgado Francisco Manuel Coutinho Carreiro de Castro e de 
sua mulher D.Francisca Vicência de Castro, casados em Julho de 
1755 na desaparecida ermida de São José, que os donatários, Con
des da Ribeira Grande, tinham na sua propriedade situada entre o 
lugar do Ramalho e a freguesia da Relva.

Embora tivesse irmãos mais velhos, o Morgado Luis da 
Câmara, por um capricho do destino, veio a suceder na administra
ção dos bens vinculares da família.
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Casou em Novembro de 1807com D a. Francisca Miqueli- 
na de Montojos Palm da Câmara, viuva do Morgado Antônio Soa
res de Sousa Ferreira de Albergaria, e filha do Morgado Gaspar de 
Medeiros Dias Sousa da Câmara e de sua mulher D .a Felicia Tomá- 
sia de Montojos Palm da Câmara, estes ascendentes dos Marqueses 
da Praia e de Monforte.

Era Morgado Luis da Câmara da nobreza e governança 
desta cidade, como então se dizia, para exprimir, que desempenha
va os mais altos cargos nos mais diversos sectores da vida social 
desses tempos. Foi herdeiro universal de sua mulher, de quem não 
teve descendência.

O último administrador dos vínculos desta grande fam í
lia, fo i o seu sobrinho-neto José Maria da Câmara Coutinho de 
Castro, Barão de Nossa Senhora da Saúde, que veio a falecer em 
Lisboa em Outubro de 1885.

Este brazão de armas, assumidas, tem escudo esquartela- 
do, representando os apelidos:
1 .0 - Carreiros; 2 .0 - Castros (de seis arruelas); 3 .0 - Câmaras; 4 .0 - 
-Coutinhos.

O apelido Carreiro representa a varonia apontada herál
dicamente, embora com quebra genealógica, e descreve-se em ar
maria:

De prata com banda azul carregada de um leão de oiro e 
acompanhada de dois pinheiros de verde, arrancados e frutados de 
oiro.

Timbre: o leão do escudo, rompante, com um ramo de p i
nheiro de verde na pata direita.

O apelido Castro, que lhe adveio de sua avó paterna: 
D. Úrsula Isabel de Castro, de fidalga ascendência da Ilha Terceira, 
tem a representação: de prata com seis arruelas de azul, 2, 2 e 2.

O desconhecido canteiro, que fez  esta bela pedra de ar
mas, colocou as arruelas 3 a 3, por deficiente informaçãoenosquar- 
téis, antecedente e subsequente também simplificações.

O apelido Câmara, entrou pela primeira vez nesta família 
em 1663 pelo casamento do Capitão João de Sousa Carreiro com 
D.Margarida da Câmara Coutinho, seus terceiros avós e represen
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ta-se: de negro, com uma torre coberta de prata, assente num mon
te verde, sustida por dois lobos rompantes de oiro, afrontados, 
lampassados de vermelho.

O apelido Coutinho, que veio por esta mesma terceira 
avó, D.Margarida filha do Capitão Manuel da Câmara e Sá e de 
sua mulher D.Margarida Coutinho, tem a descrição: de prata com 
cinco estrelas em azul, postas em sautor.

O primeiro dos Carreiros desta família que veio para esta 
Ilha fo i  Gonçalo Vaz Carreiro, o Delgado, que aqui se estabeleceu 
no tempo do 4. ° Capitão Donatário: João Rodrigues da Câmara o 
qual lhe deu muitas dadas de terra. Era casado com Isabel ou Bea
triz Cabeceiras, filha de Duarte Cabeceiras, Almoxarife de Tavira 
no Algarve."

Santo André, Novembro de 1966
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LIGUAGEM DOS ARRIFENSES

Mais para citar os especialistas da Língua Portuguesa, 
eléboramos o presente capítulo, pois que os arrifenses apenas têm 
peculiaridades no seu falar português.

Destarte, citamos o distinto Prof.Almeida Pavão:
“A propósito do falar dos Arrifes, que aquele estudioso 

investigou nesta Ilha (Leite de Vasconcelos no seu livro Mês de So
nho) considerou-o como o mais evolucionado da Língua Portugue
sa ...

Descobrimos algumas particularidades:
1 - 0  uso demasiado do diminutivo: Arruda Furtado refere-se ao 
facto do camponês micaelense usar muitos diminutivos, citando 
entre outros exemplos, os mais conhecidos: casinha, dinheirinho, 
nisquinha, obrigadinho, e expressões como “ Vossa Senhoria vai 
espertinho? a que acrescentaríamos outras, como: “Ele tem o seu 
comerinho já  fe ito" .

Esta particularidade, segundo o mesmo autor, dever-se-á 
à falta do sentimento do grande, que a exiguidade do meio fa z sen
tir.

2 - Um dos casos mais curiosos é o tratamento sofrido pela dorso- 
-palatal LH, com a sua vocalização em i. Nestas circunstâncias pa
lha, folha, pronunciar-se-ão: paia, foia.

Parecem estas salientar-se como expressões das mais pri
mitivas, a que a criança ... na primeira fase da pronunciação dos 
vocábulos, não consegue igualmente palatizar os aludidos fone- 
mas.

23) Almeida Pavão - Aspeclos populares Micaelenses pag. 60
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Por esta razão e em sertfido jocoso se diz que o arrifense 
não fala correctamente, pois que diz: mio, foia, taia, taião ... (mi
lho, folha, talha, talhão).

São estes os pormenores que os mestres da Língua apon
tam, mas que não chegam a desmerecer a afirmação de que em ge
ral, no meio se fala bem.

E exprimem-se correctamente pela boa e alta influência 
que os arrifenses recebem das pessoas instruídas, formadas e cultas 
da cidade, com as quais contacta em razão das suas frequentes des- 
locações a Ponta Delgada e dos seus trabalhos e serviços.



IGREJA DE N .a S.a da SAÚDE
Principiamos o assunto com um excelente trabalho elaborado pelo 
Dr.Hugo Moreira, a quem solicitamos licença para a sua transcri
ção:

24) A Igreja de N .a S .a da Saúde, é o mais belo templo da 
freguesia dos Arrifes, a mais importante freguesia rural dos Aço
res, senão de Portugal.

Poucos foram os autores que se ocuparam da história des
te bonito templo 1)

Esta Igreja está situada aproximadamente no centro da 
freguesia. O seu frontispício, de bem trabalhadas pedras de lavou
ra, fica voltado ao Sul, com torre dos sinos a poente. Interiormente 
é de três naves.

Na sua frente surge a estrada que vem de Ponta Delgada, 
2) que ali se alarga e bifurca. 3)

Nestes apontamentos não se intenta fazer-lhe a história, 
mas somente expressar o que sugerem os dintéis de cada uma das 
suas portas travessas.

Nas extremidades de cada uma das vergas das portas, es
tão umas urnas semi-embutidas, rematando as umbreiras e enqua
drando o conjunto central.

A porta travessa do lado da epístula, voltada ao nascente 
da serventia para a parte do adro que confronta com a rua dos 
Afonsos. 4)

O conjunto arquitectónico central é fundamentalmente 
composto por um brazão de armas em pala, tendo a meio uma 
cruz, como convinha à intensa vida religiosa de quem viveu nos sé-

2-1) Jornal “ Açores" n.u 6.319 e 6.320 de 21 e 23 de Agoslo de 1966

56



Igreja de N .a S.a da SAUDE



culos X V I e XVII, e por cin.a um nicho, hoje vazio, delimitado por 
dois SS, rematados superiormente por uma folha de acanto estiliza
da.

O escudo de armas, partido, grosseiramente esculpido em 
basalto, tem no primeiro as armas do Bettencourt que são: de prata 
com um leão de negro, armado de vermelho.

Nota-se sobre a cabeça do leão uma coroa, repetida mais 
vezes na bordadura, criada por ardente imaginação, entremeada 
por uma peça heráldica que se assemelha a um besante.

Deve ser uma alusão à ascendência vice realenga, provin
do do costado Bettencourt, Vice-rei das Ilhas Canárias. 5)

Não há confusão possível com as armas dos Borges, em 
que aparece o mesmo leão, porém com a bordadura, semeada de 
flores de lis.

No segundo as dos Câmaras, que são: de negro, com uma 
torre coberta de prata, assente num monte de verde, sustida por 
dois lobos rompantes de ouro, afrontados, lampassados de verme
lho.

Trata-se das armas atribuídas a D.Margarida de Betten
court da Câmara 6) cujo nome aparece escrito de várias formas. 
Efectivamente fo i esta senhora piedosa quem mandou erigir o pri
meiro templo de N .a S .a da Saúde, com o louvável fim  de os habi
tantes daquelas vizinhanças, não perderem a missa dominical, es
pecialmente no inverno, por a terem de ir ouvir longe.

D .a Margarida Câmara, como era mais comumente co
nhecida, fo i uma senhora de alta jerarquia.

Foram seus pais: Henrique de Bettencourt e Sá e Dona Si- 
môa de Sousa, moradores na Vila da Ribeira Grande, onde parece 
que nasceu em Fevereiro de 1543 ou 45: neta paterna de Pedro Ro
drigues da Câmara que mandou adaptar as suas próprias casas de 
residência a convento de religiosas, conhecido, então, pelo "Nome 
de Jesus”; e neta materna de Bartazar Vaz de Sousa, homem de 
prodigiosa força, a quem anteriormente nos referimos. 7)

O Jesuíta, Padre Antônio Cordeiro 8) refere-se a esta se
nhora, quando fala na família do seu I. ° marido: Manuel Dias; “e 
este enriqueceu tanto que um seu filho, chamado Cristovão Dias,
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casou com tal fidalga, como D. Margarida de Sá, filha de Henrique 
de Bettencourt e Sá, da Ribeira Grande, neto do 1 .0 Rui Gonçalves 
da Câmara, 3. ° Capitão Donatário da Ilha.

D .a Margarida casou com Cristo vão Dias na Igreja de 
N .a S .a da Estrela da Vila da Ribeira Grande, em 19 de Abril de 
1570, sendo o respectivo termo tombado pelo 7.° Vigário daquela 
9) Matriz, o célebre cronista Dr. Gaspar Frutuoso.

Passou as segundas núpcias com o Capitão Manuel Rapo
so Rebelo Barbosa, viúvo de Maria de Medeiros Araújo.

O capitão Manuel Rebelo Barbosa, faleceu a 27 de De
zembro de 1602 e fo i sepultado na sua capela do Bom Jesus. 10)

A tal ponte fo i devotada a seu marido que por morte des
te, mandou pagar algumas das suas dividas e nomeou por um dos 
seus testamenteiros o enteado: Baltazar Rebelo de Sousa, a quem se 
afeiçoara, por ter ajudado a criar.

O testamento de D .a Margarida fo i feito pelo 7.0 Vigário 
da Matriz desta cidade: o licenciado Pedro Monteiro 11) e teve ini
cio no dia 10 e fim  no dia 12 de Julho de 1627.12).

Juntou-lhe, depois, quatro codicilos.
Vivia, então, na sua casa da Rua dos Mercadores e vincu

lou os seus bens para seu sobrinho: Simão da Câmara e Sá 13) de
terminando que depois passariam ao filho deste: Manuel da Câma
ra de Sá. 14)

Mandou que a sepultassem na Capela do Santíssimo da 
Matriz desta cidade, onde jazia o seu 1.0 marido. 15)

No seu longo testamento, as verbas referentes à Ermida 
que mandou edificar, são:

14.a - Na fazenda que me ficou por falecimento de meu 
marido: Cristo vão Dias 15 A) uma ermida de N .a S .a da Saúde, 
com grande desejo de fazer serviço à Senhora Mãe de Deus, para 
reparo dela e altar, f iz  doação de 5 alqueires e meio de terra que es
tão juntos à dita Ermida, de que fe z  escritura pública nas notas do 
tabelião: Mateus Privado, no ano de 600 e 12 ou 13.

Quero e mando que o altar ande bem conservado, e fa l
tando nisso meu testamenteiro, peço aos Vigários que pelo tempo 
forem na Igreja de N .a S .a das Neves, do lugar da Relva e ao que 
agora é 16) o façam por execução pela maneira que melhor lhe pa
recer.
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Fiz no dito sitio uma casa para o ermitão 17) morar, a 
quem quer o que se lhe dêm mais 5 alqueires de terra, junto à dita 
casa, por sua renda, sendo ele pessoa para isso como é, o que até 
agora está, que peço se não bote fora, antes mando que meu testa- 
menteiro o vista nal.a ocasião que houver na form a que adiante de
claro.

Na manda 17.a determina - Toda a terra que tenho junto  
à dita Ermida, onde está o assento que ficou do meu marido: Cris
tóvão Dias e a terra do Pico e a do serrado onde está situada a Er
mida, e vinte nove alqueires de terra que tenho junto ao lugar da 
Relva ou a que fo r e todas as demais propriedades da terra de pão 
lavradia que se acharem serem minhas nesta cidade e seu termo, ou 
terras de matos e comédias, todas vinculo e deixo vinculadas 18) a 
duas capelas em cada ano que quero se me digam: uma pela alma 
do meu pai e mãe e minha; e a outra pela alma do meu marido: 
Cristo vão Dias, as quais se dirão para sempre, uma aos domingos, 
na dita Ermida de N .a S .a da Saúde, sem faltar com estas missas 
por amor do povo que costuma ir ouvi-la e para crescer a devoção 
da Senhora sempre Virgem Maria da Saúde; e esta capela 19) dirão 
os padres de S. Francisco 20) e se lhe dará de esmola 5.000 reis e a 
outra capela se dirá em S. Sebastião onde se há-de sepultar meu 
corpo, na sexta-feira de cada semana, podendo ser, e se dará de es
mola desta capela 3.000 reis.

A  26.a verba, diz: Meu testamenteiro me mandará fazer 
um retábulo na minha Ermida de N .a S .a da Saúde, bem acabado, 
com suas colunas e mais guarnições necessárias, com um nicho 
ovado, onde esteja o vulto da Senhora recolhido e será do tamanho 
do altar em toda a altura da parede e para melhor ornato da Ermi
da, mando se faça um archete onde caiba o dite retábulo e altar e f i 
que o corpo da Igreja todo livre, e mandará vir o dite meu testa
menteiro de Lisboa uma Senhora de vulto, vestida de glória, muito 
bem acabada, com um menino Jesus nos braços e terá a Senhora 
coroa de prata e o menino um resplendor de prata e isto se fará do 
meu falecimento a 2 anos ou mais, como parecer ao Provedor dos 
Resíduos 21) e ao Vigário de N .a S .a das Neves, com cujo parecer 
se fará tudo.
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O dito retábulo será bem acabado e dourado e nele, de 
uma parte se porá a Imagem de Sua Majestade e da outra Santa 
Bárbara e no remate o Espirito Santo e nos lugares onde couberem 
as imagens de S.Francisco, de Santo Antônio, São Boaventura e te
rá sua cortina por respeito.

A 30.a verba dispõe: A  festa da Senhora se celebrará na 
dita minha Ermida a 15 de Agosto.

Meu administrador mandará cantar missa ao seu dia, a 
qual dirá o capelão da Capela, podendo ser, folgarei, que haja ser
mão em o dia da festa, haverá no altar 4 círios e dois nos tocheiros 
e pelos domingos do ano 2 velas.

Na 33.a verba ordena: Em todo o tempo do mundo, na 
semana santa de cada Quaresma e sexta-feira das Endoenças me 
vestirá meu testamenteiro um pobre de sapatos, calções, roupeta, 
camisa e carapuça, havendo respeito a algum parente meu, haven
do-o e o primeiro será o ermitão de N .a S .a da Saúde que hoje é co
mo fica dito.

Na 35.a verba, última a que se refere à sua Ermida diz: 
Dos painéis que tenho, tomará minha sobrinha: Dona Maria um 
22), e os mais ficarão à dita minha Ermida e deixo a imagem de N .a 
S .a da Saúde, em vulto, que tenho em casa, assim vestida como es
tá â filha de Maria Correia, mulher de Antônio de Castilho 23).

D .a Margarida da Câmara faleceu em 17 de Setembro de 
1628 24) e do seu termo de óbito consta um resumo das suas dispo
sições pias e ainda ter ficado por ser testamenteiro o Capitão: Si- 
mão da Câmara e Sá.

A  porta travessa do lado do Evangelho, comunica com a 
porta do adro que confronta com a Rua do Amaro Dias. 25)

Por sobre a verga da porta, em tudo feita segundo a traça 
da que lhe fica oposta, tem no centro um pequeno nicho, sem ima-
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gem, ladeado por SS quebrados, com as bases junto das duas ou
tras pequenas urnas, e rematando superiormente por uma cruz.

A  servir-lhe de soco, tem uma inscrição onde se diz:

OBRAS DE ESMOLA 1764 CURA MACEDO.
Esta inscrição embora pareça, à primeira vista lacônica, 

dá-nos contudo a conhecer que nesse ano trabalhava-se nas grandes 
obras de ampliação desta Igreja, a maneira como se obtiveram fu n 
dos para tão custosas realizações e ainda o nome do padre que en
cetara tão meritória e arrojada obra.

O ritmo de trabalho fo i  notoriamente bom, pois no ano se
guinte colocava-se no fontispicio a data de 1765.

A inscrição tem grande valor, pois revela o que nenhum 
documento até agora havia informado.

Os caracteres em que está escrita, são vulgares e sem qual
quer dificuldade de decifrar, pois não têm abreviaturas, nem as le
tras estão sobrepostas, inclusas ou geminadas.

O cura Macedo a que se fa z referência no texto epigráfico 
ê o Padre Manuel de Oliveira Macedo. Fora cura na Igreja de S. Se
bastião, freguesia dos Ginetes, entre os anos de 1757 e 1759.26)

Já estava nos Arrifes em Fevereiro de 1761.
Pela morte do Vigário da Igreja Paroquial de Nossa Se

nhora das Neves, freguesia da Relva.
Padre Manuel de Sousa Pereira 27) ocorrida a 15 de Julho de 1767, 
veio a ser provido neste cargo o Padre Manuel de Oliveira Macedo 
que desempenhou até 12 de Março de 1773, data em que faleceu, 
aos 48 anos de idade. 28)

Depois da morte do Vigário Manuel Oliveira Macedo a 
Igreja de Nossa Senhora das Neves esteve sem Vigário até pouco 
depois de 20 de Dezembro de 1787, época em que fo i  proposto o 
Padre Manuel José doRego.

Esta data é de uma exposição feita para o Reino pelo 23. ° 
Bispo desta Diocese: D. Frei José de A  vé Maria Leite da Costa e Sil
va, onde pedia o preenchimento de 26 vagas de vigário, só nesta 
Ilha. 29)
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Assim os dintéis das portas travessas da Igreja de N .a S .a 
da Saúde, da freguesia dos Arrifes são as peças mais curiosas da 
sua arquitectura e as que mais informam sobre a história deste bo
nito templo.

Santo André, Agosto de 1966 
Hugo Moreira
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NOTAS:
1 — Consulte-se o semanário “ O Preto no Branco” n.° 99 de

18.11.1897, pelo Dr. Ernesto do Canto.
No concurso feito pelo jornal “ AÇORES” e intitulado: 
História das Igrejas e Ermidas dos Açores, lê-se errada- 
mente, serem de meados do século passado as obras de 
ampliação deste tempo.

2 — Por esta época era conhecida por Canada da Saúde.
3 — Joaquim Cândido Abrantes no seu Album Micaelense re

produz uma vista deste templo na estampa XXIX.
4 — No tempo das grandes obras de ampliação desta Igreja era

conhecida por Canada dos Afonsos.
Este topónimo deriva do nome de uma importante família 
que tinha este nome e morava ali.

5 — Revista Michaelense, de Marquês Jacome Correia, Ano
3.° 1920 pág. 612 ss por Jacinto de Andrade Albuquerque 
de Bettencourt.

6 — Revista Micaelense, Ano 1921, o mesmo autor dá na tábua
IV a genealogia de D. Margarida da Câmara de Sá, mas 
fazendo-a filha de seus avós paternos e não indicando que 
foi binuba.
O “ Nobiliário da Ilha Terceira” do ilustre conselheiro, 
antes tivesse tomado “conselho” antes de mandar publi
car esta medíocre obra.

7 — Vide jornal “ A Vila” na sua edição de 1864 vol. I pag. 260
n.° 476 de 7.5.1864.

8 — História Insulana, edição de 1864 vol. I pag. 260.
9 — Livro de casamentos n.° I de lombada de 1542 a 1582 fl.

41v.
10 — Actual capela do S.° C.° de Jesus. Teve no decorrer dos

tempos outras denominações.
11 — Precedeu-o no cargo o licenciado: Antônio de Cáceres de

Brito e sucedeu-lhe o licenciado Valentim da Cunha.
12 — O Dr. Luis Bernardo Leite Ataíde, um dos nossos mais fa

mosos críticos de arte, publicou a pag. 37 do seu magnífi-
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co livro: “ NOTAS SOBRE ARTE” a parte do testamento 
de D .a Margarida da Câmara com mais interesse para o 
seu estudo.

13 — Filho de seu irmão: Rui Gonçalves da Câmara e de Luisa
de Viveiros, Senhora do vínculo e casa de S.a Catarina 
nesta cidade, por morte do seu irmão: Gaspar de Viveiros, 
em Março de 1598, casado e sem descendência.
Simão da Câmara e Sá estava por esta altura ausente desta 
Ilha e supomos com justas razões, estivesse no desempe
nho dos seus deveres militares. Foi capitão no castelo S. 
Filipe, desta cidade, onde faleceu em Fevereiro de 1634.

14 — Bateu-se nas guerras da Independência em 1651, residia
ainda em Lisboa, na companhia de seu filho Jerónimo e de 
outros micaelenses que lutavam pela Pátria. Foi sargento- 
-mor desta ilha, Cavaleiro da Ordem de Cristo, 2.° Admi
nistrador do vinculo instituído por D .a Margarida da Câ
mara no seu inventário está transcrito o testamento daque
la D .a Margarida o qual aqui se transcreve.

15 — Cristovão Dias institui herdeiro a imagem do Menino Je
sus que está na Capela, com propriedades que em princí
pios do século XVIII rendiam mais de 1800 alqueires de 
trigo.

15A -Faleceu em 15 de Setembro de 1599, na freguesia Matriz 
desta cidade e deixou por testamenteiro sua mulher.

16 — Julgamos ser o licenciado João Lopes Cardoso que veio a
ser a figura do mais alto relevo na sociedade do seu tempo.

17 — Em Janeiro de 1621, falecia Pedro Nunes, ermitão de N .a
S.a da Saúde.

18 — Os bens que compunham este vínculo andavam por 150 al
queires de terra, quase toda nos Arrifes e Relva, além de 
outros bens, administrados pelos Moreiras de Melo, de
pois Moreira da Câmara, que residiram na Vila da Lagoa. 
D .a Margarida determinou, no caso de extinção da famí
lia, os seus bens passariam para a Santa Casa da Miseri
córdia de Ponta Delgada. No presente, o Município desta 
Vila pretende dar o nome daquele ilustre médico, há pou
co falecido, à Rua onde tinha o seu solar de onde saíram
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tantos filhos ilustres que ocuparam os mais altos cargos, 
não só naquela Vila, como nesta Ilha e fora dela.

19 — Uma capela de missas constava de uma missa celebrada
em cada uma das semanas do ano.

20 — Os Franciscanos tombaram estes testamentos no seu “ LI
VRO DE TESTAMENTOS” pag. 567 a 574.
Este livro desencaminhou-se da Biblioteca Pública e Ar
quivo Distrital de Ponta Delgada.

21 — Era Duarte Borges da Câmara.
22 — Foi casada com Pedro de Sousa, filho de Antônio de Ma

tos — o tigre; foi para o Reino e não houve mais noticia 
dele.

23 — Helena Correia de Castilho, 1.® mulher do licenciado Ma
nuel Ferreira Rebelo. Casaram em Fevereiro de 1635 na 
Matriz de Ponta Delgada. Das virtudes de sua tia materna: 
Madre Maria da Encarnação, se ocupa Frei Agostinho de 
Monte Alverne na sua CRÔNICA, vol. de S. Miguel pag. 
93.
Ele passou a 2.a núpcias em 1642 e mandou fazer capela 
de N .a S.a da Boa Morte, na Igreja de N .a S .a da Graça, 
do Convento dos Gracianos desta cidade de Ponta Delga
da.

24 — O seu termo de óbito está tombado à foi. 94v do livro n.° 1
de lombada: 1586/1676 da Matriz de Ponta Delgada.

25 — Figura de nomeada nesta região de quem ainda nos ocupa
remos.

26 — Consta da explêndida Monografia dos Ginetes do Padre
Antônio José Lopes da Luz, publicada na revista Michae- 
lense Ano I pag. 61.

27 — Consta da mesma magnífica Monografia, mesmo ano e
pag.
Foi Vigário nos Ginestes entre 1746 e 1756.

28 — Livro dos óbitos da Relva de 1711 a 1788 folhas 18.
29 — Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, Maço de 1787

a 1790, está este curioso documento.
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TECTO, CORO e GUARDA VENTO

Um século após a construção da Igreja, na qual ficou in
corporada a ermida de N .a S.a da Saúde como capela lateral (o que 
se comprova pela abóboda de pedra e pelos degaus de entrada que 
estão debaixo do soalho) realizou-se algumas obras de reparação e 
valorização: tecto, coro e guarda-vento.

TECTO DA IGREJA

Na secção de 12 de Agosto de 1868 foi comunicado aos 
membros da Junta da Paróquia que os peritos tinham orçado as 
despesas para a remodelação do tecto da Igreja de N .a S .a da Saú
de em 9775000 reis.

Quantia que não possuíam, pelo que pensaram vender 
uma terra na Candelária, mas que desistiram, optando por receber 
dinheiro que tinham a mútuo.

CORO e GUARDA-VENTO

Na secção de 14 de Abril de 1872 a Junta da Paróquia de
liberou apresentar ao Governador Civil: 25)

— sendo assás pequena a Egreja d’esta Parochia para 
conter actualmente os Parochianos, há-de-se proceder à construção 
d’um coro e guarda-vento que deverá fazer de despesas a quantia 
de 9295000 reis;

— e sendo também pequeno o sino da mesma Egreja, jul
ga indispensável arranjar-se um sino maior que dê sinal a todos os 
filhos d’esta freguesia, para virem assistir aos ofícios Divinos, e cu
jo o sino, segundo os melhores cálculos deverá custar 5625000;

— ... como não há fundos acordou a Junta em que se ven- 
dão as poucas pratas da Egreja consistentes da relação abaixo, que

25) Livro de Aetas, A. 1872 Fl. 71 ss
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segundo a avaliação de José Pacheco, incluindo também as joias 
em ouro, valem 3045360 reis;

— que se levante algum dinheiro que a Egreja tem a mú
tuo.

Estudado o assunto, resolveram solicitar as necessárias e 
legais autorizações, pelo que:

— a 3.4.1872 o Governador Civil autoriza a arrematação 
pública da prata e joias da Egreja, a qual deve ser precedida de an- 
núncios nos jornais; com a antecedência de 20 dias;

— foi arrematado o ouro todo a 110 reis a grama;
— a prata saiu a 35 reis a grama, mas ninguém se interes

sou, dizendo que estava mui cara.
Pelo que foi pedido às autoridades o abatimento de 2 reis, 

o que foi concedido por ofício de 12.7.1872 do Governador Civil de 
Ponta Delgada: Conde da Praia da Victória.

Entretanto e perante o problema resolveram na secção de 
28 de Julho de 1872 não colocar em arcematação 2 alâmpadas de 
prata 1) de 1.105 grs. 2) de 1.500 grs, mas que se conservem por or- 
nato do templo.

A relação da prata era a seguinte: 26)
1 — 2 castiçais com pé redondo, pesando 1.520 gr. - 535200 reis;
2 — 2 castiçais com pé triangular, pesando 1.798 gr. - 625930 reis;
3 — 1 alâmpada velha, pesando 750 gr. - 265250 reis;
4 — 2 grelhas pesando 468 gr. — 165380 reis;
5 — 3 canudos pesando 416 gr. — 145560 r.
6 — 1 diadema e distico, pesando 87 gr. - 35045 reis;

Prefaz a soma de 5.039 grs. as quais avaliadas a 33 reis a 
grama dá um resultado de reis: 166 mil 287.

Aberta a arrematação da aludida prata em um só lote, 
por assim julgar melhora Junta, foi arrematada por Jacinto Inácio 
do Couto, lançando em toda ela a quantia de mais reis: 703.

26) Gazela da Relacção, n." 84 de 4.5.1872 e n.° 102 de 3.8.1872 
Ecco Mieliaelense de 28.7.1872 
Estrela Orienlal,n .“ 26 de 3.5.1872
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Enfim, toda a prata rendeu 166S990 reis.

A relação do ouro é a seguinte:
1 — 1 cordão de ouro com o peso de 14 grs. e 4 decigramas no va

lor de 101500 reis;
2 — 1 cordão de ouro com 17 grs. e 2 decigramas, no valor de 

12S420 reis;
3 — 1 cordão com peso de 8 grs. no valor de 5S800 reis;
4 — dito cobrado com 8,4 grs. no valor de 41300 reis;
5 — 1 rosário de contas, tendo Padre-nossos de ouro e crucifixo

do mesmo metal, no valor de 21000 reis;
6 — 1 par de brincos de pedras brancas ordinárias, encastuadas em

prata, no valor de 1 $800 reis.
361930 reis foi o resultado da venda do dito ouro em pra

ça, na conformidade do dito alvará de 23/4/1872, arrematado por 
Antônio d’Andrade no dia 30 de Maio de 1872.

Deliberou-se seja esta quantia aplicada para a construção 
do coro d’esta Parochia e compra do sino.

... para levar a efeito estas obras resolveo se proceda à de- 
sarmotização de capitaes mutuados, tanto quanto seja preciso para 
o complemento da construção e compra alludidas.

De todos estes relatos, se conclue que a prata e o ouro 
(avaliados por José Pacheco Botelho, ourives em Ponta Delgada) 
rendeu respectivamente: 1661990 reis e 36S930 o que totaliza 
2031920 reis.

As obras do coro foram avaliadas primeiramente em 
929Í600 reis, mas conseguiram levá-las a efeito gastando apenas 
821 $920 reis.

O sino custou 562 reis, como se pode ver por este extracto 
de acta: 27)

“Ao ano de 1872fo i mandado buscar um sino grande à Fábri
ca de Manuel Antônio da Silva e Filhos, site em Lisboa com o

27) livro dc Afias A 1872 11 82
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peso de 648 Kg. (43 arrobas e 2 libras) os quais a 686 reis o 
Quilo, importa em reis: 4448528, que com 1178472 reis para a 
agência, condução, seguro, a madeira para apronta, ferrage 
do mesmo e mão d'obra, importa em 5628000 reis

O restante dinheiro foi junto do capital a mútuo que a 
Igreja tinha emprestado a vários particulares.

As obras foram feitas por administração directa para sair 
mais econômica e consolidada, como o foi o tecto da Igreja de N .a 
S.a da Saúde e o estuque de N .a S.a dos Milagres. 2 8 )

O trabalho de construção principiou em Maio de 1873, 
conforme a deliberação tomada na sessão de 20 de Abril de 1873.

Lá para os fins de 1800 deviam ter sido construídas: a sa- 
cristia e a arrecadação, que mal previstas, se encostaram ao corpo 
da Igreja.

Talvez isto tenha acontecido no tempo do Padre José Iná
cio Ferreira Rodrigo, mas não se acharam documentos comprova- 
tivos.

Aproveito a ocasião para referir também a existência de 
uma capela que se descobre na Estampa inserta no livro: “ Album 
Michaelense” de Joaquim Cândido Abrantes, no lado esquerdo da 
Igreja, sacada fora, e que supomos ser antigo batistério, ou a cape
la de S. Duarte.

Na referida estampa também se pode observar a primitiva 
traça do adro, sobretudo, o alçado frontal.

Saltando no tempo, chegamos a 1934, data em que o Pre
sidente da Junta de Freguesia: Luís Couto Benevides modificou o 
traçado do adro. Antes ocupava metade da actual superfície, rema
tava à frente com um muro alto, inestético, com a escadaria de 
acesso ao centro, muito íngreme e pouco cômoda.

Este dinâmico e inteligente Presidente projectou o adro, 
todo em lajes de pedra, em 4 planos; ligados entre si com 3 degraus

28) livro  tle Adas A. 1873 H. 85
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e rematou os lados, parte com uma balaustrada e parte com muros 
baixos para servirem de assento às pessoas.

29) D. Maria Guilhermina Brum do Canto Poças Falcão, 
esposa do Dr. Guilherme Poças Falcão ofereceu 500S00 para a re
modelação do adro.

Mais tarde com a chegada do Vigário: Padre João do Re
go Coelho o templo foi assobradado, fez-se a bancada, o cadeiral e 
os confessionários.

Ao assobradar-se o corpo da Igreja, convem escrever-se, 
desterrou-se 1,5 metro de profundidade para se fazer a caixa de ar, 
e encontraram-se ossadas de mortos que nos tempos antigos, era 
costume, se enterravam nas Igrejas e nos adros.

Estes restos mortais foram religiosamente transportados 
para o Cemitério Público e depositados no Ossário.

Confirmamos o acima dito com uma transcrição do livro 
do Tombo da Paróquia de N .a S .a da Saúde:

30) No dia 9/3/1974 o electricista João Correia Pereira 
encontrou por baixo do soalho da Capela-mor uma garrafa com o 
segunte escrito:

Colocação do soalho nesta Igreja de N .a S .a da Saúde.
Esta obra fo i começada a 6/3/1939, sendo dirigida pelo 

carpinteiro João Rebelo, casado, morador na Canada do Morgado 
Francisco Afonso, 4.

A  tiragem da terra fo i feita em 4 dias, levando a terra os 
senhores: Manuel Cândido e Luís Diogo.

No pavimento desta Igreja foram encontrados muitos os
sos de pessoas que aqui tinham sido sepultadas, sendo estes ossos 
trasladados para o Cemitério desta freguesia.

29) Livro tle Ac Ias, A .1930/36 Fl. 69
30) Livro do Tombo, Fl. 5 v
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Trabalharam no serviço de desaterro 60 homens.
No fim  das obras descriminarei toda a despesa, homens 

empregados nesta obra e colocarei tudo noutra garrafa que será en
terrada no corpo da igreja.

O vigário ecónomo: Pádre João do Rego Coelho, natural 
da freguesia das Capelas, onde fo i batizado. ”

Entre 1961/63 o Padre Adriano Furtado Mendonça subs
tituiu toda a armação da Igreja e das sacristias, limpou a cantaria 
que estava caiada, dourou os altares e os púlpitos, decorou as Ca
pelas, revestiu de azulejos, com quadros evocativos da vida de Nos
sa Senhora, a Capela-mor e valorizou o corpo da Igreja com um 
lambrim da Casa “ ALELUIA”

A Paróquia, através das generosas ofertas dos seus cris
tãos dispendeu à volta de 800.000100 em todas as citadas obras de 
restauração.

No presente ano, tendo a Paróquia à sua frente, Padre 
Benjamim Pacheco Raposo valorizou todo o adro e harmonizou-o 
com a fachada do Templo, revestindo-o com placas de pedra regio
nal da afamada Fábrica do Mestre José Dâmaso da Ribeira Gran
de.

Esta obra é digna de muito mérito, não tão só pela valori
zação, mas sobretudo pela unidade harmônica que resultou de todo 
o monumento artístico-religioso.

O moderno autor e grande amigo dos Açores e suas bele
zas, Guido de Monterey descreve assim o templo de N .a S.a da 
Saúde: 31)

“Inicialmente, pequena ermida do séc. XVIImandada execu
tar por D .a Margarida Câmara, conforme seu testamento de 
12 Julho de 1627.

31) Guido Monterey, S. Maria e S. Miguel, pag. 169
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Cura,o por alvará de 16 de Abril de 1719.
Sofreu grandiosas obras de ampliação de 1764 a 1765. Ficou, 
então, com o aspecto hodierno.
Exterior imponente. Frontispkio de basalto cinzelado.
Mais uma magnificente igreja micaelense. Capela-mor plena 
de airosidade, altar-mor de aparatosa talha dourada.
Uma só torre sineira. ”
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BATISTÉRIO

Ao lado esquerdo de quem entra na Igreja, encontra-se o 
batistério com a sua pia batismal ao centro e de certo valor artísti
co.

Ao fundo vemos um retábulo antigo que foi oferecido por 
Fortunato Soares de Melo, comerciante da Papelaria Michaelense, 
o qual, retábulo, fora da residência dos Jácomes Correia, na Rua 
do Mercado.

Foi a diligências da Prof. D.a Isabel Maria da Encarna
ção Moniz que o referido senhor ofereceu o dito retábulo que foi 
inicialmente colocado debaixo do coro à direita e foi dai mudado 
pelo Rev. João do Rego Coelho para o batistério em 1939.

Nesta data foi encomendado o quadro das Almas ao pin
tar Domingos Rebelo para ocupar o nicho à medida. Porque a ima
gem que estava e que veio foi uma “ PIETA” em barro de pouco 
valor artístico e muito pequenina.

Esta imagem apareceu depois na banqueta do altar do Se
nhor dos Passos.

Na parede Sul do batistério encontra-se a placa de home
nagem ao Cardeal D.Humberto de Sousa Medeiros, com as datas 
mais significativas da sua vida.

A Sua Eminência
O Cardeal D.Humberto S.Medeiros

Nascido nesta freguesia...............................................  6.10.1915
Batizado nesta Igreja.................................................... 1.11.1915
Padre............................................................................... 15. 6.1946
Bispo............................................................................... 20.6.1966
Arcebispo....................................................................... 7.10.1970
Cardeal............................................................................ 5. 3.1973

Flomenagem da Paróquia de N .a S.a da Saúde 
Arrifes — Março de 1973
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IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA SAUDE

A razão última porque a Paróquia tem como Padroeira 
N.a S.a da Saúde, foi a devoção qu.e D.a Margarida Câmara tinha 
à Mãe do Céu, sob esta invocação.
32) Referindo-se ao nascimento de Maria Santíssima e aos nomes, 
com que a invocamos, disse um dia o Padre Antônio Vieira, essa 
grande figura de missionário e de orador:

— Bem merecidos são todos os nomes e sobrenomes com 
que a Cristandade invoca, venera e dá graças à Virgem Maria, ti
rados todos e fundados nas etymologias dos benefícios já experi
mentados e recebidos.

Um desses nomes que a gratidão e a piedade dos cristãos 
outorgaram à gloriosa Mãe de Jesus Cristo é o de Senhora da Saú
de.

Belo titulo!
Para todos os que sofrem a veemência das dores físicas, 

para todos aqueles em que atormentam os males do corpo, quando 
a ciência humana se declara impotente para os debelar, ainda resta 
a consoladora esperança em Maria, chamada com razão, saúde dos 
enfermos - “ SALUS INFIRMORUM”

Na Ilha de São Miguel, cujo povo é devotíssimo de Maria, 
a importante freguesia dos Arrifes tem-na como padroeira sob a 
terna invocação de Senhora da Saúde.

32) Jornal “ A CRENÇA" A. III 18/8/1918 n." 140
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A Festa instituída por D .a Margarida Câmara passou a 
celebrar-se no domingo imediato ao dia 15 d’Agosto.

A imagem da Senhora da Saúde, que presentemente se ve
nera, é muito recente, pois deu a sua entrada solene na freguesia em 
9 de Janeiro de 1910, segundo nos informa o actuai vigário, o inte
ligente e digno sacerdote Manuel Pereira Dias.

Foi feita com o produto duma subscrição aberta nos Esta
dos Unidos da América do Norte e com esmola dos habitantes dos 
Arrifes, que tributam à sua excelsa padroeira a mais carinhosa de
voção.

Os jornais da cidade noticiaram assim a benção, a entrada 
solene na freguesia e a descrição artística da Imagem: 33)

“E hoje que é benta a nova imagem da Senhora da Saúde, 
vinda há pouco do Continente para a egreja da Saúde, dos Arrifes, 
e que tem estado depositada na egreja matriz desta cidade, d 'onde 
será conduzida amanhã, processionalmente, para a sua egreja, pe
las l i  horas do dia.

Será acompanhada pela philarmónica da Fajâ de Baixo, 
seguindo o préstito pelas ruas Nova da Matriz, S.Braz, Theatro, 
Canada e Victória.

É de tamanho natural a escultura, e cuidadosamente aca
bada, sendo de grande beleza as roupagens, que imitam o natural, 
tal a sua perfeição e a primorosa execução da pintura.

A imagem sustem no braço esquerdo o Menino Jesus, 
também de grande beleza, indo da mão d 'este à Virgem uma fita  
com a invocação: SALU S INFIRMORUM (Saúde dos Enfermos).

Aos lados da Virgem, sobre a peanha, veem-se dois anjos 
em corpo inteiro, um meio coberto pela ponta do manto da ima
gem e o outro em atitude de oração, que são, principalmente este o 
que de mais bem feito temos visto no gênero.

331 Jornal “ Diário dos Avorcs” 8.1,191(1 n .“ 3.566
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À frente da peanha estão ainda colocados dois seraphins.
Esta imagem, uma das mais formosas que têm vindo para 

esta ilha, é trabalho do distincto escultor Joaquim Esteves de Car
valho, do Porto, e auctor da imagem da Senhora Mãe de Deus, vin
da à pouco para a Povo ação, tendo custado 400W00 reis.

Em 1937, sendo Vigário de então: Padre João do Rego 
Coelho, a imagem foi pintada por um artista continental: A. Perei
ra.

É a actual pintura com que a Imagem se apresenta.

Relativamente à imagem primitiva, julgamos acertar que 
a N .a S.a da Saúde que encontrámos no gabinete do batistério, 
com o Menino Jesus nos braços, deve ser a antiga que o testamen- 
teiro de D .a Margarida Câmara mandara buscar a Lisboa, só que 
em vez de vir em “ vulto” , chegou em imagem perfeita.

Ao menos era a que estava no altar-mor sobre uma pea
nha, antes da actual imagem.
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Igreja de N .a S.a dos MILAGRES



IGREJA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES

A população arrifense aumentou tanto que nos princípios 
do século XIX, com cerca de 4.000 habitantes, deu origem à 3.a lo
calidade que se chamaria MILAGRES.

Os casais começaram a fixar-se no Outeiro, na Canada do 
Cadarço e na Travessa, daí surgindo a necessidade de uma igreja 
para comodidade do povo.

Havia no local, à beira e fora da estrada, um pequeno lar
go onde descascavam a madeira antes de ser serrada, e que tinha ao 
fundo a barreira com uma furna. Daqui o nome: BURACO DO 
CASQUEIRO.

Segundo nos informou o Dr.Hugo Moreira, o topónimo 
“ BURACO DO CASQUEIRO” já aparece em Março de 1774, 
quando o Morgado Antônio Manuel de Medeiros da Costa Albu
querque, avô paterno do primeiro Barão das Laranjeiras, prestou 
contas dos bens vinculados pelo Dr. Francisco d’Andrade Albu- 
querquç, Vigário da Igreja do Bom Jesus, de Rabo de Peixe, Visita- 
dor neste Bispado, um dos fundadores do Convento de Nossa Se
nhora da Conceição, de Religiosas da cidade de Ponta Delgada e 
seu primeiro padroeiro por testamento feito e aprovado em 28 de 
Novembro de 1683, em Rabo de Peixe, e ali aberto, no dia seguin
te, pelo qual vinculou abundantes bens, de entre os quais se descre
ve um como tendo três moios de terra lavradia, no lugar da Relva, 
acima do Buraco do Casqueiro, onde se chama o Pico da Amên
doa, cimo desta cidade.

Resolvida a localização do templo, abreviada por se tratar 
de terreno público, as pessoas resolveram em 1815 recolher o di
nheiro necessário para lançarem mãos ô obra.

O l.° entusiasta foi Manuel Soares Maurício que encon
trou dificuldades e por isso não foi bem sucedido, pelo que um ano 
depois era substituído por Bartolomeu Afonso de Sousa.
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A este mordomo se deve a construção da Igreja de N .a S.a 
dos Milagres que durante todo o seu período de edificação, que fo
ram de 15 anos, se manteve à frente das obras com todo o dinamis
mo, interesse e devoção.

As obras decorreram com todo o êxito, não muito depres
sa, que o referido mordomo depositário considerava como mila
gres da Mãe do Céu.

Neste pormenor está a invocação: NOSSA SENHORA 
DOS MILAGRES.

Mas vejamos os documentos que durante imensos anos 
estiveram semi-abandonados e desconhecidos de muita gente num 
gabinete do Arquivo Paroquial de N .a S.a da Saúde, os quais fo
ram salvos e devidamente encadernados pelo Rev. Octávio Luis dos 
Reis: 34)

MANUEL SOARES MAURÍCIO foi o 1.° Mordomo de
voto que principiou a tirar esmolas para a construção da Igreja de 
N.a S.a dos Milagres no ano de 1815, altura em entregou 310$ 050 
reis em dinheiro e mais 47$935 de vários gêneros e pedras de linho 
vendidos a Bartolomeu Affonso de Souza, Mordomo Depositário 
das Esmolas da lrmida de Nossa Senhora dos Milagres do Buraco 
do Casqueiro, Fellial à Parochial do Patriarca de San José da Cida
de de Ponta Delgada.

Este principiou por receber esmolas extraordinárias que 
totalizaram 213S815 reis e nos anos de 1816/1818 conseguiu anga
riar a receita total de 2.268$060 reis.

Chega a altura de transcrever na íntegra uma declaração, 
escrita em óptima caligrafia e tombada no livro que estamos a citar 
a qual se refere à divida do 1.° mordomo e às circunstâncias em que 
terminou a sua vida: 35)

34) Livro ile Keccila c Despesa, pajj. 2
35) l.ivro de Kcccitu e Despesa, paj». 2ò
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“Existe também por cobrar a Dívida de 100S000 r. q. a es
ta Ermida declarou dever o prim.ro Depozitário das Esmolas dadas 
p.ra a erecção delia, Manuel Soares Maurício, conforme o termo 
da sua declaração a fl. 4.

Mas esta Dívida he totalmente incobrável p. que o deve
dor já  ao tempo da d.ta declaração, não só não tinha o din.ro (que 
por isso o não entregou) mas até não possuía bens alguns, com que 
pagar; sendo precisado vagar petas povoações desta Ilha (como hé 
notoriamente sabido procurando meios de poder manter-se, p.ra 
viver na maior probreza; e finalmente pela falta delles se vio 
obrig.do a emigrar p.ra fora da Ilha, não se sabendo mais do seu 
destino, nem do seu domicilio, e fazendo p.ra tanto impraticável a 
cobrança d.ta Divida como preceitava a Sentença a fl.IS v  q.p. isso 
não fo i cumprida peto sohred. Tez.ro nem pode em taes circunstdis 
já  mais cumprir-se; devendo nestes termos não fazer-se mais men
ção desta Divida, e haver-se p.dezonerado o Thezour. do encargo 
da sua cobrança como perdida que hé.

ass. Bartolomeu Affonso de Souza ”

Tendo sido angariado algum capital, principiaram por 
adquirir o material para a construção da Igreja: 36)

A l . a encomenda de materiais foram 3.550 cunhais, se
guindo-se a compra de 2.645 em Vila Franca que foram transporta
dos em barco no ano de 1816, a aquisição de madeira na Povoação 
para armar a Capella de N .a S .a e 3 milheiros de telha para cobrir a 
mesma.

Feita a obra de oficiais, caboqueiros, carpinteiros e pe
dreiros, foi pago pelo retabollo do Altar a quantia de 1931280 reis.

Continuou a obra do corpo da Igreja e da sacristia, tendo 
gasto na pedra de lavoura, vinda também de Vila Franca em bar
cos, 1031300 reis.

36) I.ivro de Receita e Despesa, pag. 8

81



Em seguida, talvez com a Ermida, mais ou menos fecha
da, aparece no Livro de contas:

Dispeza feita em Lx.a em ouro.
— 400 Rozistos p.a offerecer aos devottos
— um veo p.a o caliz.
— um corsuficio
— uma coroa de espinhos de ouro
— um caliz e humas galhetas com seu prato de prata
— humas sacras
— hum missal dourado, o que totalizou a soma de 

111 $97 5 reis
Por estas compras feitas em Lisboa se depreende: 1) - a 

preocupação de se manifestar gratidão aos 400 benfeitores, oferen- 
cendo-lhes quadros religiosos; 2) - a ância de se apetrechar a Igreja 
do necessário para a celebração da Santa Missa: cálice, sacras, mis
sal, galhetas, etc.

A seguir podemos ler assim:
Rezumo ou combinação da Conta Retro

Soma a receita..   2.2681065
Eadespeza.     2.747S275
Balançe a favor do Depozitário S.E. 4791890

No dia 3 de Fevereiro de 1819 foi a referida escrituração 
apresentada, verificada e a provada pelo Dr. João Jozé da Veiga, 
Fidalgo Cavaleiro da Caza de Sua Majestade ... Provedor ... que
louvou o zelo do seu Depozitário e o andamento da Ermida, reco
mendando a conservação do Patrimônio conseguido.

A construção da torre parece ter sido a última etapa da 
obra, pois que ela aparece no ano de 1825.
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Para no ano seguinte se proceder à urbanização do terre
no envolvente, fazendo-se o adro com sua banqueta e o jardim com 
seus muros.

A edificação da Igreja de N .a S.a dos Milagres terminou 
cm 1831 permanecendo sempre à frente de tudo: Bartolomeu Afon
so de Souza que chegou a emprestar dinheiro do seu bolso para que 
as obras não parassem.

Com respeito à Imagem de N .a S.a dos Milagres: a actual 
é do tamanho e do estilo da imagem de N .a S.a da Saúde.

Teria sido encomendada em Lisboa?
Não conseguimos saber...
Sabemos que a primeira está no camarim da capela-mor, 

já muito danificada. Foi feita em barro, talvez cá na ilha no ano de 
1819; e foi dourada e encarnada por Manuel Caetano, morador na 
Calheta de Ponta Delgada pelo que se gastou 37S020.

Através do livro de Actas da Junta de Paróquia 37) sabe- 
-se que foram tesoureiros da Ermida de N .a S.a dos Milagres: 
Francisco do Couto nos anos de 1837/41 e Manuel Carvalho dois 
anos a seguir até 43.

Passados 40 anos, o estuque da Igreja apresentava-se de
teriorado de forma a necessitar de reparação, pelo que. 38)

*'... setulo proposto pelo Presidente a necessidade que há 
de reparar o estuque da Igreja de l \ . a S .a dos Milagres e que haven
do devotos que offereção para aquele reparo a quantia de 25S400 
reis, a Junta attendendo a esta necessidade e ao bom desejo dos fre 
gueses determina

a obra fo i orçada pelos peritos'em 105$080 reis”,

37) Livro do Âclus, A. 1837 II. 36
38) Livro (Io Aclas. A. 1871, I I. (.7
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Durante 80 anos o tempo não sofreu modificações de va
lor e alterações significativas, até que em Dezembro de 1949 o Se
nhor Padre Manuel Falcão Dinis, sacerdote recém-ordenado, ao 
tomar a responsabilidade pastoral do curato independente:
1 — remodelou a escadaria do adro em 1952;
2 — revestiu a Capela-mor de azulejos com quadros alusivos a Nos

sa Senhora;
3 — adquiriu um sacrário de estilo, todo dourado, o qual foi ofere

cido pelo Sr. Duarte Correia Vicente;
4 — construiu o salão em 1957; levantou em 1962 um vistoso coreto

no centro do Jardim; e em 1959 fez o batistério e o arquivo pa
roquial.

A 3 de Abril de 1959 o curato de N .a S.a dos Milagres foi 
elevado a paróquia. Eis o alvará oficial:

“ Dom Manuel Afonso Carvalho, por mercê de Deus e da 
Santa Se Apostólica, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores.

Aos que esta nossa provisão virem, saúde, paz e benção 
em Jesus Cristo nosso divino Salvador.

Fazemos saber que atendendo ao que nos expuseram vá
rios habitantes do lugar de N .a S .a dos Milagres da paróquia dos 
Arrifes, ouvidoria de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel no sentido 
de ser erecta uma nova paróquia, depois de se seguirem os trâmites 
legais, demos e proferimos nos respectivos autos a sentença do teor 
seguinte:

IN NOMINE DOMINI. AMEN.
— Atendendo a que o lugar de N .a S.a dos Milagres da 

paróquia dos Arrifes tem uma população de 4.500 habitantes e pos
sui uma igreja ampla, com capacidade para cerca de mil fieis;

— Atendendo a que não há dificuldade em os habitantes 
sustentarem o culto da sua igreja, com a devida decência, bem co
mo o seu pastor próprio;

— Atendendo a que há vantagens de ordem pastoral, sen
do erecta uma nova paróquia;
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Tudo visto e ponderado e, depois de ouvir o parecer do II. 
mo Cabido da Catedral e as demais pessoas interessadas, havemos 
por bem, ao abrigo do can. 1427:
1) Dividir a paróquia de N .a S .a da Saúde dos Arrifes e erigir uma 

nova paróquia, tendo como titular N .a S.a dos Milagres com to
dos os direitos e deveres exarados no C.D.C. (Código de Direito 
Canônico).

2) Determinar os seguintes limites: Canáda do Cadarço, Recantos, 
Pico Salomão, Pico da Mulata, Lagoa das Canas, Grota das La
jes, Grota do Contador, e Canáda das Colmeias.

3) Conceder ao novo Pároco o título de Reitor.
4) Determinar que esta sentença seja publicada no B.E.A. (Boletim 

Eclesiástico dos Açores) e se passe instrumento na forma do esti
lo.
Angra, 3/4/1959
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ERMIDA DE N.a S.a DO BOM DESPACHO

Após termos historiado as Igrejas de N .a S.a da Saúde e 
Nossa Senhora dos Milagres, pretendemos agora, tombar tudo o 
que foi escrito sobre ermidas existentes nos Arrifes: N .a S,a do 
Bom Despacho, N .a S.a da-Conceiçâo, (infelizmente já desapareci
das), N .a S .a da Piedade, N .a S .a da Ajuda (Covoada) e N .a S.a 
Auxiliadora, sobre a qual nada há escrito.

Ao principiarmos a história da Ermida de N .a S .a do 
Bom Despacho, interrogamo-nos imediatamente sobre o significa
do de tal invocação à Mãe do Céu.

Frei Agostinho de Santa Maria deu-nos a explicação mís
tica: 39)

“A graça tem por propriedade o fazer-nos tam válidos de Deos, 
quanto nos fa z Santos; e como era necessário que a mãe dos pe
cadores, para negociar o seu “Fiat ” o despacho da Encarna
ção ...
... No grande despacho da.Encarnação se vê o valimento da Se
nhora. Foi a Encarnação do Verbo Divino um dos grandes des
pachos que os pecadores alcançarão.
... Este fo i o tempo que a Senhora do Bom Despacho alcançou a 
maior mercê aos homens e o maior despacho que elles podião 
ter.
... Tam grande he o poder da Senhora do Bom Despacho a favor 
dos pecadores, que atè aos réprobos, diz Guilherme Parisiense, 
aproveita.

39) Fr. Agostinho de Santa Maria, Santuário Mariano, Livros II, titulo 
VII pag. 298
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... Muifos húo de ter naquele dia o despacho mais importante, 
que senão fora a vossa intercessão, teriam o despacho mais infe
liz.

A seguir à explicação, transcrevemos a parte histórica:
40) Na estrada de Ponta Delgada aos Arrifes. O Capi

tão Gaspar de Medeiros e Sousa em seu testamento approvado 
em 28 de Janeiro de 1688, annexou ao vínculo de Gaspar Dias as 
benfeitorias que fez no casal e Ermida da Snr.a do Bom Despa
cho.

Já existia em 1564, quando a Câmara deu um annel 
d’água para correr frente a ella (Vide Livro 2.° do Tombo da Câ
mara, fol.7v).
Tem 2 alqueires de terra de patrimônio que lhe deixou André Dias 
de Araújo.

Destruída a Ermida a imagem está no oratório particular 
dos herdeiros do Visconde da Praia e Monforte.

Urbano Mendonça Dias apenas escreveu o seguinte: 41)
"Nossa Senhora do Bom Despacho - Já existia em 

1564. Foi anexada ao vínculo do Capitão Gaspar de Medeiros 
Sousa, em seu testamento de 1688. ”

4(1) Krncslo tio Canto, Preto no Branco, n." 23 A.t de 4.6.J896
41) U. Mendonça Dias, História dos Açores, pag. 162
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ERM1DA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE

É este o templo mais antigo da imensa Paróquia de N .a 
S.a da Saúde - Arrifes, pois que devia ter sido construído nos prin
cípios do século XVI.

Tem o sub-tecto em abóbada de pedra e tinha apenas uma 
sineta ao lado da sacristia a qual foi suprimida, visto que se cons
truiu uma torre à frente e ao lado esquerdo.

O frontal do altar é um painel em azulejos antigos repre
sentando a Pietá.

Coisa curiosa: o chão do corpo da Ermida estava revesti
do todo de mosaicos antigos.

Mas vejamos o que nos relata Gaspar Frutuoso, Ernesto 
do Canto e Urbano Mendonça Dias:

42) “ Ermida fundada junto de suas casas por João Dias, 
homem rico e dos principais da governança de Ponta Delgada. 
Por testamento a 11 de Setembro de 1530 ( nos Reziduos) instituiu 
este João Dias, escudeiro, um vínculo dos seus bens dos Arrifes. 
João Dias Caridade lhe chama Dr. Frutuoso (Liv.IV cap.43) onde 
diz que ele fundou esta ermida annexa a S.ta Clara.
(Vide Archivo dos Açores, vol.XII pag.135)

43) “ Nossa Senhora da Piedade, mandada construir por 
João Dias, Escudeiro, junto às suas casas, fazendo-lhes patrimônio 
em 1530.

42) Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, Livro. tV cap. 37
43) Ernesto do Canto, Preto no Branco, n .” 49 Ano I de 3.12.1896
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44 “Teve Álvaro Roiz de.sua mulher Beatriz Amadeu, ou
tra filha por nome Margarida Alvares de Benevides, que foi casada 
com João Dias, morador junto de N .a S .a da Piedade cuja ermida 
ele fez que era homem rico e dos principais e da governança da ci
dade ...”

45) “ João Dias Caridade comprou por uns cintos dois 
moios de terra, junto da ermida de N .a S .a da Piedade onde ele de
pois foi morar, porque vivia na vila de Ponta Delgada, que depois 
se fez cidade.”

Chegados a 1791 a ermida foi grandemente ampliada, 
pois que devia reduzir-se à capela, atendendo à posição da antiga 
'sineta ao lado da sacristia.

É a data que descobrimos na base da cruz, sita no alto do 
frontispício.

Interessante é saber-se que pretendiam erguer a torre no 
local onde está a actual, pois que havia a respectiva porta (oculta), 
mas faltaram as possibilidades econômicas.

Depois, à parte as obras de conservação, fizeram-se as se
guintes modificações:
— no ano de 1953, sendo Pároco: Padre João do Rego Coelho, foi 
substituída a escadaria da frente e do lado, ficando com pouca alte
ração, mais porque a pedra existente já estava muito gasta, desali
nhada e solta;
— Padre Adriano Mendonça em 1968 remodelou a capela, a sacris
tia e o mesão;
— as últimas obras é que r.emodelaram significativamente a estru
tura do edifício com a construção de uma torre em estilo clássico, a

44) Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, L.IV vol. ! pag, 189'
45) Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, Vol. II, pag. 19
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condizer com a Igreja; um salão ao lado direito, para aumentar a 
capacidade do templo e para reuniões dc catequese, juventude e ca
sais; e a ampliação da sacristia.
Melhoramentos levados a cabo pelo actual Pároco: Padre Benja
mim Pacheco Raposo.

Ainda relativamente à Ermida de N.a S.“ da Piedade, à 
sua administração de 1800 e tal, queremos informar: 46)

“não tendo a Ermida de Nossa Senhora da Piedade rhais 
de dois mil reis de rendimento, que não podião dar para acodir as 
despesas necessárias da dita Ermida e não podendo a Junta supprir 
o que falta pela escasses de suas rendas, muito convinha convidar 
algum dos moradores visinhos daquella Ermida para por seu zelo 
religioso se encarregar de solicitar algumas esmolas para alli serem 
gastas no culto e reparos da ermida e ouvida pela Junta tal propos
ta acordar que officiasse ao Senhor João Correia Jácome, que de 
muitos anos tem por seu zelo e religião tratado com a maior devo
ção tudo quanto pertence à dita Ermida, rogando-lhe aceitasse o 
convite que esta Junta lhe faz, esperando d ’elle todos os esforços 
em seu beneficio. ”

47) Na acta de 7.5.1844 aparece João Correia Jácome tesoureiro da 
Ermida de N .a S .a da Piedade, sufragânea da Saúde desde 1840 até 
Junho de 1843.

Com respeito à Imagem, desejamos chamar a atenção dos 
incautos de que ela remonta às origens e não a 1732 e 1949 como 
tem, respectivamente na base e no lado, pois que são datas da pin
tura da Senhora.

Além de que já Frei Agostinho de Santa Maria assim des
creve a Senhora: 48)

46) Livro Ue Atlas, A. 1865 Kl. 35
47) Livro dc Atlas, A. 1844 Kl. 8
48) Fr. Agostinho S. Maria, Santuário Mariano, pag. 322
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“ 11 uma légoa distante da Cidade de Ponta Delgada he muito cele
bre o Santuário de nossa Senhora da Piedade.
Ve-se esse situado entre humas terras, que ordinariamente se se- 
meão de trigo, e os fundadores dessa casa, e senhores daquelas ter
ras, e fazenda terião, ou devoção a esse titulo ou inspiração de 
Deos, para que naquelle deserto sitio se edificasse à Rainha dos A n
jos aquele Santuário, se he que não houve também algum voto, pa
ra a edificação, ou algum motivo particular.
Também mostra aquela Casa ser muito antiga; mas tanto que nella 

fo i colocada a Senhora começou logo a obrar tantos prodígios e 
maravilhas ...
... e ao logar aonde a Senhora he venerada se deo o nome de Pieda
de.
He esta Santíssima Imagem de escultura de madeira, he muito de
vota e causa muita compaixão e ternura naqueles que contemplam 
a muyta dor, que mostra na morte daquele Senhor, que sendo o 
Autor da nossa vida, esta lha tirarão as nossas culpas e maldades. 
Ve-se o Senhor defunto em seus braços, e mostra como estatura de 
sinco palmos. ”
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ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Acertadamente podemos iniciar a resenha histórica desta ermida apresentando as razões porque os nossos antigos, tantas e tantas Igrejas e Ermidas levantaram.
Faria e Maia no seu livro Capitães dos Donatários nos explica: 49)
“Muitas destas freguesias e todas as vilas já  se adiam do

tadas de egrejas, ermidas e conventos.
Outras construções foram iniciadas neste período sendo 

todas edificadas à custa das populações, quer por impostos lança
dos para tal fim , quer por ofertas e legados, o que denota que a ri
queza de S. Miguel era já  relativamente considerável no fim  do pri
meiro século da sua colonização, explicando-se assim a possibilida
de de tantas Igrejas, conventos e ermidas, cuja sustentação ficava, 
em geral, constituindo encargos vinculares.

Efectivamente as fortunas constituídas originariamente 
pelos terrenos dados de sesmaria, nos primeiros anos do povoa
mento, tinham-se ido valorizando com o progresso da agricultura e 
consequente aumento das exportações do trigo, do vinho e do pas
tel, vindo aqui nas últimas décadas deste l . 0 século, algumas deze
nas de navios para carregar estes gêneros e não apenas dois ou três 
por ano , como nos primeiros tempos da colonização. ”

... os antigos não se descuidaram de captar a benevolência celestial 
para alcançar direito a um bom lugar no outro mundo, continuan
do a construir templos e conventos em tão grande número como os 
seus antepassados. E  razão tinham. A cólera divina devia pairar so-

49) Faria e Maia, Capitães dos Donatários, p. 279
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bre a sociedade de então, pela grande corrupção dos seus costumes, 
e como esses nossos antepassados acreditavam que, às vezes, Deus, 
na sua justa ira, fazia pagar o justo pelo pecador, como tinha suce
dido em V. Franca em 1522, bom era, pensariam, porem-se a bom 
recato com aquelas obras pias, embora pecadores não fossem . . . ”

Após este preâmbulo elucidativo, leiamos o que nos narra os livros antigos acerca da ermida de N .a S.a da Conceição:
50) Nos Ar rifes - a igreja de N .a S .a da Conceição edificada por 
D. Manuel da Câmara Coutinho, em 1750 ou por disposição testa- 
mentária desta data. ”
51) (O templo) de N .a S .a da Conceição, edificado no Monte de 
Manuel da Câmara Coutinho e mulher D. Tereza Maria Sampaio, 
que em seu testamento de 1756 lhes fazem o patrimônio de 2 alquei
res de terra.
52) Arrifes - Ermida de N .a S .a da Conceição.

Ermida construída no Monte de Manuel da Câmara Cou
tinho e sua mulher D. Theresa Maria de Sampaio. Em seu testa
mento approvado a 14 de Fevereiro de 1756 deixaram elles dois al
queires de terra de patrimônio a esta Ermida.

Do Deão, Francisco Bercó d ’El-Rio, obtiveram licença 
em 15 de Março de 1738 para se dizer a l . a missa.

Já em 1875 estava destruída.

No museu “ Carlos Machado” de Ponta Delgada encontramos o brazão de armas de MANUEL DA CÂMARA COUTl- 
NHO, o qual tem a seguite legenda que transcrevemos na íntegra:

BRAZÃO DE ARMAS

Escudo partido em pala: 1,° - as armas dos Carreiros; 2.° - - Quebrado com as armas dos Câmaras e dos Coutinhos.
Supõe-se que tenha pertencido a Manuel da Câmara Coutinho Carreiro de Castro, nascido na freguesia da Matriz de Ponta Delgada onde foi batizado no l.°  de Dezembro de 1688, era filho

50) Faria e Maia, Capitães dos Donatários, p. 279
51) Urbano M. Dias, História dos Açores, p. 161
52) Frnesto do Canto, Preto no Branco, n.° 27 de 2/7/1896
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do Capitão Francisco da Câmara Carreiro e de D. Bárbara da Câmara Coutinho ou do Qiiental, casou na Matriz desta cidade, na tarde do dia 29 de Abril de 1709 com D. Tereza Maria de Sampaio Brum, lillia única do Capitão Toma/ Soares de Sampaio c D. Mar
garida Pacheco Raposo, não havendo deste casamento descendên
cia. Foi contemplado com 3 moios de trigo anuahncnte para seus gastos no testamento de seu bisavô: Manuel Vaz Carreiro, aberto em 27 de Dezembro de 1700.

Em 1732 teve a habilitação para a Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo de que foi Cavaleiro.
Foi pessoa de grande prestígio e popularidade, não só pela sua ascendência nobre, como pelos vários morgadios que admi

nistrava.
Foi Capitão de milicia nesta cidade e da governança dela.Com sua mulher erigiram uma Ermida da invocação de Nossa Senhora da Conceição, sita a N .a S.a da Saúde nos Arrifes, que em 15 de Marco de 1738 estava completamente paramentada, a 

qual dotaram com 2 alqueires de terra de patrimônio.
Fez grandes gastos com a conducão de águas, para abastecimento público desta cidade e em várias ocasiões fez empréstimos importantes ao nosso Município.No seu testamento de mão comum com sua mulher, feita 

a 5 de Fevereiro de 1756 mostra a sua simpatia pela Companhia de 
Jesus desta cidade, e deixa bens que rendiam cerca de 6 moios de trigo anuahncnte, à sua Ermida.Faleceu a 12 de Abril de 1756.Este bra/ão estava num prédio na Ribeira Grande.

Esta pedra deu entrada neste Museu em 10 (?) de Dezem
bro de 1949.

Esta legenda, como quase todas as demais que estão no Museu são da autoria de Hugo Moreira, bem como as notas que se 
seguem:

A ermida de Nossa Senhora da Conceição ficava no interior do prédio das “ Maravilhas” , encostada ao alto muro da façe 
sul, ao lado de uma bonita porta ainda existente. O fotuispieio ti
nha o frontão com caprichosos recortes e toda ela decorada a ba
salto artisticamente trabalhado.A porta dava paia um largo de onde partia uma rua que atravessava o prédio de sul para norte. Inleriormente era de abóboda, com banquetas laterais, um lambrim de azulejos historiados
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com passagens da vida de Nossa Senhora, revestiam as paredes. 
Uma pia para água benta ficava a cada lado da porta e junto do altar tinha um degrau.O retábulo era muito bonito e dourado e no centro tinha 
um nicho com porta envidraçada, onde estava uma imagem feita de basalto, com cerca de um metro de altura, policromada. Por cima 
corria um balcão com banquetas em volta, com sua escadaria, tudo finamente trabalhado.O nome de “ Maravilhas” que o povo deu a esta propriedade foi devido aos sucessivos melhoramentos, custosas edifica
ções e formosas plantações, tornando-se, uma das mais belas quin
tas de recreio dos arredores da cidade de Ponta Delgada.Ainda hoje são notáveis os* muros de poente e sul desta propriedade. A canada que liga a rua da Saúde ao Ramalho, cha- 
mou-se durante muitos anos das Maravilhas, por se situar ao longo deste prédio.

Foram fundadores desta ermida, o Capitão Manuel da Câmara Coutinho Carreiro e sua mulher D. Tereza Maria de Sampaio e Brum.
O Capitão Manuel da Câmara C. Carreiro nasceu ao que 

parece, no solar dos Carreiros, na então rua da Fonte, hoje crismada em Manuel da Ponte e foi batizado na Matriz desta cidade no 
primeiro de Dezembro de 1688 e nessa casa faleceu a 12 de Abril de 1756. Era o primogênito do Capitão Francisco da Câmara Carreiro 
e da primeira, de suas três esposas, D. Bárbara da Câmara Quen- tal. Em jovem usou o nome de Manuel Vaz Carreiro, em homenagem ao seu bisavô, da linha masculina. Este bisavô em seu testamento subscrito em 6 de Março de 1697, deixou-lhe 3 moios de 
trigo anualmente para ajuda dos seus estudos e gastos particulares. Foi cavaleiro professo na Ordem de Cristo e casou na Matriz de 
Ponta Delgada no dia 29 de Abril de 1709, com D. Teresa Maria de Sampaio e Brum, filha única do Capitão Tomáz Soares de Sampaio e de D. Margarida Pacheco Raposo.

Dos vínculos que D. Teresa Maria veio a ser administradora, o mais importante foi instituído por João Soares de Alberga
ria, Fidalgo da Casa d’Ei-Rei, por testamento de Outubro de 1527, que constava de uma dada de terras com 31 moios, na Mãe de 
Deus, junto à Pedreira, da Vila do Nordeste.

Por efeito do seu casamento, o Capitão e Morgado Manuel da Câmara C. Carreiro herdou o cargo de escrivão da Alfân
dega e Almoxarifado de Ponta Delgada que tinha carácter de hereditariedade e ultimamente tinha pertencido a seu falecido sogro, cargo para que teve nomeação em Julho de 1717 e que mais tarde vendeu.
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Exerceu os mais diversos cargos nas autarquias locais.A escritura patrimonial desta Ermida foi feita pelo Tabe
lião José de Almeida e Fonseca e está tombada na lis. 188 verso do Livro de 1733 a 1738, no masso 36.° e diz:

Dote de patrimônio p .a a Creação de hua Ermida q per- 
tendem fazer o Capp.am M.el da Cantara Coutt.° Carr.0 e Sua 
tnu.er D. Thereza Maria de Sampayo e Brum da jnvocassão de N. “ 
S.° Conceyção no Cittio de N . " S. “ da Saude Lemite desta Cid.e.

Em nome de D.s Atnen Saybam q.tos este p.co instom.to 
de dotte, obrigaçam e aSeytação deste dia lhe o fim  do mundo vi
rem q no Atino do nascim.to de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 
Sete Centos trinta e outo aos quinze dias do mez de Fevereyro nesta 
Cid.de de Ponta Delgada desta Ilha de Sam Miguel nas Cazas de 
morada do Capp.am Manoel da Câmara C'outt.° Carr.0 Cidadão 
desta d. ° Cid. e da governança delia Cavalleyro professo na ordem 
de Christo ahy perante mim p.co e nottario T.am e das testemu
nhas no fim  nomeadas e asignadas apareceram partes presentes de 
hua Como dottadores e obrigados o d .0 Capp.am M.el da Câmara 
Coutt. ° Carreyro e Sua m.er Donna Thereza Maria de Sampayo e 
Brum e da outra aSeytante o R d .0 Ld. ° Pedro Ferreyra de Medey- 
ros Vig.ro Confirmado na Parochial Igr.a do Patriarcha Sam Joze 
desta d. “ Cid.e todos Conhecidos de mim T.am de q dou fee e Sen
do asim todos prezentes Logo pellos d.os Dottadores me fo y  ditto 
perante as d. as testemunhas q per Serem Summam. te devottos da 
Virgem Maria Nossa Senhora pertendem Erigir lhe hua Ermida da 
invocação da Conceyção na Sua quinta q tem no Cittio de Nossa 
Senhora da Saúde Lemite desta Cid.e onde Chamão os Arrifes a 
Qual tem dado principio, e pertendem acabar, Conseguida a Licen
ça do III.mo e R.mo S.r Deam, e Cabb.0 e p .“ a fabrica, e reparo 
da d .a Ermida lhe dottão e doão de hoje este dia the o fim  do mun
do dois alqueyres de terra de pam lavradia que tem e possuem no- 
mesmo Cittio de N .S . 0 da Saude q rendem annual mente vinte e 
Coatro alqueyres de tr .0 os quais partem do Norte e Poente Com 
terras delles Dottadores Sul Com Maria de Araújo e nascente Com 
(erras de Andre Diogo Dias do Canto e Medeyros e com as mais 
Suas devidas e verdadeyras Confrontações Com quem dir.ta m.te 
devão e hajam de partir e Confrontar e São dizimas a D.s Nosso 
Senhor Sem penção nem obrigassão alguma, e os ouve elle d .0 üot- 
tador por Compra e venda q delles lhe fez  Maria de Araújo de 
Vas.cos Ve uva de Fr.co Carr.0 Ozorio Convem a Saber hum al- 
queyre per escritura p.ca feyta nas nottas do T.am M.el Cord.ro 
SyLva Continuada Aos tres dias do mez de Agosto do anno de mil
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Sete Centos trinta e Sinco e outro alqueyre por escritura publica 
Continuada nas nottas do T.am João da Costa Cord.ro aos vinte e 
hum dias do mez de Novembro do anno de mil Sette Centos trinta e 
Sete o q tudo mais largam, te hade Constar das d. as escrituras q Se 
me prezentarão Sobscritas e asignadas em p.co e razo peitos d. os 
Tabaliaes a q me reporto, o q.al dotte prometem e Se obrigaram 
per si e Seos
Herd.ros a fazerem p. ° Sempre bom e fora de toda a duvida que Se 
lhe haja de por E e  a não Contradizeio nem a eile virem Com gene- 
ro algum de Emb. os posto q dos de matéria priviligiada em dir.to 
porq. vindo Com elles de nada Serão em Juizo nem fora delle Sem 
p.ro e Com e ff.°  prefazerem pello mais bem parado de Seos bens 
todo o vallor deste d .0 dotte e q a menos do tal deposito Será dene- 
gado todo o Remedio de dir.to q em Seo favor possa alegar porq 
tudo renuncião e de nada hande uzar Se não Em tudo cumprir esta 
escritura Com nella Se conthem o q tudo pello d. ° Rd. ° aseytante 
fo y  ditto q aseytava p .a a d. ° Ermida Como Sufraganda q hade Ser 
Parochial de q he Vig.ro a q.m devia (?) outro Sim os d.os dottado- 
res davão poder e authorid.e p.r q em nome da d. “ Ermida va ou 
mande tomar posse deste d .0 dote q p .“ Sempre Sera posse Real ac- 
tual Corporal Civil e natural e qual em dir.to melhor lugar haja e 
Seo proveyto fo r  e q quer a tome quer nao ja  de agora lha ha por 
dada e nella Encorporada Como Se tomada tivera Com todas as 
Solemnidad. es de dir.to E em fee e testemunho de verd.e asim o 
outorgarão de q mandarão fazer o prezente nesta Notta A que tes
temunhas prezentes o R d .0 Fr. °co Corrêa de Medeyros Cura de 
S.ta Clara e o Rd.° Manoel Machado Thezoureyro de San Joze 
desta Cid.e ambos nella mo.rs Conhecidos de mim T.am q dou fee  
Serem os mesmos aqui Contheudos e declarados e abacho asigna- 
dos Joze de Almeida E Fonseca T.am o escrevy.

M.el da Carn.ra Coutt.° Carreyro 
D. Thereza M. “de SamPayo e Rrurn 

Pedro Ferreyra de Medeiros 
Francisco Corrêa de Medeyros

No testamento de mão comum feito em 5 Fevereiro de 1756 declaram na verba 9.a:
“ Irigimoscom muyto gosto huma ermida a Nossa Senhora da Conceyção na Quinta da Saude, a qual fizemos patrimônio em dous alqueyres que compramos a Maria de Araújo, viuva de Francisco Carreyro Ozorio os quais mandamos tapar de paredes al
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tas, e podem render cada anno milhora de qualro mil Reis. lemos 
apparamentado a d. “Ermida bem com ornamentos de damasco das quatro cores de que uza a Igreja: E todos os annos mandamos sempre fazer liua festa a d .“ Senhora com sermão e dizer missa nclla Domingos e Santos cm todo o anno, e queremos que asim as missas 
como festa c Sermão se continue the o fim do mundo e que p .“ se pagar hua e outra couza vamos testando de alguns bens que insti
tuímos è admennistração ou Morgado, qual em dereyto miihor lu
gar haja.”

Por este testamento instituem um morgado com supcra- 
bundantc rendimento no qual impõem a obrigação de sempre mandarem dizer missa nesta ermida, fazer a sua festa com sermão e sus
tentar as suas trcs escravas, enquanto vivas c deixam legados a to
dos os seus empregados.Nomeiam-se um ao outro por sucessores do morgado que instituem, e depois, a seu sobrinho Francisco Manuel da Câmara 
Coutinho.Prevendo que se extinguisse a sua descendência, este morgado iria, então, aos Padres da Companhia de Jesus desta cidade.Nesta Ermida casaram na manhã do dia 27 de Julho de 
1789, D. Mariana Jacinta da Câmara e Castro, filha de Francisco Manuel da Câmara Coutinho Carreiro, herdeiro do seu tio Manuel e D. Thereza Maria, com o Morgado Manuel Rebelo Borges da Câmara e Castro c foram avós paternos do l.° Visconde de Santa 
Catarina.
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ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA AJUDA
Julgamos que até 16 de Abril de 1719, data cm que é erec- to o curato de N .a S.a da Saúde, a ermida era pertença da Relva, 

pois que o limite era a ribeira da Nordela, que primitivamente se continuava pela Canada dos Afonsos.A ermida de N .a S.a da Saúde ficava, portanto, mesmo na extrema.
Quando se criou o curato, que ficou sufragânco da paro

quial de São José de Ponta Delgada, a Ermida de N .a S.a da Ajuda fica a pertencer aos Arrifes, até ao ano de 1845.No livro de receita e despesa pode ler-se o seguinte:
“ ... ermida deste lugar dos Arrifes.João Carvalho, analfabeto, tesoureiro apresentou as con

tas em livro, deste ano de 1840 a Junho de 1843” .
A alteração de pertença, dos Arrifes para a Relva, não foi fácil e deu mesmo origem a ditos e complicações.
Podemos examinar a declaração do tesoureiro, datada de 21.6.1845 em que informa que o livro de receita e despesa referente à ermida de N .a S.a da Ajuda se houvera desencaminhado, pois que pedira a um homem, do qual não recorda o nome, para lhe fazer o favor de o entregar na Igreja da Relva.
Mais declara que jura não o ter feito por má fé.
Somos levados, pelas palavras do próprio, a suspeitar de más intenções ou má vontade.Pelo desaparecimento <lo mencionado livro foi necessário 

que o Secretário da Câmara Municipal de Ponta Delgada passasse certidão do saldo do ano anterior para conhecimento da Junta Paroquial de N .a S.a das Neves.Com tudo isso e o mais que não se consegue saber, ainda no ano de 1848, arrecadaram alguns dinheiros, pelo que: 53)
... em 6 de Fevereiro de 1848, entraram no cofre os rendimentos 
pertencentes à Ermida N .u S. “ da Ajuda, hoje sufragânea da Igreja 
de N .a S .a das jXeves da Relva.

53) l.i\ro ili' Kcccilu c D i^pca, Kl. 19

99



Tvlas deixemos de lado pormenores e registemos a origem 
histórica do Curato de N .a S.a da Ajuda situada na Covoada: 54)
... da cidade de Ponta Delgada, da ilha de San Miguel, para a parte 
Norte se vê o Santuário de Nossa Senhora da Ajuda; onde he tida 
em grande veneração huma milagrosa Imagem dessa Senhora, e a 
sua casa frequentada com muitos concursos e romagens, pelos mui
tos e grandes prodígios e milagres, que obra em todos os que impe- 
rão o seu favor...
... essa Casa edificou e dedicou à Senhora o Capitão Gaspar de Me
deiros, o Velho, por sua devoção. ”

Ernesto do Canto escreveu: 55)
"Arrifes - Covoada
Curato suffragâneo, Ermida fundada por Gaspar de Medeiros, o 
Velho.
Em 1846 cotisaram-se os visinhos para a contpra dum retábulo. 
(Açoriano Oriental n .° 574 de 18/1V /1846 pag. 698). Em confor
midade da Representação do Bispo de Angra, creou a Junta Gover
nativa de Ponta Delgada em 17/6/1847 um cura de almas para esta 
egreja (Açoriano Oriental n .° 649, 2 .a pag.)

Por sua vez, Urbano Mendonça Dias, informa: 56)
"Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, no povoado denominado - 
-COVOADA — fundado por Gaspar de Medeiros, o Velho, com 
Capelão pago pela Misericórdia de Ponta Delgada, por virtude do 
testamento de D. Maria José Borges da Câmara Medeiros. (Assis
tência Pública no Distrito de P. Delgada)

54) I rei Acoslinlio S. M aria, Santuário M uriano, pau- 525
55) Kriicslo do C anto , Prelo no Ilranco, n ."  16 ilu 16/4 1K%
56) C rlianu M. I)ia*, H istória dos Avores, pay. 161
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CAPELA DE N.a S .a AUXILIADORA

A 14 dc Agosto de 1969 foi inaugurada e aberta ao público a capela de N .“ S .a Auxiliadora no Beco Francisco Afonso, vul
garmente conhecido por Monte Leopoldo.

A necessidade e facilidade dos fiéis moradores naquela zona, ditaram a conveniência de se formar no local um centro de 
culto e catequesse.A festa de inauguração constou de uma missa solcnizada, a qual foi concelebrada pelos Padres: Benjamim Pacheco Raposo e 
Octávio Luis dos Reis, entusiasta n.° 1 da iniciativa.

A disponibilidade e alta colaboração do seu proprietário: 
Eduardo Wallenstein e família é que tornou possível este centro para se celebrar missa todos os domingos e fazer a educação da Fé às crianças da zona baixa da Saúde.

A capela encontra-se instalada numas dependências situadas ao lado esquerdo do solar, depois de se atravessar o arco gótico da entrada do páteo.
Para a referida capela foi deslocado o artístico retábulo da capela particular existente no solar, o qual foi mandado fazer pelo Sr. Horáçio Teves em 1950-52 ao mestre Rodrigues com ofici

na na Rua Pedro Homem.O risco e a direcção técnica foi feita pelo Sr. Gil Alves; apresenta estilo gótico, ornamentado com motivos vários e está na madeira pura que é de cedro originário da ilha de S. Jorge.
Na altura o solar era propriedade do Sr. Ernesto Wallenstein que o herdara da Condessa dos Fenais.O l.° sacerdote que celebrou missa nesta capela interior 

aquando da sua inauguração a 31/7/1953 foi o Ouvidor Eclesiástico: Padre José Gomes.A imagem de N .a S.a Auxiliadora foi mandada buscar ao 
Continente à casa Fanzeres de Braga em Jur.ho do mesmo ano.Falando agora do solar, tomamos a explicações de Nico- lau Wallenstein, simpático filho do casal e estudante de Geologia na Universidade do Porto:

“ Para quem vê a casa do lado Sul, é notória a existência de dois tipos distintos de construção. Isto faz-nos pensar que a casa se tenha construído, pelo menos, em duas fases.
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Numa l . a fase, a zona dos dois quartos em abóboda de pedra de estilo arquiteetónico completamente distinto dos restan
tes. Outro aspecto interessante, é o facto de que a pedra das lavouras que ornamentam as suas portas e janelas serem de nature
za geológica diferente. A ala poente é de ingnibrito, enquanto a la
voura da ala nascente é de basalto.Ora o ingnibrito é proveniente da Povoação e vê-se aplicado na Igreja da Graça, no claustro do hospital de S. José e outras 
casas solarengas da nossa cidade que devem remontar aos princípios do século XVII.Por sua vez, a ala nascente foi mandada construir pelo Sr. Leopoldo José de Chaves nos meados do século XIX.

Mais tarde dá-se a falência e o solar vai à praça e é arre
matado pelos Condes dos Fenais.Entretanto, enquanto pertença destes últimos, foram feitas as arribarias, as cavalariças e várias dependências para arrumo.Algumas destas instalações foram usadas em 1940 pela 
tropa do Continente.A seguir, Ernesto Wallenstein herda a casa e seu sogro 
Horácio Teves inaugura a capela num dos quartos abobadados.Em 1964 Eduardo Wallenstein compra a casa da qual é actual proprietário. É em 1969 que transfere a capela e o retábulo 
para a actual ermida.”

Continuando a desvendar o passado histórico deste solar vamos descobrir o Morgado Francisco Afonso da Costa Chaves e 
Melo, casado com D. Brigida Henriqueta do Canto.Eis a razão toponímica do Beco Francisco Afonso que se 
encontra nos azulejos da entrada.Leopoldo José de Chaves (último morgado da família) 
era filho do mencionado casal, o qual nasceu a 17 de Outubro de 
1836 na freguesia de S. Pedro de Ponta Delgada.

Casou a 11/4/1853 com D. Joana Rebelo, filha de José Bettencourt Rebelo Borges de Castro e D. Maria Constantina Bor
ges. Nesta última parte está a explicação porque toda a gente 
nos Arrifes chama “ Monte Leopoldo” .Mas a construção do solar, com o seu artístico arco gótico 
que antigamente possuia um belo portão de ferro forjado, deve re
montar a tempos recuados.
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PÁROCOS E CURAS
Para orientarem espiritualmente os arrifenses o Senhor 

enviou, ao longo dos anos cia sua história, pastores que conduziram as Suas ovelhas ao Reino dos Céus.Os sacerdotes principiaram a desenvolver a sua acção pastoral à volta da Ermida de Nossa Senhora da Saúde.Lógico seria que o serviço religioso girasse em redor da 
Ermida de Nossa Senhora da Piedade, por ser a mais antiga. Mas não!... esta ermida nos séculos XVI e XVII devia ter funcionado com grande cunho de particular e familiar de João Dias Caridade, seu proprietário, e era pequena.

Mesmo só na grande remodelação de 1791 a ermida de 
N.a S.a da Piedade adquirira capacidade para uns 250 fiéis e a par
tir daí, é que se viraria mais para o público.Ora! nesta data Saúde era já há muito tempo curato e eram os curas da Relva que se deslocavam cá acima para os diversos serviços pastorais: o cura João do Rego e o vigário Padre Lean
dro de Sousa Vasconcelos (1711/31).

Em 1719, ao ser elevada a curato fica dependente da jurisdição de São José até que em 1833 se torna paróquia.A partir de aqui o número de almas foi aumentando pro
gressivamente, atingindo 4.000 e temos: Saúde e Milagres que já em 1831 tinha a sua Igreja completa..Existia o Pároco ou Vigário com os seus curas que faziam todo o serviço reljgioso na zona.Só em 1943, o Padre Aníbal do Rego Duarte é que fixa re
sidência nos Milagres, para o que adquiriram o actual Passai Paroquial.

No ano de 1959, os Milagres são desaaexados e é erecta a Paróquia de N .a S .a dos Milagres com Reitor próprio: Padre Manuel Falcão Dinis.
Eis o esquema básico que pretendemos determinar com o 

nome dos Párocos, Curas e algumas informações que conseguimos apanhar aqui e ali, os quais passaram na Freguesia dos Arrifes na sua missão de ensinar, santificar e salvar as almas.
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— PADRE MANUEL DE OLIVEIRA MACEDO (cura 
Macedo) nasceu em 1725, esteve na paróquia de S. Sebastião dos 
Ginetes de 1757 a 1759 e foi nomeado para Vigário da Relva em Fe
vereiro de 1761 -Construiu em 1764 o grandioso templo que se manteve até ao presente na planta original, conservando e integrando no imóvel 
a antiga ermida de N .a S.a da Saúde.Faleceu este sacerdote a 12 de Maio de 1773.

— PADRE MANUEL JOSÉ DO REGO surge no ano de 
1788, era cura de N .a S .a das Neves e prestava serviço religioso nos 
Arrifes. É de notar-se que entre 1770 a 1780, mais ou menos, a 
Relva esteve sem vigário.

— PADRE GERVASIO JOSÉ TAVARES parece ter sido 
o 1.0 Vigário a fixar residência na paróquia, Rua da Saúde, n.0 179 
onde funciona uma Escola Primária.Prestou serviços, ao menos de 1833 a 21 de Agosto de 1861, data da sua morte. Foi sepultado no cemitério local e sobre a 
sua campa foi colocado um mausoléu de mármore que por requerimento do herdeiro Domingos Tavares Silva, em 13/9/1925 foi 
transferido para o cemitério de Rabo de Peixe. 57)Padre Gervásio era filho de Bento Joaquim Tavares e An- 
tónia Madalena e deve ser considerado o l.° Vigário da Paroquial 
pois que o l.°  assento de batismo está assinado por ele:

“M ANUEL, filho de Manuel d'Oliveira e Maria do Espí
rito Santo.

Neto paterno de Manuel d'Oliveira e Ana Maria.
Neto materno de Manuel Raposo e Anna Jacinta; nasceu 

a 24 de Dezembro de 1832 e fo i batizado a 6 de Janeiro de 1833, 
Gervásio José Tavares. ”

— PADRE FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, fale
ceu nos Arrifes a 23 de Fevereiro de 1846, com 78 anos de idade.

— PADRE ANTÔNIO JACINTO PIMENTEL era natu
ral de S. José e filho de José Pimentel e Narcisa Rosa.Na sessão da Junta de Paróquia de 9 de Setembro de 1861 
afirma-se que o antigo presidente: Padre Gervásio José Tavares ha-

57) t.ivro de Atlas, 1021 30 H. 42
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ver finado e que o Padre Antônio Jacinto Pimentel presidia por as 
autoridades superiores confirmarem serem o Pároco mais velho.

Prestava assistência religiosa nos Milagres e esteve na Paróquia de 1837 a 11.1.1871.
Estes últimos dois sacerdotes aparecem no ano de 1860 com o título de presbíteros. 58)
— PADRE JOÃO SOARES DE MACEDO
— PADRE ANTÔNIO JACINTO DE GOUVEIA eram 

dois curas e surgem nos livros de registo de 1861.
— PADRE JOSÉ FERREIRA AFFONSO era filho de Manuel Ferreira e Rosa Joaquina.
Aparece como Pároco em 1862 tendo como coadjulores os três sacerdotes anteriores.
Residiu algum tempo na Rua dos Afonsos e julgamos ser arrifense .
Permaneceu à frente da Paróquia durante 2 anos, para depois desaparecer ... surgindo novamente em 25.7.1869. Em 1864 esteve como cura na Paroquial de N .a S .a da Conceição - Mosteiros.
Faleceu nos Arrifes com 67 anos de idade a 26 de Outubro 

de 1870,.mais concretamente na Rua do Amaro Dias, com o título de Capelão.

— PADRE MANUEL INÁCIO FERREIRA— PADRE FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA
— PADRE JÚLIO CÉSAR AUGUSTO, pároco e curas que prestaram assistência religiosa nos anos de 1863 e 1864. 59)
— PADRE ANTÔNIO JOSÉ DE MEDEIROS REZEN- DES era natural do Faial da Terra e filho de Antônio José Raimundo e Rosa de Jesus.
No livro de registo de batismos de 1864 tem a categoria de 

Pároco de N .a S.a da Saúde.Faleceu a 4/5/1865 com 30 anos.
— PADRE PEDRO AUGUSTO DE SOUZA SIMAS esteve durante 6 anos, de 1864/70.

58) L ivro di' A tlas. 1861 II . 192
59) l.ivro di' A tlas, 1964 H . 311
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— PADRE FRANCISCO JOSÉ DO COUTO, de 1865 a 
1869 ao mesmo tempo que o anterior.

Faleceu nos Arrifes a 3 de Março de 1878, era natural de Rabo de Peixe e filho de João José do Couto e Miquelina da Estre
la. Na sessão da Junta Paroquial de 15 de Novembro de 1868 
foi discutido o caso de não ter ido levar sacramentos a um paro- 
quiano.

— PADRE JOSÉ JACINTO FERREIRA PIMENTEL e— PADRE LUCIO DE SOUZA CABRAL foram 2 curas 
que coadjuvaram os serviços pastorais no ano de 1869.

— PADRE JACINTO PEREIRA DE MEDEIROS, a 10 
de Julho de 1870 toma posse da presidência da Junta de Paróquia por ser o novo cura da Igreja.

Prestou serviços religiosos até 9/12/1872, data da sua
morte.

— PADRE EMÍLIO TAVARES DE MEDEIROS tomou posse do seu cargo a 1 de Janeiro de 1871, colaborou com o Padre 
Jacinto durante 2 anos e ficou na freguesia até 1873.

— PADRE LUIS DOS REIS FERNANDES E SILVA as
sina apenas um termo de batismo com a data de 29/12/1872.Não sabemos se foi assim tão rápida a sua passagem pela 
freguesia..

— PADRE FRANCISCO JOSÉ CARREIRO, 1874/75— PADRE MANUEL DE SOUSA CALOURO, esteve 
de 1876 a 31 de Maio de 1883.— PADRE JOSÉ MATHIAS TAVARES de 7/7/1879 a 
16/8/1888.— PADRE JOSÉ BERNARDO MENDES paroquiou de 1 de Junho de 1883 a 17 de Junho de 1885.

Destes últimos sacerdotes poucos elementos conseguimos descobrir por falta de documentos escritos, o que constitui o grande problema deste trabalho histórico.
— PADRE JOSÉ INÁCIO FERREIRA RODRIGO nas

ceu em S. Mateus da Urselina da Ilha de S. Jorge, no ano dç 1847 e era filho de João Francisco Ferreira e D. Rosa Inácio Bettencourt.
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Ordenou-se em Angra do Heroísmo a 22/8/1875; paro- 
quiou: no Pico da Pedra em 1876; 60) e nos Arrifes de Julho de 1885 a 17,7.1907, data do seu falbcimento.

Residiu na casa localizada atrás da Igreja e 1.a da Rua do Amaro Dias.
Foi sepultado no Cemitério local.
— PADRE MANUEL PEREIRA DIAS foi ordenado segundo refere o Boletim Eclesiástico dos Açores: 61)“ No dia 23 de Setembro de 1905 sábado das têmporas do Apóstolo S. Matheus, o Ex.mo e Rev.mo Sr. Bispo celebrou uma 

ordenação geral na egreja do Seminário Diocesano. Como era o último dia do retiro annual que muitos membros do clero alli tinham 
feito com o Ex.mo Prelado, aquella ordenação foi muito solemne com a assistência de tanto clero porque todos quizeram a ella assistir e suavisar assim saudades do dia solemne de sua ordenação.

Eis os nomes dos differentes ordinandos a quem foram conferidas as ordens.
Receberam a sagrada ordem de Presbytero os srs: ... Manuel Pereira Dias ...”
Celebrou missa nova na Igreja Paroquial de São José no dia 8 de Outubro de 1905: 62)
“ O Sr. marquez da Praia e de Monforte é um dos padrinhos do rev. sr. Manuel Pereira Dias no acto da celebração da sua

l .a missa, realizada amanhã na egreja de San José...”
63) “ Como noticiámos, celebrou hontem a sua l .a missa na egreja de San José desta cidade o rev. sr. Manuel Pereira Dias, sendo o orador o rev. vigário sr. Manuel Augusto Pereira, que pro

feriu um bem elaborado discurso, comovendo até às lágrimas na ocasião em que se dirigiu ao novo sacerdote, exhortando-o.
O rev.Pereira Dias que foi de uma conduta irrepreensível 

durante o tempo que frequentou o seminário, sendo escolhido agora, pelo venerando prelado diocesano para prefeito d’aquela casa, tem feito o seu elogio.
60) Memórias <la freg. N.!l S." dós Prazeres. IV  Antônio K. Mendonça

pag, 849
61) BKA, (Boletim lxlesiásltco dos Açores, orgão ofiçíal da Diocesede An

gra) A. 1905 Dez." n." 403 H. 224
62) Jornal “ Diário dos Açores" A,35." n." 4318
63) Jornal “ Diário dos Açores” A.35." n.° 4319 9.10.1905
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Raros terão conseguido, com maior somma de sacrifícios, 
elevar-se até ao sacerdócio, e raros terão sido também os que, como o Rev. Pereira Dias, devam à solicitude e dedicação maternal a 
realização das suas aspirações.Felicitamos o novo e talentoso presbítero que decerto muito honrará a classe a que pertence. É disso garantia segura todo o seu passado.

Serviram de padrinhos os srs. marquez da Praia e Mon- forte e conde de Cuba.”
Em 1907 foi nomeado Vigário da paróquia de N .a S .a da Saúde desenvolvendo uma meritória acção pastoral durante 26 anos consecutivos.
Elevou a bom nível, segundo as orientações da época, toda a liturgia, adquirindo para o aspecto devocional as imagens: de N .a S.a da Saúde em 1910; de São José por volta de 1920, e o alto relevo da Sagrada familia (a obra artística de maior valor da nossa 

[greja, segundo a opinião abalizada do Dr. Manuel de Oliveira) em 1908. Foi também no seu tempo que se mandou buscar a ima
gem do Sagrado Coração de Jesus, por iniciativa da Sr.a Maria Lopes, mais conhecida por tia Castanha, que junto das raparigas ta- 
baqueiras angariou fundos para tal aquisição.Em circunstâncias desagradáveis e cheias de imensa injustiça, este sacerdote prestável, zeloso e competente abandonou a pa
róquia a 7 de Julho de 1932.

Fixou residência numa das suas casas da Rua de Lisboa, cidade de Ponta Delgada onde veio a falecer, minado de desgosto, a 1/3/1933. com 70 anos de idade. 64)
Pois que nascera a 3 de Junho de 1882 na freguesia de S. José, sen
do seus pais: João Pereira, vendeiro de profissão; e de Filomena da 
Encarnação, doméstica, ambos nascidos, consorciados e residentes 
em S. José, da cidade de Ponta Delgada.

Foram seus avós paternos: José Pereira e Maria Ricarda; 
e maternos: Manuel do Rego e Escolástica Cândica.

Por testamento de 31.7,1950 manifestou a última vontade 
de sua casa sita à Rua de Lisboa, n.° 49 se destinar a beneficência, 
com o nome da mãe. Por esta razão, aí se encontra instalado o Lar 
“ FILOMENA DA ENCARNAÇÃO” pertencente ao Instituto do 
“ BOM PASTOR” .

64) Jornal "Diário dos Açores", A.84.“ n .“ 22.259 — 1.3.1953
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Algum tempo depois do seu passamento, seu sobrinho: Professor Manuel Maria veio oferecer à Igreja, por ser uma das últimas vontades do seu tio, uma capa francesa que tinha um cordeiro bordado a fio de oiro nas costas; umas galhetas antigas; e uma N.a S .a em pedra que se encontra presentemente no frontispicio do 
templo.

— PADRE JOÃO DO REGO COELHO nasceu na freguesia das Capelas a 28 de Julho de 1903, filho de Joaquim Rego 
Coelho e Maria José Furtado.Devia ter sido ordenado de presbítero no ano de 1927 para principiar a sua acção pastoral nos Remédios da Bretanha.

Em seguida, no final do ano de 1930 foi nomeado prefeito 
e professor do colégio Sena Freitas em Ponta Delgada. Depois foi para a Lomba de Loução-Povoação, para vir para os Arrifes em 
1934, como vigário ecónomo. 65)Durante 26 anos desenvolveu uma acção pastoral digna 
de todos os louvores: l.° - porque ao tomai posse da paróquia, a seguir à visita pastoral de 19/8/1934 de D. Guilherme Augusto, de
parou com muitos problemas de aceitação; 2.° - o ambiente sociológico era bastante problemático por influência de algumas pessoas 
de baixo nivel educacional e moral; 3.° - fez durante muitos anos, sozinho! todo o serviço da Saúde e da Piedade; 4.° - conseguiu, através do seu esforço, tenacidade e honestidade de princípios, im- 
por-se como autoridade moral a todos os arrifenses.Consideramos sua influência tão profunda que não é pos
sível fazer-se a história dos Arrifes, sem se citar a acção humana, 
social e sacerdotal do Sr. Padre João.No aspecto material de obras e benefíciação da Igreja temos a registar: o assoalhamento da Igreja da Saúde, a construção 
da bancada, do cadeiral e dos confessionários, a pintura de algumas imagens, a aquisição de alfaias para o culto, etc.Deixou no dia 9 de Outubro de 1960 a Paróquia profundamente desgostosa com a sua transferência para o Hospital de 
S.José de Ponta Delgada, pelo que recebeu muitas e variadas mani
festações de pesar.Faleceu como Capelão do Hospital a 18/11/1970 sendo 
sepultado nas Capelas, sua terra natal.

— PADRE LEONARDO MONIZ DE MEDEIROS nas
ceu na freguesia do Pico da Pedra a 21 de Outubro de 1929, é filho

65) m.A n." 719 A 1934 pajj. 345
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de Tomás Augusto de Medeiros e Maria José Moniz Couto e ordenou-se em Angra do Heroísmo a 30/5/1954.
A sua primeira colocação, como coadjutor, foi a 5 de Dezembro do mesmo ano para a paróquia dos Arrifes, oferecendo os seus serviços durante 2 anos, após os quais foi transferido para a Lomba de S. Pedro, aí permanecendo 6 anos.
Estando a paroqui^r a Salga em 1963 foi convidado a dar 

assistência religiosa aos militares no Ultramar. Como capelão prestou 3 comissões de serviço na Guiné, Angola e Timor.
Em razão dos seus apreciáveis serviços e sobretudo pelas suas extraordinárias qualidades em se socializar com todos os militares, desde os soldados aos generais, foi sucessivamente promovi

do, ocupando actualmente o posto de major.Recebeu mesmo uma condecoração de Mérito Militar e 3 medalhas das Campanhas do Ultramar.
No próximo ano de 1985 completará 20 anos de serviço 

religioso junto das Forças Armadas, pelo que passará à reforma.
— PADRE JOSÉ FERNANDES DE MEDEIROS (1956—1957) sacerdote possuidor de um tracto social muito fino, 

coadjuvou os serviços pastorais durante 13 meses na paróquia de N.a S .a da Saúde.
A sua terra natal é o Faial da Terra onde nasceu a 12/11/1932, sendo seus pais José Fernandes de Medeiros e Silvana Fernandes Medeiros.
Ingressou no Seminário Episcopal de Angra em Outubro de 1944, ordenando-se no dia 20 de Maio de 1956 e celebrando sua Missa Nova no Faial da Terra a 8 de Julho.
Depois de paroquiar nos Arrifes foi transferido para Rabo de Peixe em Outubro de 1957 e para a Povoação a 20 de Setembro de 1963.
Com a saída de Mons. João Maurício Ferreira para o Santuário do S. Cristo dos Milagres de Ponta Delgada em 3/7/1975, Padre José Fernandes subiu por mérito próprio às categorias de Pároco e Ouvidor, sendo a sua actuação apreciada por todos : paroquianos e colegas.
— PADRE OCTÁVIO LUÍS DOS REIS (1957—1977) nasceu no Pilar da Bretanha aos 24 de Abril de 1917, sendo seus 

pais: Luis Jacinto dos Reis e Maria Augusta Fernandes dos Reis.
Frequentou a escola primária na sua terra natal, mas completou-a já na cidade de Ponta Delgada, para onde o seu pai viera trabalhar.
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Ingressou no Seminário de Angra no ano de 1930, tendo sido ordenado de presbítero a 22/6/1941 66) e celebrou sua missa 
nova na Igreja de N.a S .a do Pilar, onde fora batizado, a 13 de Julho do mesmo ano.

Desenvolveu o seu apostolado na paróquia de: S. Bento de Angra de 1943/45; Vila Franca do Campo em 1946; 67) S. Pedro de Santa Maria durante 10 anos; e N .a S.a da Saúde, Arrifes de 1957 a 1977.
Foi nesta última data acometido de trombose que o obri

gou a passar à manência.Contudo dedica-se com todo o fervor sacerdotal ao apos
tolado do “confessionário” ajudando os colegas neste ministério e orientando muitas almas que o procuram como conselheiro moral, 
ascctiço e mistico.Durante o tempo de sua vida activa e por todas as paró
quias por onde passou dedicou especial atenção aos arquivos: orga
nizando-os, catalogando documentos antigos, encadernando livros velhos, elaborando ficheiros e índices, etc...Sem favor, consideramos-lhe um extraordinário arquivis
ta.

— PADRE ADRIANO FURTADO MENDONÇA 68) (13 Out.° 1960— 1968) nasceu a 18/1/1916 cm Santa Cruz da La
goa, filho de Bernardino Furtado Mendonça e Elísia Soares Macedo, frequentou o Seminário de Angra e ordenou-se a 18 de Setembro de 1938, iniciando o seu trabalho apostólico, pelos Flamengos, 
Ilha do Faial, 69) passando em 1947 para os Fenais da Vera Cruz, onde foi Pároco e Ouvidor durante 14 anos, 70) continuando nos 
Arrifes de 1960 a 1968, para em seguida exercer o múnus de Cape
lão do Hospital Regional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo e regressar novamente a S. Miguel como Vigário 
Cooperador de S. Pedro e Professor de Religião e Moral no ano de 1970. 71)

Mi) IHA,  A. 1041 n .“ 746 |);i}-. ‘2.12
67) líl-.A, \ .  1647 ii." 765 pau. 170
68) l.ivro de Timilio, 1’arúiiuiu de N." S .“ da Saúde Kl. 2v
66) IIKA A. 1636 n." 737 pau- 66
70) IIKA A. 1647 n." 765 pa*. 170
71) IIKA A. 1670 n.° 824 pa(*. 256
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Com graves problemas eardiacos retirou-sc para sua casa, vindo a falecer no Hospital de S. José de Ponta Delgada a 
14/1/1978 e sendo sepultado no Cemitério da Lagoa no dia 16.Toda a sua acção apostólica foi cheia de extraordinário dinamismo, lançando-se em muitas e grandes iniciativas no campo espiritual c material.

Aquilo que era novidade, no seu tempo, em matéria de as
sociação. relativamentc: às crianças; eateaucsc, cruzada, passeios ...; aos jovens; reuniões, grupos ...; aos adultos; instrução, forma
ção, evangelização ... agarrava e dava-lhe um impulso que cataliza- va toda a gente.

No aspecto material dada a sua personalidade activa e no referente aos Arrifes quem os interessa aqui e agora, remodelou toda a armação da Igreja Paroquial e sacristias, limpou as cantarias, decorou as capelas, revestiu: a capela-mor de 6 painéis em azulejos e o corpo da igreja com lambrim ... Idealizou um templo maior pa
ra a Piedade e uma Nossa Senhora monumental para o cimo do Pico Bensaúdc! Mas a sua saúde não deu para tantos empreendimentos e ar rojos.

— PADRE BFNJAMlM PACHECO RAPOSO, nascido a 11 de Abril de 1922, filho de Augusto-Furtado Raposo e Maria 
Patrocínia Pacheco estudou no Seminário Diocesano, ordenando- 
-se cm 21/6/1946 e celebrando missa-nova-na Igreja de N .a S.a dos Remédios, Vila da Povoação, a 20 de Julho de 1946.A sua l .a colocação foi para o Pilar da Bretanha, onde 
paroquiou durante 22 anos, iniciando a sua acção pastoral nos Arrifes em dia de Cristo Rei, 27/10/1968.A sua actividade pastoral tem-se caracterizado por uma 
permanente aclualização: Io. na acção catequética, através da organização de cursos de formação de elementos para a educação da 
I c; 2.° numa renovação litúrgica através dc equipas de leitores e grupos corais para animação e vivência dos actos de culto; 3.° organização de Cursos de Cristandade na paróquia; 4.° preparação dos noivos para o sacramento do matrimônio, através do Curso de 
Preparação Matrimonial que se realiza no inicio de cada ano pastoral; 5.° lançamento do Movimento Bíblico para estudo e meditação das Sagradas Escrituras; 6.° preparação e organização das Festas, etc.. A conservação dos templos e todas as obras que tem realizado.ampliação da Igreja da Piedade com o salão anexo, a sacristia 
e torre; a obra do adro da Saúde, onde empregou 1.200 contos, que foi revestido todo a pedra regional, conseguindo um conjunto harmônico que muito valorizou o l.° templo arrifense, mostram a lu
cidez do Pastor zeloso e consciente dc que o espiritual assenta e condiciona o natural.
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PADRE MANUEL PEREIRA DIAS



PADRE JOSE JACINTO VIEIRA



PADRE JOAO DO REGO COELHO



PADRE ADRIANO FURTADO MENDONÇA



IGREJA DE N .a S.a DOS MILAGRES

Como atrás explicamos, os curas de N .a S.a da Saúde é que faziam assistência religiosa aos cristãos residentes na zona dos Milagres, mas os que abaixo nomeamos aparecem nos livros de registo como responsáveis pelo serviço.
É nossa intenção ao destacarmos dentro deste capítulo a lista dos sacerdotes que serviram os Milagres, l.°) fixar a história da nova Paróquia; 2.°) dar a possibilidade aos referidos cristãos de manifestarem sentimentos de gratidão aos seus pastores espirituais;3.°) deixar escrito que o primeiro Pároco foi o Sr. Padre Manuel 

Falcão Dinis que teve a iniciativa, desenvolveu esforços e solicitou às autoridades eclesiásticas a constituição da nova Paróquia de N .aS.a dos Milagres.
— PADRE JOÃO MACHADO foi o 1.° sacerdote com a 

designação de cooperador que aparece a prestar serviço nos Milagres.
Era o ano de 1828. As obras da edificação do templo ainda não tinham terminado, mas a necessidade de se atender aos 

fiéis, obrigava a celebrar-se missa aos domingos naquelas condições.
O ordenado do coadjutor João Machado de 5$000 reis aparece no Livro de Contas à página 26.
— PADRE ANTÔNIO JACINTO TAVARES CABRAL 

surge na data de 1833, altura em que a Saúde é elevada a paróquia e em que se compreende a nomeação de um cura.
— PADRE ANTÔNIO JACINTO PIMENTEL fez serviço de 1837 a 1861.
— PADRE MANUEL PACHECO BULHÕES, 1863 e 64.
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— PADRE ANTÔNIO JACINTO MENDES DE MEDEIROS aparece no livro de Receita e Despesa, à página 31 no dia 
3 de Junho de 1864.Julgamos que devia ter residido na Chã do Outeiro porque o fontenário tem o seu nome. A sua casa seria no lado de bai
xo.

— PADRE FRANCISCO JOSÉ DO COUTO estaria nos 
anos de 1865, 1866, 1867 e 1868.

— PADRE JOSÉ FERREIRA AFFONSO deveria ter ser
vido nos Milagres quando morou na Rua dos Afonsos de 1865 a 
1869.

— PADRE JOSÉ M ATI AS TAVARES coadjuvou a pas
toral durante 9 anos: de 1887—1896. Conseguimos testemunhos orais acerca deste sacerdote, sobretudo de residir na Rua dos Afon
sos n.° 27.

— PADRE JOSÉ JACINTO VIEIRA era natural de 
Água de Pau, concelho da Lagoa, onde nasceu a 22 de Novembro de 1867 sendo seus pais: José Jacinto Vieira e Maria da Glória Pi
ques. 72) Foi ordenado na Capela do Paço Episcopal no dia 5/8/1894, recebendo provisão para cura das Feteiras a 7 de Junho 
de 1895, onde permaneceu durante 2 anos, 73) sendo nomeado, em 
seguida, cura-capelão dos Milagres em 1/7/1898.Residiu sempre e foram 44 anos, na Rua do Amaro Dias n.° 5 e foi coadjutor do Padre Ferreira, Padre Pereira e Padre 
João, dedicando a todos a sua melhor colaboração e espírito de ser
vir. Em 1934, com a saída do Padre Manuel Pereira Dias e a vinda do Padre João do Rego Coelho, teve o grande desgosto de não ser nomeado vigário - afirmam os velhos.Faleceu nos Arrifes, indo a sepultar no cemitério local a 
11 de Novembro de 1942 com a idade de 78 anos.

— PADRE ANÍBAL DO REGO DUARTE é assim referenciado no Boletim da nossa Diocese a quando da sua morte: 74)

72) BKA A. 1894 n.° 265 pag. 13
73) Monografia de Kelciras, H.*' Anlúnio Lopes da Luz, pag. 360
74) BLA A. 1975 vol. 41 n.° 829 pag. 106
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“ No curato de Calhetas da Ribeira Grande faleceu no dia 31 de Dezembro de 1974 o P. Anibal do Rego Duarte.
Era natural das Capelas, onde nasceu em 22 de Outubro de 1906, filho de Manuel do Rego Duarte e de Maria dos Anjos Pe

reira. Era irmão do P. José do Rego Duarte já falecido.
Terminado os estudos no Seminário Episcopal de Angra, foi ordenado sacerdote a 23 de Fevereiro de 1930.
Paroquiou na freguesia dos Biscoitos desta ilha, durante alguns anos e na Relva, S. Miguel desde 1950 a 1962, ano em que foi nomeado capelão da Casa de Saúde do Egipto, onde se manteve até 1969. Desde 1970 até à sua morte, foi vigário-cooperador de 

Calhetas, curato de Rabo de Peixe.
Dotado de carácter muito bondoso, grangeou a simpatia de todos os colegas e dos fiéis com quem contactou ao longo de uma vida sacerdotal muito operosa e cheia de boas obras. Trabalhador e zeloso, sobretudo no ministério do confessionário, P. Ani

bal, - como todos o conheciam - era o cireneu dos párocos em dias de confesso.
Num corpo muito avantajado residia a bonomia duma alma que nos legou exemplos de mansidão, de paz, de boa disposição e de bondosa condescendência.Paz à sua alma.”
Esteve nos Milagres de 1943/49 e a sua presença e fixação tem muita importância porque é com este sacerdote que principia a 

autonomia administrativa concedida pelo Pároco da Saúde e que se 
adquire o Passai para uma permanência irreversível, originante da futura independência.Esclareça-se que viveu alguns meses no prédio que faz canto com a Canada do Cadarço e a Travessa, situação que ajudou 
a acelerar a compra do Passai.

Como coadjutor que era, vinha todos os domingos celebrar a missa das 9 horas à Saúde e ajudava em todos os serviços comuns à paróquia inteira,
— PADRE MANUEL FALCÃO D1NIS nasceu a 29 de Março de 1924 na Vila de São Sebastião, Ilha Terceira; frequentou o Seminário de Angra e ordenou-se a 12/6/1949; celebrou missa nova na sua freguesia a 26/7/1949; era filho de João Falcão Toste e 

Ana Pacheco Dinis; e recebeu nomeação para os Milagres a 19/12/1949.
Veio para os Arrifes e já é mais micaelense que terceirense - segundo declara abertamente.
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Pelo seu modo disciplinador, tem toda a paróquia e secto- res na devida ordem, -sem admitir condescendências nem contem
plações. Ao longo dos 34 anos que permanece à frente da Paró
quia de N .a S .a dos Milagres - foi a sua l . a e única colocação - tem procurado uma actualização à base do Concilio Vaticano II, orga
nizando: catequese infantil; cursos para jovens; C.P.M. para noivos; reuniões para preparação do Batismo, etc.Dedica especial atenção à pastoral dos doentes que visita, 
não só mensalmente mas frequentemente, e será a sua especialidade em toda a sua missão de Pastor.Foi o Sr. Padre Falcão que em 3 de Abril de 1959 conse
guiu elevar o curato à categoria de paróquia e foi ele nomeado l.°  Vigário.
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Casa onde nasceu o Cardeal I). HUMBERTO MEDEIROS





CARDEAL D. HUMBERTO

A ilustre pessoa do Cardeal D. Humberto de Sousa Medeiros é a individualidade que mais honra e dignifica a freguesia dos Arrifes.
Nenhum arrifense conseguiu título e cargo tão elevados e honrosos como o “ nosso Cardeal” . Assim o denominamos com todo o orgulho humano e cristão e o damos a conhecer a toda a gente.
Arrifes, foi a terra natal de sua Eminência que nunca a esqueceu e até a honrou com 3 visitas nas categorias de Bispo, Arcebispo e Cardeal.
Parecia mesmo o cumprir de um acto de vassalagem às origens, a cada subida em dignidade e prestigio eclesial.
Por seu lado os arrifenses exultaram de alegria pela notícia de um patrício seu ter chegado à dignidade de Cardeal da Santa Igreja Católica.
Aproveitaram sempre todas as oportunidades para mani

festarem a S. Eminência a reverência, a consideração e estima que lhe dedicavam.
Assinalaram a casa onde nascera em 1915 com uma lápide em mármore; ofereceram um artístico cálice, estilo Renascença, a quando da sagração episcopal; enviaram a Roma o Pároco: Padre 

Benjamim Pacheco Raposo para assistir às cerimônias do cardeala- to; e receberam sempre S. Eminência com grandes manifestações de alegria e contentamento.
Através do nosso cardeal a freguesia dos Arrifes foi conhecida, citada e engradecida todas as vezes que nos meios de co

municação social se noticiava D. Humberto. Não escondia sua pro- veniência arrifense, antes se gloriava e aproveitava todas as ocasiões para render homenagem à sua terra natal.Quando cá vinha lembrava-se de todos, mas tinha gesto 
especial de magnaminidade para com os arrifenses pobres, oferecendo as suas dádivas.

Contudo se a vida e a pessoa do nosso Cardeal foi sempre para o povo arrifense efusiante júbilo e alegria, a notícia da sua morte foi o acontecimento mais triste e pungente que lhe poderia acontecer.
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O noticiário do meio dia daquele fatídico 17/9/1983 abriu 
com a notícia do falecimento de D. Humberto de Medeiros, numa clinica de Boston ... as senhoras apareceram às janelas e passaram 
de umas às outras a infausta noticia, de tal forma que os arrifenses 
em poucos minutos cobriram-se de luto ... houve muitos que choraram...

Para nós foi chocante ... e um esboroar de castelo, visto estarmos a trabalhar na presente monografia e lermos já a página da dedicatória e homenagem a D. Humberto, dactilografada e co
lada no projecto do nosso livro.

Tínhamos sonhado que no lançamento do livro iriamos à América; pediriamos uma audiência a Sua Eminência; e oferecer- lhe-iamos pessoalmente a nossa obra que desde as primeiras notas e investigações tínhamos resolvido dedicar a quem mais tinha honra
do e dignificado os Arrifes e os arrifenses.Foram momentos em que o nosso coração se deixou inva
dir e mergulhar em desilusão e dor pela morte inesperada de quem 
tanto admirávamos.Parece que mais doloroso ainda será o dia em que teremos 
de substituir a referida folha e escrever “à memória de D. Humber
to” . Tornamo-nos admiradores de S. Eminência pela gentileza 
e afabilidade que nos dispensou, entre tantas autoridades, de na última visita conversar conosco, perguntar pelo nome, pelas activida- 
des, pela família ... isto numa simplicidade impressionante de igual 
para igual.Por estes motivos pessoais e íntimos, por ser arrifense e 
em nome da nossa freguesia dos Arrifes homenageamos e dedicamos esta obra à memória de D. Humberto de Sousa Medeiros que 
foi ilustríssimo Cardeal de Boston, U.S.A.E neste capitulo, se tanto nos ajudar o engenho e a arte, procuraremos passar por escrito tudo o que sabemos sobre sua vida 
e pessoa, e transcreveremos testemunhos pessoais e notícias dos jornais para assim ser maior e melhor a nossa homenagem.

GENEALOGIA
Principiamos por apresentar as origens genealógicas do 

Cardeal Medeiros, as quais foram elaboradas por Nuno A. Pereira e publicadas no jornal Correio dos Açores “ Ano XLV1I n.° 13.735 de 23 de Abril de 1967.
Trabalho de investigação que consideramos óptimo e com 

a devida vénia ao autor, transcrevemos na integra:
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“iVo dia de Todos os Santos do ano da graça de 1915, re
cebeu as águas batismais na paroquiai de N. 0 S .a da Saúde, fregue
sia dos Arrifes, Concelho de Ponta Delgada, um varão a quem fo i  
posto o nome de HUMBERTO, nascido naquela freguesia, na ma
nhã do dia 6 de Outubro daquele ano, o qual viría a ser o actual 
Bispo de Brownsville, no Estado do Texas, Estados Unidos da 
América do Norte.

Foram Padrinhos seus tios maternos Antônio de Sousa 
Massa-Flor Junior e Ana da Glória Massa, sendo Ministro o Vigá
rio Manuel Pereira Dias.

Seu pai, Antônio de Sousa Medeiros nascido a 16 de Ju
nho de 1887, filho de Victorino de Sousa Medeiros e de Maria do 
Nascimento, casou na Igreja de N . " S .a da Saúde dos Arrifes, no 
dia 23 de Janeiro de 1915, com Maria de Jesus Massa; ele domici
liado na Grotinha daquela freguesia e ela doméstica, residente na 
Rua da Saúde.

Emigraram para a América do Norte, onde se fixaram, 
chamando mais tarde este filho que ficara na companhia dos avós.
A VÓS MA TERNOS: Antônio de Sousa Massa Flor, batizado na 
Igreja da Saúde. Do seu termo de batismo constam os seus avós. 
Casou em II  de Maio de 1891 na dita Paroquial com Ana da Glo
ria, filha de Francisco de Sousa Massa e de Ana de Jesus, também 
naturais e residentes naquela freguesia, onde todos receberam as 
águas batismais.

Eram abastados lavradores.
BISA VÓS: José de Sousa Massa que casou em primeiras núpcias 
com Ana Francisca de Jesus, filha de Antônio de Sousa e de Maria 
Francisca.

Ignora-se a data e igreja onde se realizou este matrimô
nio.

Em 22 de Abril de 1880, passou a 2 .a núpcias com Jacima 
de Jesus, na paroquial de São José, desta cidade.
TRISAVÔS: Ana Jacinta de Jesus, casada a 19 de Outubro de 
1817, na referida paroquial de S. José, com Manuel de Sousa, filho 
de outro do mesmo nome e de Maria Francisca, ambos naturais 
desta cidade.
QUARTOS A VÓS: Maria da Conceição, natural da freguesia de S. 
José, onde casou a 26 de Fevereiro de 1797 com Manuel de Jesus, 
natural da freguesia de N .a S .a das Neves, do Lugar da Relva, filho  
de Bartolomeu da Silva e Victória Maria.
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QUINTOS A VÓS: Manuel de Sousa Benevides, casado em 4 de 
Dezembro de 1765, na dita paroquial de S. José, com Victória 
Francisca, filha de João Ferreira Raposo ou Ferreira da Mota e de 
Teresa de Jesus.Foram testemunhas deste casamento o Padre Jerónimo 
da Câmara e o Capitão Manuel da Câmara e Sá.
SEXTOS A VÓS: Manuel de Sousa Benevides, natural da freguesia 
de S. José, desta cidade, casou na freguesia de S. Pedro, aos 3 de 
Novembro de 1733 com Antónia Cabral, natural da freguesia de 
Bom Jesus de Rabo de Peixe, filha de Manuel da Costa Sousa e de 
Ana Teixeira, já  falecida nesta data.

Foram testemunhas deste casamento o Capitão Manuel 
da Câmara e Melo, filho do Capitão e Juiz Contador: Francisco 
Afonso de Chaves e Melo.2)
SÉTIMOS A VÓS: André de Sousa Benevides, morador nos Arri- 
fes. Casou na igreja de S. José de Ponta Delgada aos 23 de Janeiro 
1708 com Ana de Sousa, filha de Nicolau de Sousa, já  falecido, e 
de Catarina Gomes, naturais e moradores na então freguesia de S. 
Mateus. 3)

Uma das testemunhas deste casamento fo i Dionisio de 
Mendonça e Vasconcelos. 4)
OITA VOS A VÓS: Gaspar de Sousa Benevides, casado na Igreja de 
S. José desta cidade em 18 de Novembro de 1682, Com Maria Jeró- 
nima, filha de Manuel Coelho Correia e de Apolónia de Sousa. 

Eram todos paroquianos de S. José. 5)
Uma das testemunhas deste casamento fo i Gaspar Roiz de 

Sousa, certamente da família do nubente.
Este nome tornou-se frequente nesta família talvez em 

memória daquele que faleceu em Cochim.
NONOS A VÓS: Tomé Roiz de Sousa, 6) da Relva, casou na fre 
guesia e paroquial de S. Antônio em I I  de Julho de 1646, com Ca
tarina Soares, filha de Pedro Afonso da Costa e de Luzia Soares.
DÉCIMOS A VÓS: Manuel Simões de Sousa, da Relva, casada 
com Isàbel Ferreira.
DÉCIMOS PRIMEIROS A VÓS: Catarina Dias que casou, antes 
de 1584, com Manuel Simões, da Relva. Esta Catarina, já  viúva e 
moradora nos Campinos, outorgou numa escritura, nas Notas do 
Tabelião Manuel de Andrade, com seu filho Belchior Simões, di
zendo que seu marido tinha vendido um foro. 7)
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Sua avó, Maria Dias, faia dela e de seu marido, Manuel 
Simões, em seu testamento.

Manuel Simões deu contas deste testamento no Cartório 
dos Resíduos no ano de 1606.
DÉCIMOS SEGUNDOS A VÓS: Gaspar Roiz de Sousa, morador 
na Relva. Casou com Jerónima Dias, filha de Jorge Afonso 8) e 
Maria Dias, 9)

Esta Jerónima em 9 de Janeiro de 1608, nesta cidade, 
queixou-se de que seu marido tinha trespassado a seu genro Manuel 
Simões, sem sua licença, certa terra que herdara de seu pai.
DÉCIMOS TERCEIROS A VÓS: Guiomar Roiz de Sousa 10) fo i  
casada com João Gonçalves da Rocha, o Cerne, de alcunha, mora
dores na Relva.

Era escudeiro da Casa Real.
Fez-testamento em 19 de Setembro de 1568, aberto em 19 

de Junho de 1572.
Manda sepultar-se na Igreja de N .a S .a das Neves, em co

va sua e com letreiro, de fronte do altar-mor.
Mandou fazer nesta igreja um altar de invocação de S. 

Cristovão.
Vinculou a terça parte dos seus bens a sua mulher e testa- 

menteira, e por morte delq o rendimento da terça ficaria cada ano p 
um dos seus filhos.

Contra esta Guiomar Roiz de Sousa alcançou a Santa Ca
sa da Misericórdia desta cidade, uma sentença a 15 de Maio de 
1584. Esta demanda teve a sua origem no facto de sua avó paterna, 
Guiomar Alves, ter vinculado 30 alqueires de terra, nomeando ad
ministrador seu neto Gaspar de Alpoim e na menoridade deste seu 
marido, o Cerne, e por morte daquele neto, viesse a administração 
à Santa Casa.
DÉCIMOS QUARTOS A VÓS: Violante de Benevides que fo i  se
pultada com o auto da Misericórdia de Ponta Delgada, em 9 de Se
tembro de 1587. II)

Esta Violante teve os seguintes irmãos: a) Pedro Alvares 
de Benevides que, em 1535, serviu de testemunha em Évora, sendo 
cavaleiro da Casa Real e Alcaide da Vila de Ponta Delgada.

Em 26 de Janeiro de 1538 fo i confirmado no ofício de A l
caide de Ponta Delgada sendo ainda solteiro.

Foi Cavaleiro de África; b) Margarida Alvares de Benevi
des que fo i casada com João Dias de Carvalho ou Caridade, Escu
deiro da Casa Real.
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Mandaram edificar a Ermida de N .a S .a da Piedade, ju n 
to das suas casas nos Arrifes.

Instituiram um vínculo por testamento de 11 de Setembro 
de 1530, de que fo i última administradora a “Casa do Colégio c) 
Inês Alvares de Benevides, casada com Afonso Anes Pereira, filho  
natural do Conde da Feira.

Foram pais de Frei Manuel Roiz Pereira, 6 .0 Vigário da 
Matriz de N .a S .a da Estrela, da Ribeira Grande, o qual mandou 
edificar a Ermida de S. Gonçalo nesta cidade. 12)

São filhos de Álvaro Rodrigues ou Afonso Alvares de Be
nevides, descendentes dos Marqueses de Flomesta.

Foi cavaleiro de África.
Veio do Algarve estabelecer-se nesta ilha.
Foi casado com Beatriz Amado.
Esta Violante de Benevides casou com Pedro Roiz de Sou

sa, da Relva filho de Bartolomeu Roiz e de Beatriz Afonso, sua pri
meira mulher.

Este Bartolomeu era irmão de Beatriz Roiz que faleceu 
em 1513, mulher de Pedro Afonso, Escudeiro da Casa Real, Verea
dor na primeira eleição da Câmara de Ponta Delgada.

Mandaram edificar a Capela dos Santos Reis Magos, no 
transepto do lado do Evangelho da Igreja de S. Sebastião, Matriz 
desta cidade. 13)

Esta linha genealógica é um modesto tributo ao ilustre 
Prelado que no Novo Mundo honra a Terra Natal e dignifica o no
me português. ”

NOTAS:
1) O Padre Jerónimo da Câmara era Capelão das missas que D, Margarida Bettencout da Câmara, fundadora da Igreja de N .a S.a da Saúde mandou rezar perpétuamente por sua alma, e o Capitão 

Manuel da Câmara e Sá era o administrador dos bens que ela vin
culou. Para a história da fundação deste templo veja-se o jornal “ Açores” de 21 a 23 de Agosto de 1966.2) O capitão Manuel da Câmara e Sá é o acima citado e Francisco Afonso de Chaves e Melo (1723 a 1781) foi administrador de um importante vínculo, hoje conhecido por Monte Leopoldo e outras 
terras na freguesia dos Arrifes. Seu pai foi o autor da “ Margarita 
Animata” .3) A paróquia de S. José desta cidade, por efeito de ter estado em 
vários templos, mudou de invocação, consoante as igrejas em que esteve estabelecida. É conhecida por S. Mateus entre os anos de 1646 a 1674 e 1705 a 1712.
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4) Foi Padre e Tesoureiro da Matriz de S. Sebastião desta cidade.
5) A freguesia de S. José englobava então parte da actual freguesia dos Arrifes.6) Roiz é a forma abreviada e arcaica de Rodrigues.
7) Parte desta linha genealógica, bem como algumas notas, foram 

extraídas dos preciosos livros de genealogias do falecido Senhor Rodrigo Rodrigues, por deferência do seu filho, Senhor Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues.
8) Jorge Afonso, da Relva, fez testamento na sua casa, nos Campinos, a 2 de Maio de 1579. Intituiu uma terça vinculada. Manda 

sepultar-se na Igreja da Relva em cova sua. Era homem rico. Nas verbas 12, 13 e 14 ao falar de dinheiros que tinha abonado a seu genro Manuel Gonçalves que morou na Povoação, refere-se a um navio que este construiu na Calheta desta Cidade.
9) Testou em casa de Maria Benevides, em 10 de Outubro 1584.
10) Guiomar Roiz de Sousa era irmã do Padre Manuel Roiz de Sousa que foi para o Brasil e de Gaspar Roiz de Sousa que foi para a índia, onde faleceu. A sua sepultura encontra-se em Cochim na 
Igreja de São Francisco, sob lousa encimada por um brazão de armas e com a seguinte inscrição: AQUI JAZ GASPAR ROIZ DE 
SOUSA, FILHO DE PEDRO ROIZ DE SOUSA E DE VIOLAN- TE DE BENEVIDES, NATURAL DA ILHA DE SÃO MIGUEL. (Inscrições portuguesas que se encontram na Igreja de S. Francisco de Cochim. Sociedade de Geografia de Lisboa. 1892).
11) Trabalhos históricos genealógicos de Hugo Moreira.12) Para a biografia deste Vigário vide “ Diário dos Açores” de 4, 7 e 8 de Outubro de 1963.
13) O Dr. Gaspar Frutuoso trata largamente desta família no Livro4.° das “ Saudades da Terra” .

JUVENTUDE
O menino Humberto frequentou o ensino primário na Escola D. Leonor Afonso, vulgarmente conhecida por Escola do Jardim.
Foi sua professora D. Maria Aura de Sousa Calouro que muitas vezes se referia ao seu antigo aluno com palavras elogiosas para ele, e mui vaidosas para si própria.
Reconheceu logo nos primeiros contactos que era uma criança intelectualmente bem dotada, esmeradamente educada e 

amiguinha dos seus colegas.Prestou brilhantes provas escritas e orais no exame do 2.°grau.
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Terminada esta etapa da sua vida o jovem Humberto iniciou prematuramente a sua carreira de trabalhador.
Numa extinta fábrica de sabão da nossa cidade de Ponta Delgada principiou a labutar ... foi empregado comercial do Sr. 

José Miguel de Carvalho, donde passou para o escritório de advocacia, então na Rua Tavares Rezendes, 35, do Dr. Oliveira San- 
-Bento. Foi este que o recomendou ao mestre Domingos Rebelo, afamado pintor pois que o rapaz manifestava bom geito e boa queda para o desenho.

Nessa altura fez à pena o desenho. “ Infante de Sagres” 
que ofereceu ao seu patrão: Dr. Oliveira San-Bento que o guardou como recordação, pela vida fora.

Trabalhava o jovem Humberto ... e estudava à noite, pois que cm 1929 cra aluno da antiga Escola Industrial e Comercial 
“ Velho Cabral” .

EMIGRANTE

Já os seus pais: Antônio de Sousa Medeiros e Maria de Jesus Massa tinham emigrado para América há um ano, quando mandaram chamar o seu filho Humberto que ficara a cargo dos seus avós.
Estava-se no ano de 1931.
Muitas vezes D. Humberto tem sido considerado com toda a justiça e linda forma como o “ emigrante n .°l, o protótipo, o orgulho dos portugueses emigrados, por ele nos Estados Unidos ter subido tão alto” .

ESTUDANTE

Em Fali River, frequentou uma escola pública e depois 
uma escola de desenho, ao mesmo tempo que trabalhava numa fár brica de tecidos.

Aos 19 anos entrou no Liceu, e depois, na Universidade de Washington, onde conquistou a admiração e estima de todos os seus professores.Os professores da “ High School” com 7.000 alunos esco
lheram o estudante Humberto para proferir a “oração de sapiência” .
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Assistiu ao brilhante discurso uma dama protestante que entusiasmada pelas qualidades do orador, no final, o felicitou efu- sivamente e se ofereceu para custear a continuação dos seus estudos.
Entrou assim na Universidade Católica de Washington e distinguiu-se de tal forma que o próprio boletim da Universidade 

diz “ ipsis verbis” : é o aluno mais distinto que nos últimos 25 anos 
aqui se matriculou.

No período de 1942 a 1952 recebeu os diplomas de mestre 
de Artes, licenciatura em Filosofia e doutoramento em Teologia.

SACERDOTE

Foi ordenadç de presbítero a 15 de Junho de 1946 e prin
cipiou as suas actividades pastorais pela paróquia de S. João de Deus e aí se preparou para o doutoramento em Teologia, tendo seguido depois para Roma, a fim de concluir os seus estudos na Universidade Gregoriana.

Completada esta etapa universitária é elevado à dignidade de Monsenhor pelo Papa Pio XII em 1958, depois de exercer os diversos cargos de coadjutor, capelão, pároco, vigário, vice-chance- 
ler e chanceler da cúria eclesiástica.

BISPO

S. S. Paulo VI, em 20/6/1966 nomeia Padre Humberto, Bispo de Brownsville, para o Estado do Texas.A sagração episcopal foi celebrada na catedral de N .a S.a da Assunção - Fali River no dia 7 de Junho de 1966 e presidida pelo 
Bispo, Mons. James Connoly, coadjuvado pelo seu prelado auxi
liar, Mons. James Gerald e pelo auxiliar da Diocese de Filadélfia: Mons. Gerald Mc. Devitt.

O orador da cerimônia litúrgica foi um sacerdote norte-americano, Padre John Paul Dricall.
Às festas assistiu Mons. José Gomes como convidado deD. Humberto, o qual foi portador de uma lembrança dos Arrifen- ses: um cálice de prata e ouro. Iniciativa lançada pelo pároco de en

tão: Padre Adriano Mendonça que com todo o entusiasmo próprio, catalizou toda a freguesia dos Arrifes a manifestar o seu regozijo e estima ao seu patrício que era elevado à categoria de Bispo.
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Na Diocese de Brownsville, D. Humberto distinguiu-se pelas suas orientações no campo social e laborai. Havia graves problemas de justiça salarial que afectava, sobretudo os trabalhadores 
emigrantes do México. Ajudou mesmo a fundar um sindicato rural 
para eles.Coroou-se de pleno êxito toda a sua acção pastoral junto 
dos diocesanos texanos, por um contacto pessoal e directo com o povo, com os emigrantes, com os presos, e ainda por um sentido de 
inovação das estruturas eclesiais.Ao ser investido na dignidade episcopal, pensou Sua Excelência, vir às origens como preito de gratidão à terra e aos seus 
antepassados.Assim chega a S. Miguel a 23/4/1967, saudando todos 
com as belas e expressivas palavras, proferidas aos microfones do aeroporto de Rabo de Peixe:

75) O coração português é feito de sentimento, vive de ca
rinho e morre de saudades.O pobre coração que trago em meu peito, e que nesta ocasião palpita de alegria ao ver-me rodeado pela minha querida família e vizinhos que não vejo há mais de trinta e seis anos, deseja ar
dentemente sair ao encontro de cada um de vós e abraçar-vos com todo o amor que é capaz. Trinta e seis anos de ausência, trinta e seis 
anos de saudades, trinta e seis anos daquele sentimento misterioso e 
tão singularmente português que nos impele através da vida, muitas vezes doloroso, a buscar consolação e alento na lembrança dos 
dias passados, dos amigos dos outros tempos, da vida inocente da infância e da juventude que caminhava a passos rápidos para a ida
de mais responsável da mocidade; na lembrança do próprio torrão 
natal que nos serviu de berço ....

76) Por intermédio do jornal “ Açores” saudo com todo o meu coração o nosso querido povo micaelense e agradeço de dentro 
da alma tudo quanto lhe devo, desde a minha infância até esta hora, e em penhor da minha imensa gratidão suplico ao nosso Pai Ce
leste que o encha com a abundância das suas graças.Ao mesmo tempo peço que não se esqueçam de mim nas 
suas orações e sacrifícios. A todos muito obrigado!”

75) Jornal “ Açores" A. XXIII n.° 6.520, 25/4/1967
76) Jornal “ Açores” , A. XXIII n.° 6518, 23/4/1967
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O dia primeiro de Maio foi escolhido para a grande homenagem do povo arrifense ao seu mais ilustre filho.O programa das festas foi assim:a) - No Largo do Bom Despacho 23 cavaleiros esperaram Sua Exce
lência para daí o escoltarem até à Saúde;b) - Recepção no Cine Saúde, em que foi saudado:

“ Num vibrante e sentido improviso o sr. Padre Adriano 
Furtado Mendonça saudou o ilustre antístete, dizendo do orgulho e da satisfação do povo daquela freguesia, por um dos seus mais ilus
tres filhos ter ascendido a tão elevada dignidade eclesiástica.Evocou a mocidade do Sr. D. Humberto e a sua partida 
para a América do Norte, há três dezenas de anos, e elogiou os seus dotes de coração e de inteligência, apresentando-lhe em nome de todos os paroquianos, cordiais felicitações e cumprimentos de filial 
respeito e admiração.”
c) — Acompanhado pelo Bispo e de Angra, do Funchal, do Reitor do Seminário e do Padre Adriano, D. Humberto celebrou a eucaristia;
d) — A banda “ Lira N .a S .a da Saúde” tocou um hino feito de propósito pelo mestre, Manuel de Medeiros Canito que ofereceu aS. Ex.cia a partitura e o pergaminho de sócio honorário da filarmônica;
e) — Terminada a cerimônia religiosa, procedeu-se ao descerra- mento de uma lápide na casa onde nasceu D. Humberto de Medeiros.

No momento a menina Maria do Céu Cordeiro Amarelo recitou a seguinte poesia de Gabrel Ferreira:
Benvindo seja! benvindo!O nosso povo o espera,
Aurora de luz surgindo 
Em manhã de Primavera.
Demos graças ao Senhor 
Por termos em companhia O eminente Pastor 
Filho desta freguesia.
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Desejamos-lhe saúde 
Longa vida ainda tenha E que Deus do Céu o ajude Na missão que desempenha.
Nós não sabemos louvar 
O dom nobre e culto 
E foi neste humilde lar Que nasceu tão grande vulto.
Somos felizes, ditosos Em possuir tal beleza 
E sentimos orgulhosos Com vulto desta grandeza ....
Senhor, por vossa intenção 
Em troca desta alegria Rezemos esta oração Pai nosso ... Avé Maria.

A lápide foi descerrada e todos leram:.“ NESTA CASA NASCEU EM 6/10/915 D. HUMBERTO DE SOUSA MEDEI
ROS, BISPO DE BROWNSVILLE, TEXAS U.S.A.’’.

ARCEBISPO

Somente quatro anos permaneceu o Bispo D. Humberto no Estado do Texas.A sete de Outubro de 1970 é elevado à dignidade de Arce
bispo de Boston, a 2.a Diocese de todos os Estados Unidos, depois de Chicago, com dois milhões de católicos, 410 paróquias, 139 es
colas paroquiais elementares, 20 escolas secundárias, 8 colégios, 4 escolas de enfermagem e 12 hospitais.

Propôs-se logo contactar pessoalmente os sacerdotes, reli
giosos e todo o povo: os velhos, os doentes, os presos, os trabalhadores, os estudantes, e os jovens.Logo nos primeiros dois anos da sua actividade como Ar
cebispo de Boston, as linhas mestras da sua pastoral tornaram-se 
claras. Os pobres e outras vítimas da sociedade moderna foram sua preocupação. Neste sentido aderiu de alma e coração à Campanha por um desenvolvimento humano, vasto programa com o fim 
de quebrar o círculo da pobreza.
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Os drogados, os camponeses, as vítimas da guerra, os velhos foram as preocupações urgentes do novo Arcebispo.O aborto mereceu especial atenção e foi intransigente defensor da vida humana. Lutou contra o relaxamento das'leis sobre 
contraceptivos e sobre o aborto.

Num esforço por tornar a administração da Arquidiocese mais eficaz, dividitu-a em três zonas pastorais, colocando à frente de cada uma delas um bispo auxiliar, assistido por vigários episcopais.
O Ecumenismo também mereceu a sua atenção, manten

do-se em íntimo contacto com outras comunidades cristãs e com a comunidade judaica.De todas as suas cartas pastorais, merece especial menção a Carta Pastoral de 1971 “ As cidades do Homem e os Pobres dc 
Deus.”

Este documento atraiu a atenção internacional e veio oferecer linhas de orientação de muitos simpósios, seminários e outras reuniões.
Em razão de tantos sucessos, a 5 de Março de 1973 o Papa oferece-lhe o barreto cardinalicio em Roma.
Nesta qualidade visita a sua terra natal pela 2.a vez, no dia 19 de Agosto de 1973.Antes de sair da América, é homenageado numa grande 

festa pelos seus muitos admiradores, como se pode ver pela notícia abaixo:
77) “Mil e d mentas pessoas encheram por completo o 

grande salão de festas do Staler Hotel de Boston, no banquete de 
homenagem ao cardeal-arcebispo D. Humberto Medeiros, que te
ve, da parte dos seus promotores, o propósito de apresentar ao pre
lado cumprimentos de boa viagem até à sua terra natal - a Ilha de S. 
Miguel, nos Açores - onde vai, em avião especial dos TAPcelebrar, 
no dia 19 de Agosto o 47,0 aniversário da sua I. “ comunhão, na pe
quena Igreja da freguesia dos Arrifes.

Não houve discursos. O Cardeal-arcebispo de Boston li
mitou-se a agradecer a homenagem, referindo-se comovidamente à 
sua viagem a que chamou ''peregrinação' ’ à sua terra natal e à Igre
ja  onde fo i batizado e onde pela I. “ vez recebeu a Sagrada Eucaris
tia.

77) Jornal "Avores", A. XXIX n." 8.389, 5/8 1973
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Entre as 150 individualidades que acompanham D. Hum
berto Medeiros aos Açores, figuram jornalistas e equipas de três 
cadeias de televisão norte-americanas. ”

Ao chegar à ilha de S. Miguel:
78) O Cardeal-arcebispo de Boston rcpeditamente define a sua viagem à terra natal, no 47.° aniversário da l .a comunhão, como ro- 
magem espiritual.E está sendo esse, vincadamente, o carácter da sua presen
ça entre nós.O Governo enviou o Secretário de Estado da Instrução e Cultura: Dr. Augusto de Ataide para o representar junto de Sua 
Eminência.”

Dr. Oliveira San-Bcnto, sempre dos primeiros e vibrando 
de entusiasmo, dedica ao nosso Cardeal este lindo soneto: 79)

Esse dia, Eminência, é saudade bem pura 
da hora mais gentil da vossa mocidade:— essa hora infantil da mais ideal candura 
e que jamais perdeu a nívea formosura ...
Vós vindes recordar a felicidade 
que nascida no Céu, vem da divina Altura ... 
enchendo o coração naquela doce idade 
em que é mais verdadeira e límpida a ventura!

Sinos da vossa igreja, embora pequenina, 
soam hoje mais alto, em voz mais cristalina, 
cantando com unção maior, mais alegria!

Clamam: - bem-vindo sois e bendito o amor 
em que junto a nós vos trouxe a relembrar, senhor, 
em excelsa saudade, a Santa Eucaristia!

Dos jornais da data, não resistimos à tentação de trans
crever dois trabalhos jornalísticos, intitulados: “Glorificação da 
açorianidade" e "Personalidade ’.

78) Jornal “ Açores", A. XXIX n.° 8.400. 19/8/1973
79) Jornal “ Diário dos Açores" A. 104.° n". 28.206, 18/8/1973
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80) "Afirmando a rija cepa de açoriano - igual no senti
mento a qualquer um de nós - o arrifense D. Humberto de Sousa 
Medeiros, venerando Cardeal-arcebispo de Boston, desembarcará 
hoje em Ponta Delgada para reviver, junto dos seus jovens conter
râneos, a alegria da 1.a comunhão, feita na Igreja de N. “ S. “ da 
Saúde no longuinquo Agosto de 1926.

Dia que, mesmo nos que se afundam na tibieza, deixa 
sempre gratas recordações, é esse da /. “ comunhão.

E D. Humberto vai avivar essas recordações, no coração 
da rural idade micaelense, no meio da sadia e operosa gente dos Ar- 
rifes.

Quis a Providência lançar no espirito do jovem Humberto 
o germe dum fecundo chamamento à vida cristã, fazendo dele o f i 
lho querido de honrados lavradores, e estudantinho distinto da Es
cola Primária e da Escola Técnica, o invulgar empregadinho de 
mercearia e o não menos vulgar empregado de escritório forense.

Depois, como em tantos açorianos, fo i o apelo à emigra
ção e, em Fali River, o trabalho assíduo e a possibilidade de fre 
quentar o Liceu Durfee. Foram os apoios dum distinto sacerdote 
açoriano, residente nos E.U .A., há pouco passado à eternidade, e 
duma senhora cristã, dissidente da Igreja Católica, em sinal de ecu
menismo, a pagar o custo de estudos eclesiásticos.

Fiel às graças recebidas, o jovem Humberto afirmou-se 
como homem e como estudante, frequentou o Seminário e a Uni
versidade, fo i  ordenado, e ascendeu à dignidade do episcopado em 
Brownsville, no Texas, e à posição proeminente de Arcebispo de 
Boston e Cardeal.

Em tudo isto se mostrou a Providência, a premêar o es
forço dos mais humildes açorianos e a distinguir, dentre eles, muito 
especialmente, os emigrantes, impelidos não apenas pelas modestas 
condições da Terra de origem, mas também pelo gosto ancestral da 
aventura e desejo forte de iniciativa.

E D. Humberto soube viver a aventura do trabalho pro
fissional zeloso e do estudo acendrado. E mais do que isso, soube 
viver a aventura da caridade.

Agora nas glórias da púrpura cardinalicia, avultam como 
traço marcante do seu carácter, a simplicidade e a humildade.

Com ele, e em todos os seus passos entre nós, nas primei
ras palmas que hoje vão ecoar no Aeroporto, como na concelebra-

80) Jornal "Avorivs" A. XXIX n.° 8.399, 18/8/1973
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ção eucaristica, estará todo o Povo Açoriano, louvando os múlti
plos e irnprescutáveis caminhos da Providência, que tanto quis dis
tinguir um natural destas Ilhas. "

81) Actualmente a figura do Cardeal Medeiros agigantou- 
s e  no decorrer dos anos, tal tem sido o somatório de realizações 
durante o seu governo episcopal.

A par disto, a grandeza moral da sua alma assoma cada 
vez mais dignificando uma vida consagrada à prática do Bem e da 
Virtude, e oferecendo a dimensão fidedigna do homem batizado, 
cônscio das suas obrigações.

Cm l). Humberto, no caudal de tantos merecimentos, 
surge-nos uma personalidade rica, aliada a uma vasta cultura teoló
gica e uma surpreendente simplicidade de maneir 's que mais fazem  
avultar o grau de perfeição cristã que orna o s< espirito.

A nota característica da sua personah ide e de sua vida 
permanece iúalterável. É uma impressionante simplicidade. Con
tactando com ele, ou trocando as mais ligeiras palavras de sauda
ção, irradia da sua pessoa uma expressão de bondade e não há ali, 
nada de complicativo nem de complexos. Sente-se que como iman a 
atrair, e de fa d o , todos ficam subjugados com esta onda de simpa
tia que brota expontâneamente.

Esta sua qualidade fa z de D. Humberto a pessoa querida 
dos seus Diocesanos, como se fosse parte da família de cada um, ou 
amigo intimo de todas as horas.

Vive os problemas e as angústias do próximo. Seja lá 
quem fo r  que se abeire dele: seja católico, seja protestante ou ju 
deu, ou até descrente - encontra no Cardeal Medeiros um irmão a 
vibrar emotivamente e em uníssono. A sua alma transforma-se em 
gigante albergue - melhor diría, numa sala aconchegada e confortá
vel - onde recebe, com bondade e com amor, onde dialoga, de ho
mem para homem, onde profere palavras de orientação, de confor
te e de amizade, onde estende a mão protectora e benfazeja.

O prestigio da sua pessoa, as qualidades excelsas que 
exornam o seu espirito e o seu coração, seu saber como teólogo e 
como humanista - tudo constitui um poema de louvor à gente por
tuguesa. ”

Ocorrendo então as festas de Verão na Paróquia de N .a
S.a da Saúde no dia 19 de Agosto, Sua Eminência deu a comunhão

81) Jornal "Correio dos Açores" A. I l \  n.° 15.007,19/8/1973
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a 90 crianças que celebraram a sua profissão de Fé e, à tarde, incorporou-se na procissão, levando o Santíssimo debaixo do pálio.
Passados, que foram 5 anos, mais uma vez, e desta pela 3,a, em Maio de 1978 voltou o Sr. Cardeal D. Humberto de Medeiros a dar-nos a honra da sua visita.
O jornalista E. Manuel do “ Correio dos Açores” sauda o grande micaelense:
82) Ao pisar hoje, e lima vez mais, a terra natal, o Sr. D. 

Humberto de Medeiros, sentirá, certamente uma emoção especial e 
indiscritivel, mas em todo o caso, verdadeira porque vivida com a 
maior intensidade.

É o reencontro com o torrão natal onde nasceu e passou 
os anos da meninice e da juventude.

E o abraço, por vezes, humedecido com lágrimas de ale
gria e de ternura.

Na sua maneira simples de ser, o nosso conterrâneo vem 
até nós, carregado de saudades e desejoso de participar nas glorio
sas celebrações da Festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Por gentil convite do Sr. I). Aurélio Granada, Bispo 
coadjutor desta Diocese, o Cardeal Arcebispo de Boston vem presi
dir aos actos solenes das próximas festividades, proporcionando- 
lhes, deste modo, o doce rememoriar das longínquas festas do seu 
tempo de infância, precisamente daquelas que ficam gravadas para 
toda a vida.

As palavras que o Sr. D. Humberto vai pronunciar na ce
lebração eucarística do Dia do Senhor serão, sem dúvida, um cânti
co de louvor à Fé e à Piedade da nossa gente e um apelo para que 
nuncà o culto ao Santo Cristo dos Milagres seja diminuído no seu 
fulgor.

Os micaelenses sentem enorme alegria pela presença do 
querido filho desta ilha e sabem que a sua vinda reveste-se de parti
cular significado.

Tudo o que é para honra e prestigio das festas do Senhor 
Santo Cristo ressoa, exuberantemente, na alma micaelense.

Por outro lado, o Venerando Purpurado é portador da 
mensagem de amizade e de paternidade da vasta família emigrante 
dos Açores a cada um dos seus filh o s”.

82) Jornal “ Correio dos Açores" A. I \  111 n .“ 17.006,28/4/1978
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O programa da visita a que nos estamos a referir, foi o se
guinte:
Dia 30 de Abril:a) Preside às Festas do S. Cristo e prega o sermão da eu

caristia solene;b) Incorpora-se na Procissão.
Dia 1 de Maio:Ordenação do Padre Nemésio Manuel Sousa Medeiros 

celebrada na Igreja de N .a S.a da Saúde.
Dia 2 de Maio:Concelebração na cidade da Horta, ilha do Faial.
Dia 3 de Maio:Comemoração na Sé de Angra do Heroismo do 25.° 

- aniversário da sagração episcopal de D. Manuel Afonso Carvalho.
Dia 4 de Maio:Visita de helicóptero às ilhas de S. Jorge e Graciosa.

O Cardeal Medeiros a 5/5/1978, depois de se despedir de 
todas as autoridades eclesiásticas, civis e militares, regressou à 
América.

MORTE

O Cardeal D. Humberto de Sousa Medeiros, Arcebispo da Diocese de Boston, América, morreu às 7,45 horas do dia 17 de 
Setembro de 1983, em consequência de várias complicações cardía
cas. O nosso Cardeal, de 67 anos de idade, fora submetido na véspera a uma intervenção cirúrgica de urgência, a fim de lhe ser 
implantada uma válvula artificial no coração.A delicada e complexa operação, embora já comum, mor
mente em Boston onde conta uma média de 10 por dia, foi realizada pelo Dr. Rochard Cleveland, professor de Cirurgia, na Universidade Tufts e director do serviço cirúrgico cardio-toráxico do Hos
pital de Santa Isabel.Momentos antes de entrar na sala de operações, o Cardeal 
recebeu a santa unção, administrada pelo Capelão do Hospital: Charles Mc. Carthy e as últimas palavras foram: “ Seja o que Deus 
quiser” .
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A operação durou cerca de seis horas e decorreu normal- 
mente, declarando o Dr. Cleveland aos jornalistas estar satisfeito, embora considerando critico o, estado do Cardeal nas próximas 72 horas.

A noite foi decorrendo e a recuperação parecia excelente, mas subitamente, às 6.35 horas da manhã o coração parou.
O peito foi reaberto, e durante uma hora, o dr. Joseph Stez massajou o coração, tentando fazê-lo pulsar de novo.
Apesar dos esforços, às 7,45 horas o Arcebispo de Boston foi considerado morto.

EXÉQUIAS E FUNERAL

A morte do Cardeal Medeiros causou profundo desgosto, não apenas nas comunidades portuguesas, onde era muito querido e que, por mais de uma vez, o distinguiram com expressivas home
nagens: o “ Emigrante n.° 1” , assim como em todos os meios cató
licos, sociais, políticos e religiosos daquele País, do Mundo, de Portugal, dos Açores e dos Arrifes.

O senador Edward Kennedy salientou “ a humildade e caridade com os pobres e a mensagem que o Cardeal Medeiros nos deixou a todos” .Por seu lado, o governador do Estado de Massachussets, 
Michael Dukakis, afirmou que a Igreja e a sua comunidade de Boston, perderam um homem bondoso e caritativo. A sua liderança moral nos anos difíceis será permanentemente recordada.

Altamente significativa foi também a declaração de João Paulo II que no telegrama de condulências, salientou que o falecido “ serviu o Senhor com tanta Fé e Amor generoso” além de cum
prir com intenso zelo pastoral as suas tarefas episcopais.Da parte portuguesa, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-ministro e o Presidente do Governo Regional dos 
Açores, apressaram-se a exprimir as suas condulências à família do eminente purpurado e à Diocese de Boston.O Bispo de Angra: D. Aurélio Granada Escudeiro esteve presente às solenes exéquias e ordenou que na Matriz de Ponta Del
gada se celebrasse missa de Requiem por alma do Cardeal Humberto.

A homilia, enviada por D. Aurélio foi lida pelo Vigário Episcopal da qual destacamos a seguinte passagem:
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“ Apontá-lo-ei como Bispo ilustre e particularmente inteligente, como Pastor atento e todo dedicado às almas, como Ho
mem de Deus e da Igreja, como Amigo de Portugal, dos Açores, da terra onde nasceu e desta cidade de Ponta Delgada onde trabalhou 
em sua adolescência.Tudo isto vivido em simplicidade e grandeza de alma, bri
lhando nele a humildade, a caridade ...Tão simples quão grande, tão caritativo quão inteligente, já afirmei que a sua morte constituiu perda enorme para a Igreja 
Universal ...”

Nos Arrifes e na Igreja de N .a S.a da Saúde, terra natal e templo onde fora batizado Sua Eminência, houve concelebração de vários sacerdotes e muito povo a rezar por alma do seu ilustre filho.
As exéquias em Boston, foram celebradas na Catedral de 

Holy Cross pelo enviado papal, Cardeal Pio Leghi e foi uma impressionante celebração em que participaram, 4 cardeais, 55 bispos mais de 600 sacerdotes e 3.000 pessoas dentro da Igreja e mais de 
7.000 fora.O elogio fúnebre foi feito pelo Bispo, Laurence J. Riley que a certa altura disse: “estou absolutamente convencido que a 
sua morte significa que um santo autêntico deixou de estar no meio 
de nós” . O Bispo Riley, amigo e colaborador do Cardeal Medei
ros, comoveu todos os presentes, classificando Sua Eminência co
mo “ um sinal vivo de Jesus Cristo” .

O corpo do Cardeal estava numa urna fechada, no corredor central da Catedral, junto ao altar-mor. Aos pés, cerca de duas 
dúzias de rosas vermelhas, trazidas pelos irmãos Manuel e Leo, e a 
irmã Natália Sousa. À cabeceira, um círio pascal.

Na Catedral estiveram presentes o povo humilde e os po
derosos deste mundo.

Entre 1500 dignatários presentes na Catedral de Santa 
Cruz contavam-se 50 líderes de várias religiões e individualidades 
como o Embaixador de Portugal, o representante do Presidente 
dos E.U.A. e vários senadores.
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Depois da missa de Ressureição, a urna foi transportada 
para o carro funerário, entre uma guarda de honra dos Knights of 
Columbus, trajando capas polícromas, os quais desembainharam 
espadas à passagem da urna com os restos mortais do Cardeal.

O cortejo fúnebre, composto por mais de 200 viaturas di- 
rigiu-se, então, para o cemitério de St. Patricks em Fali River para, 
segundo vontade expressa de D. Humberto de Medeiros, o seu cor
po ser depositado na campa de seu pai, Antônio de Sousa Medei
ros.

Houve uma derradeira cerimônia religiosa, presidida pelo 
Rev. Daniel A. Cronin que demorou cerca de 15 minutos.

Do escrito se forma apenas o diagrama da vida humana, 
estudantil e eclesiástica de uma criança arrifense que pelos seus ex
traordinários dotes, formação e fidelidade a Deus e à Humanidade, 
conseguiu a alta dignidade de Cardeal da Igreja católica.

Pesar ... todos sentimos que tão depressa nos tenha deixa
do, para partir a outro Reino que é de glorificação total e eterna.

Paz à sua alma!
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PADRES ARRIFENSES
Do povo arrifense alguns foram escolhidos e constituídos 

nas coisas concernentes a Deus, para oferecer sacrificios pelos pe
cados próprios e dos outros ...

Foram os sacerdotes que Cristo chamou para continuar a 
Sua evangelização e santificação, através dos tempos.

Uma Igreja consciente da sua missão de continuadora que 
necessita de padres para estar presente e ajudar a todos os homens 
de boa vontade a percorrerem os caminhos do Mistério e da Fé.

Famílias cristãs que fizeram desabrochar no seio vocações 
consagradas a Deus, que as ampararam e estimularam e assim ofe
receram seus filhos a Cristo e à Igreja.

De comunidade cristã tão grande, muitos mais podiam ter 
surgido talvez as influências negativistas, comodistas e materia
listas, cedo lha afectaram - mas os que generosamente se oferece
ram ao longo da sua história foram:
l.°  — PADRE JOÃO MONIZ DE MELO, nasceu a 31 de Agosto 
de 1871, sendo seus pais: Jacinto Moniz de Melo e Bárbara Ricar- 
da.

Foi ordenado por D. Francisco José Ribeiro de Vieira e 
Brito: 83) de diácono a 28 de Fevereiro de 1897: e de presbítero em 
Março do mesmo ano.

Recebeu provisão para Pároco de N .a S.a dos Anjos - 
-Água de Pau em 12/1/1901 onde veio a falecer no ano de 1946, no 
mês de Abril e no dia 22.

83) BKA A. 1.897 n." 295 pag. 111
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2. ° — PADRE MANUEL DOS SANTOS FURTADO; nasceu nos 
Arrifes a 31 de Outubro de 1885 e era filho de Manuel dos Santos 
Furtado e Antónia de Jesus Raposo.

Foi ordenado sacerdote aos 26/6/1908 e exerceu o seu mi
nistério nas seguintes localidades: 84) Santa Rita, Serra da Praia, 
Terceira em 1/9/1909: Pilar da Bretanha em 1910/12; Lomba de 
João Loução até à sua morte que ocorreu em 1959.

85) Apesar de ter pensado e mesmo adquirido covato no 
cemitério dos Arrifes a 2/11/1924 foi sepultado na Povoação. 86)
3. ° — PADRE V1RGINIO ALMEIDA MASSA nasceu a 11 de Fe
vereiro de 1882, sendo seus pais: João Silvestre do Couto e Amélia 
dos Anjos.
87) Recebeu as ordens: de subdiácono a 23/9/1905 e de presbítero 
no ano seguinte.
88) Atendendo à sua precária saúde, foi nomeado Capelão de N .a
S.a da Piedade, foi o munus que exerceu, vindo a falecer a 4 de 
Maio de 1951.

Na paroquial realizaram-se exéquias solenes participadas 
por muitos sacerdotes amigos, indo os restos mortais a sepultar no 
cemitério local.
4. ° — CARDEAL D. HUMBERTO DE SOUSA MEDEIROS (leia 
o capítulo que é dedicado a Sua Eminência)
5. ° — PADRE JOSÉ RIBEIRO MARTINS, nasceu nos Arrifes a 5 
de Novembro de 1929, filho de Manuel da Silveira Martins e Maria 
Evelina Ribeiro.

Frequentou o Seminário Episcopal de Angra, ordenando- 
-se a 30/5/1954 e celebrando missa nova no dia imediato na Capela 
interna do Seminário.

84) BKA A. 1.909 n.° 448
85) Livro dc aclas, da Junta de Lreguesia dos Arrifes A. 1921 30 LI. 32\
86) Livro de obitos da Paróquia da Mãe de Deus - Povoarão A. 1959, LI.

55 n". 6
87) BKA. A. 1905, n." 403 pag. 224
88) BKA, A. 1906, n.° 412 pag. 428
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De imediato foi escolhido para secretário particular de D. 
Manuel Afonso Carvalho, sendo nomeado vigário de N.a S .a dos 
Anjos, Fajã de Baixo em Agosto de 1955, onde desenvolveu uma 
notável acção apostólica durante 22 anos.

No campo social e assistencial construiu um bairro habi
tacional e o salão paroquial.

Apostolado junto dos jovens, dos casais, dos doentes - 
-uma infinidade de actividades que demonstram sua capacidade de 
trabalho, organização e, sobretudo, sua vivência sacerdotal.

Em razão das suas qualidades pastorais, foi nomeado por 
D. Aurélio: Prior e Ouvidor de Ponta Delgada, cargos que vem 
exercendo desde 1977 com agrado e simpatia dos seus muitos e ilus
tres paroquianos e também de todos os colegas no sacerdócio.

Na linha das orientações do concilio “ Vaticano II” ex
pressas no decreto “ Christus Dominus” :

O cargo principal da Cúria Diocesana é o de Vigário Ge
ral. Mas sempre que o exija o bom governo de Diocese, pode o Bis
po nomear um ou vários V igários Episcopais, que, por direito go
zam do poder atribuído pelo direito comum ao Vigário Geral sob 
um determinado gênero de assuntos ou sob os ofícios dum determi
nado rito ...

Padre José Ribeiro foi elevado ao cargo de Vigário Epis
copal das Ilhas de S. Miguel e S. Maria.

Referenciando os seus dotes oratórios, temos a registar, e 
só isso demonstra o valor, que nos primeiros meses da sua vida de 
pregador subiu ao púlpito de todas as igrejas micaelcnses; já várias 
vezes foi convidado para pregar na América, Canadá, Inglaterra e 
Continente Português ...

Empolga, cataüza e convence assembléias litúrgicas, não 
so pelas suas qualidades oratórias, mas também pela sua continua 
actualização teológica e eclesial.

Ainda seminarista, do último ano de teologia, publicou 
um excelente trabaMio sobre o “ CORPO MÍSTICO” no pensa
mento de S. Paulo, inserto nos “ Cadernos do Pensamento” que na 
data se publicaram na cidade de Angra do Heroísmo.
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Colaborou no jornal: a “ CRENÇA” de 1957 a 1959; e no 
“ Correio dos Açores” de 63/66 com Notas Dominicais que muito 
interesse e vivência cristã despertaram nos seus leitores.

Sabemos que vamos ferir sua modéstia, concluindo que: 
os Arrifenses têm seus olhos postos em Padre José Ribeiro e espe
ram que brevemente seja mais um ilustre que honrará a nossa terra!
6.° — PADRE RAUL DE SOUSA MEDEIROS nasceu a 1 de Ju
nho de 1929 na freguesia dos Arrifes e foi batizado na Igreja Paro
quial de N .a S .a da Saúde a 14 de Julho.

Seus pais foram: José de Sousa Medeiros e Maria de Jesus
Sousa.

Ingressou no Seminário de Angra nos finais de Setembro 
de 1941, para pouco depois interromper os seus estudos por motivo 
de doença, tendo entretanto frequentado, durante 4 anos o Liceu 
Nacional de Ponta Delgada, para reingressar no Seminário no ano 
de 1948.

Recebeu a ordem de presbítero a 20/5/1956 na Sé Cate
dral de Angra e celebrou a l . a missa nos Arrifes a 29/6/1956. 89)

Iniciou o seu apostolado no Orfanato de Angra que em 
1956 era já orientado pelos métodos educacionais do Pai Américo, 
passando depois para S. Miguel, onde se mantém presentemente e 
assume as funções de Director da Casa do Gaiato, desde a morte do 
Padre Elias.

Professou na Comunidade do Instituto da Rainha dos 
Apóstolos a 13 de Janeiro de 1960 tomando o nome de Frei Raúl de 
Jesus.

Foi esta Comunidade que em 1963 fundou o Seminário de 
Pio XII em Ponta Delgada a 29 de Setembro, o qual se destina ao 
curso complementar dos seminaristas que seguem para o seminário 
menor em Fátima e daqui para Coimbra, onde no ISET - Instituto 
Superior de Estudos Teológicos - completam a Filosofia e a Teolo
gia.

89) IÍEA, A. 1956, n .“ 801 pug. 289
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Frei Raúl de Jesus é o reitor do Seminário de Pio XII, que 
acumula com os outros serviços da Casa do Gaiato, do Lar, do 
Calvário e da Comunidade das Irmãs.

O nosso Padre Raúl segue a linha da caridade, à qual se 
dedicou de alma e coração, continuando a acção apostólica do Pa
dre Elias e do Padre Américo, consumindo em holocausto a sua vi
da a favor dos rapazes da rua... daqueles que não têm pais ... da
queles que são abandonados pela sociedade ...

Que Deus o ajude na sua excelsa caminhada de bem fazer 
a favor do próximo !!!
7. ° — PADRE JOSÉ CORDEIRO MORGADO nasceu nos Arri- 
fes a 17/6/1935, filho de José Cordeiro Morgado e Maria da Con
ceição Arruda Massa.

Frequentou o Seminário de Angra de 1947 a 1955, altura 
em que ingressou no noviciado da Companhia de Jesus em Santel, 
Braga.

No ano de 1957 fez os seus votos religiosos perante os su
periores da Companhia.

De 1957/59 cursou Filosofia na cidade de Braga; em Du
blin, Inglaterra frequentou Teologia durante quatro anos.

Ao regressar a Portugal ordenou-se de presbítero no San
tuário de Fátima a 15 de Julho de 1967.

Pouco depois, fez o serviço militar na Guiné: um ano em 
Bissau e outro em Massora, corno alferes e tenente, respectivamen
te.

Leccionou durante 8 anos no Centro de Estudos Psico
técnicos de Lisboa e revelou-se sempre como um grande investiga
dor.

A 28 de Janeiro de 1977 pediu à Santa Sé redução ao esta
do laical.
8. ° — PADRE DANIEL ARRUDA CORREIA nasceu a 3 de Fe
vereiro de 1939, filho de Daniel de Arruda Falcão e Maria Isabel 
Correia Raposo.

Cursou os estudos no Seminário Episcopal de Angra do 
Heroísmo, ilha Terceira de 1950/62.
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Recebeu o sacramento da Ordem a 3/6/1962 e celebrou 
Missa nova na Igreja paroquial de N .a S.a da Conceição de Angra 
do Heroísmo no dia imediato, por onde principiou a sua acção pas
toral.

Nos anos de~l963/67 paroquiou na Ilha Graciosa: Vitória 
e Praia; em 1968 foi transferido para o Pilar da Bretanha, S. Mi
guel; e em 1969 tomou posse da paroquial dos Mosteiros, onde pre
sentemente se encontra, ajudando os cristãos na caminhada da Fé.

De 1969 a 1971 frequentou a Escola do Magistério Primá
rio de Ponta Delgada, pela qual ficou diplomado, passando a exer
cer a docência na própria freguesia.

A 8 de Dezembro de 1982 publicou o livro “ MEMÓRIAS 
DOS MOSTEIROS” , monografia da freguesia e da Paróquia de 
N.a S .a da Conceição, Mosteiros.
9.° — PADRE NEMÉSIO MANUEL DE SOUSA MEDEIROS 
nasceu a 18 de Dez.0 1948 na freguesia dos Arrifes.

Em 1/1/1949, na Igreja paroquial de N .a S .a da Saúde, 
foi batizado pelo Pároco: Padre João do Rego Coelho.

Fez a instrução primária na própria freguesia, e após esta 
o Ciclo Preparatório na Escola Industrial e Comercial de Ponta 
Delgada, tendo no ano escolar de 1962/63, completado o l.°  ano 
Geral do Comércio.

Após um tempo de pausa, resolveu dar uma nova orienta
ção à sua vida de jovem e isso porque nessa altura, em contacto, 
com a Obra do Pai Américo nos Açores, sentiu-se chamado à vida 
consagrada, que ao longo dos anos foi-se revelando como vocação 
sacerdotal.

Em Outubro de 64, iniciou os seus estudos no Seminário 
Pio XII em Ponta Delgada, e no Outono de 69 foi para Fátima fre
quentar o 6.° e o 7.° anos.

No ano lectivo de 72/73, iniciou os estudos propedêuticos 
no Instituto Superior de Estudos Teológicos em Coimbra - ISET - 
-onde em 4/2/1978 concluiu o curso de Teologia.

Na festa do apóstolo S. Matias, 14 de Maio de 1977jece- 
beu o ministério de Leitor e Acólito; em 27 de Setembro do mesmo 
ano foi ordenado Diácono.
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Em 1 de Maio de 1978, festa de S. José Operário, e pela 
imposição das mãos do nosso conterrâneo: D. Humberto de Sousa 
Medeiros, Bispo de Boston e Cardeal da Santa Igreja, de saudosa 
memória, foi ordenado presbítero na Igreja Paroquial onde recebe
ra os sacramentos da Iniciação cristã.

Na mesma Igreja de N .a S.a da Saúde, Arrifes, celebrou 
Missa nova em 7 de Maio - festa da Ascensão do Senhor.

No dia 1 de Junho de 1978, iniciou o seu trabalho pastoral 
na direcção da Casa do Gaiato da Horta, Ilha do Faial.

Durante os quatro anos que aí trabalhou em contacto di
recto com as crianças que a Obra da Rua acolhe quando abandona
das por circunstâncias várias, pelos pais ou familiares, fez uma ex
periência muito válida no amadurecimento sacerdotal e apostólico.

Contudo o plano de Deus a seu respeito era outro - a vida 
paroquial.

Assim a 21 de Novembro de 1982 iniciou o seu trabalho 
na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, como Vigário coope- 
rador.

A sua preocupação neste momento, para além do traba
lho em todas as frentes da vida paroquial, é levar a todos os cris
tãos a possibilidade de lerem os “ Sinais dos tempos” através de um 
conhecimento mais profundo da Sagrada Escritura como Palavra 
que ilumina os passos de todo o homem.
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IGREJA EVANGEUCA DOS PROTESTANTES
Ao tentarmos escrever a história da freguesia dos Arrifes 

e das suas gentes, não poderiamos deixar de elaborar um capitulo 
sobre o protestantismo: como principiou; quem foram os primeiros 
evangélicos e o estado actual desta comunidade religiosa no nosso 
meio.

Se assim não o fizéssemos, ficaria uma lacuna imperdoá
vel no nosso trabalho que os vindouros, sobretudo aqueles que qui
sessem continuar a investigação, não desculpariam.

Miás a cultura deve-nos levar ao estudo das realidades, à 
investigação dos acontecimentos, à descoberta dos fenômenos so
ciais e religiosos, para assim sabermos e explicarmos o nosso modo 
de vida, desde as origens até à actualidade.

Saber explicar como surgiu o protestantismo, como hou
ve pessoas que a ele aderiram e toda a sua evolução nestes 80 anos, 
é cultura que convém assimilar e transmitir.

A explicação última do aparecimento do protestantismo 
entre nós deve-se ao ambiente sociológico em que se vivia: uma 
massa muito grande de gente, parte da qual não influenciada, não 
motivada que procura resolver a sua ânsia de espiritualidade.

Encontra um pastor ou crente que lhe transmite directa e 
pessoalmente a mensagem de Cristo ... entusiasma-se! acredita e vi
ve!

Foi o que aconteceu e se explica pela sociologia religiosa
Como metodologia, devemos recuar aos princípios do sé

culo, quando à nossa Ilha de São Miguel vieram uns missionários 
ingleses, acompanhados de duas senhoras, e tentaram anunciar o 
Evangelho junto de algumas pessoas e famílias: na cidade e nas fre
guesias à sua volta.
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Demoraram somente 5 anos, talvez porque encontrassem 
pouca aceitação e muitas dificuldades em razão do monolitismo re
ligioso da época.

Apesar disto, foi incontestávelmente semente que ficou 
agradávelmente no espírito e no coração de alguns simpatizantes e 
crentes.

Foram os Pastores: Henrique Maxell Wright e Carlos Al
berto Swan que desenvolveram a referida evangelização no ano de 
1915.

De seguida, em 1920, O Pastor Henneth Leslic Cox, nas 
suas peregrinações vem aos Arrifes, a casa do Sr. Augusto Botelho, 
morador na Rua da Saúde, 175 e lhe anuncia com todo o fervor c fé 
o Evangelho de Cristo.

O trabalho apostólico do mencionado missionário foi co
roado de êxito e alcançou um adepto sincero e dinâmico, que no fu
turo seria fundamento do protestantismo local.

Mas não foi o primeiro contacto, em ordem cronológica 
que a religião protestante tivesse na freguesia dos Arrifes.

O primeiro ocorreu cm 1908, quando Francisco Cordeiro 
pregou o Evangelho em casa de João Barbosa, à rua da Saúde, n.° 
152; e em casa de Manuel José Faria, à Travessa da Piedade, 34. 
Mas ... foi uma acção apostólica esporádica e sem continuidade.

Aparece, em seguida, e é um marco importante em razão 
do peso social da senhora D. Januária Machado (era tratada por D. 
Jenuárinha) e residia na Rua da Saúde, n.° 179.

Talvez, supomos, que teria sido indicada pelo seu vizinho 
Augusto, que conhecendo a sociabilidade de D. Januária, recebia 
amávelmente o Pastor Cox que lhe anunciava Cristo c as Sagradas 
Escrituras.

A estas reuniões domésticas, juntavam-se algumas pes
soas a convite da dona da casa.

O Pastor Cox desenvolveu uma acção missionária meritó
ria a todos os títulos, recebendo mesmo dos seus irmãos na Fé, um 
tributo de gratidão e uma homenagem, através dum opúsculo que 
trazia a respectiva fotografia c biografia.

É desse opúsculo que extraímos os seguintes períodos:
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“ Kenneth Leslie Cox nasceu a 4 de Janeiro de 1888 cm 
Londres, Inglaterra. Era filho de um ilustre conferencista que per
corria muitas regiões a dar palestras sobre o Tabernàculo.

Aos 14 anos nasceu de novo e dedicou logo a sua vida ao
Senhor.

Sendo batizado começou a trabalhar a Seara do divino
Mestre.

Deu testemunho do Evangelho na Hungria, Checoslová- 
quia, Alemanha, Suíça, França e outros paises.

Veio para Portugal a I .1 vez em 1911 como professor dos 
filhos do Sr. Carlos Alberto Swan e como organista da congrega
ção.

No fim do ano de 1919 visitou os Açores. Tendo ido à In
glaterra voltou com a esposa e aqui permaneceu até ao fim de Abril 
de 1956, data em que foi de visita à Inglaterra e partiu para o Se
nhor no dia 22 de Março de 1957.

Durante os 36 anos que residiu em Ponta Delgada, traba
lhou activamente na causa gloriosa da evangelização das almas, 
sendo coadjuvado sempre pela Sr.a D. May Howe Carnall Cox, 
sua dedicada esposa.

Cumprindo o mandato de pregar o Evangelho a toda a 
criatura, o sr. Cox viajou muitas vezes para outras ilhas, principal
mente para as ilhas do grupo central.

O serviço epistolar de evangelização era bastante para 
ocupar todos os dias e serões da vida do sr. Cox.

As suas orações eram repassadas dos mais profundos e to
cantes sentimentos cristãos. Quem teve a dita de o ouvir orar, não 
pode esquecer tão sublimes quão impressionantes súplicas. Era de 
facto a oração de uma alma absolutamente cônscia da comunhão 
com Deus.”

O 4.° passo, para facilidade da exposição, é uma fixação 
real, portanto de muita importância e decisão: conseguem uma ca
sa que a adaptam a Igreja na Travessa da Piedade, n.° 30 proprie
dade de Jacinto Oliveira Cavaco e é a l . a Assembeia de Deus nos 
Arrifes.
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A partir daqui, já têm condições para reunirem os seus 
simpatizantes e crentes, ainda em número reduzido; para realiza
rem o seu culto e meditarem o Evangelho às 4.3 feiras e aos domin
gos.

São assistidos e orientados pelos Pastores: Antônio Gar
cia, Manuel Augusto Maciel e Manuel Sequeira.

Este último era natural da Ilha de S. Jorge, missionário 
luso-americano, veio em 1933 e foi-se embora em 39 por causa da 
Guerra, fundou a Assembléia no Barreiro - Lagedo, e era portador 
de grandes qualidades oratórias, arrebatador e dinâmico.

Estava finalmcnte radicado o protestantismo, organizado 
com número significativo de fiéis, e activo, só que surge a 2 .3 gran
de Guerra Mundial e dá-se um hiato que desoriema alguns crentes, 
mesmo no aspecto doutrinário e perde-se muito do trabalho enceta
do anteriormente.

Parte deles arrefeceram .... os convictos, atendendo que 
não tinham pastor, deslocavam-se à cidade, à Igreja Presbiteriana, 
sita à Rua do Contador e que foi oferecida pelo Sr. Antônio San
tos.

Era pastor presbiteriano o Dr. Anselmo Chaves que tinh 
sido contactado pelo Sr. Ferreira, proprietário da sapataria 
“ ATLAS” e que fora à Madeira de propósito para lhe suplicar os 
seus serviços pastorais.

Foi um período conturbado, desorganizante em que se 
perdeu a meta atingida ... a radicação.

A 5.3 etapa é de 1941 com José Lopes Quedas que procu
ra reorganizar tudo: l.°) em casa de Manuel Raposo Cordeiro, na 
canada das Alminhas, n.° 26; 2.°) com Manuel Teves, na Rua da 
Piedade, n.° 1.

José Lopes Quedas era militar, oriundo do Continente, o 
qual principiou em 1941 por participar nas reuniões porque era 
crente.
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Tendo terminado o seu serviço militar foi a Lisboa, para 
regressar mais tarde como missionário.

A revista “ NOVAS DE ALEGRIA” assim se lhe refere: 
90)

“ No domingo, 13 de Maio, à tarde durante a celebração 
do 11.° aniversário da Assembléia de Deus de Lisboa foi pela im
posição das mãos do Presbitério e da Junta, consagrado como mi
nistro Evangélico o prezado irmão José Lopes Quedas que já há 
anos, a par do seu serviço militar nos Açores tem sido um instru
mento nas mãos do Senhor para abrir um novo trabalho evangélico 
ali.

O irmão Quedas, um dos l .os membros da Igreja de Lis
boa tem durante muitos anos, fielmente cooperado no Evangelho e 
foi antes da sua penúltima partida para o Arquipélago consagrado 
como ancião desta Assembléia.

A 29 de Abril deste ano, contraiu matrimônio com a ir
mã: Clarinda de Lourdes Portugal, natural de Cascais, também fiel 
membro desta Igreja.”

A última fase estabelizadora e definitiva, atingiu-se com a 
aquisição da casa de João Januário Gonçalves, na Rua da Saúde, 
39 que em 17 de Junho de 1945 foi aberta ao público como Igreja 
Evangélica - Assembléia de Deus, sendo seu 1,° ministro: José Lo
pes Quedas (17.6.1945 a 31.8.1947).

Descobre-se a notícia na revista nacional com as seguintes 
palavras: 91)

“No dia 17 de Junho inauguramos o saião que o Senhor 
por sua infinita misericórdia nos concedeu. Em todos os cultos rea
lizados nesse dia sentimos a presença do Senhor connosco.

O culto inaugural fo i  realizado às 11,30 horas com regular 
assistência

90) Rcv. Novas dc Alegria A. III n." 30 Junlio de 1945
91) Rev. “ Novas de Alegria" A. III n“. 32 Agosto dc 1945
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Senhor .
Às 17,30 h. iniciámos o último culto público, ainda com 

mais assistência do que o primeiro. ”
Partindo daqui o protestantismo entrou na organização 

de todas as suas actividades religiosas, formativas e assistenciais, 
dirigidas sempre pelo seu respectivo pastor.

Todos os seus elementos: simpatizantes, crentes e mem
bros rodam à volta de uma centena que em razão da emigração 
também diminuiu e que os tempos actuais, de pouca fé e religiosi
dade, fez baixar.

Às 4 .a feiras têm reunião para estudos e meditação da Bí
blia que procuram conhecer em profundidade e pormenor.

Aos domingos: funciona a escola dominical, destinada, 
de forma especial, às crianças; realiza-se a Reunião de Oração; e 
pela tarde celebra-se o Culto de Evangelização.

Celebram as suas festas e os pastores desenvolvem uma 
pastoral mui directa e pessoal através das visitas às famílias, assis
tência aos doentes, acompanhamento dos mortos, etc.

Semanalmente mantêm um programa radiofônico na RDP, 
Açores às 3.as feiras pelas 19 horas, o qual tem a audição de um 
bom número de açorianos.

Os evangélicos têm como base os seguintes pontos de dou
trina:

A s  16 h . c e le b rá m o s  u m  c u lto  p a r tic u la r  c o m  a C e ia  d o

1 — Unidade da Divindade entre as suas 3 pessoas: Pai, 
Filho e Espírito Santo;
2 — Inspiração da Bíblia Sagrada como sopro de Deus, 

inalterável e infalível. A única regra de Fé;
3 — Nascimento virginal, vida sem pecado, morte expia

tória, ressurreição triunfante, ascensão e intercessão de 
Nosso Senhor Jesus Cristo;
4 — Depravação completa da raça humana, e necessida

de do Arrependimento e Regeneração;
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5 — Justificação e santificação do crente através da obra 
consumada por Jesus no Calvário;
6 — Sacramentos do batismo por imersão e a Ceia do Se

nhor;
7 — Batismo no Espírito Santo, distinto do Novo Nasci

mento;
8 — Nove dons do Espírito Santo para edificação, exor

tação e consolação da Igreja, que é o Corpo de Cristo;
9 — Segundo Advento de Nosso Senhor Jesus Cristo: 

Sua volta tão literal como foi a Ascensão;
10 — Vida eterna e morte eterna: os justos irão para o 
Céu eterno, enquanto os ímpios para a condenação eter
na.
A comunidade protestante da nossa freguesia dos Arrifes 

foi servida, ao longo da sua existência, pelos seguintes pastores:
— HORACIO GOMES DE SOUSA (31.8.1947 a

5.2.1956)
Sobre a partida do anterior e a chegada deste pastor eis algumas in
formações: 92)

“ Regressou dos Açores com sua família o prezado irmão 
José Quedas, que desde 1942, vinha trabalhando na Obra do Se
nhor naquele Arquipélago, onde Deus grandemente o abençoou, 
abrindo uma porta eficaz que conta actualmente com 50 almas re
midas pelo sangue de Jesus.

Para o substituir foi consagrado o prezado irmão Horácio 
Gomes de Sousa, que no dia 8 de Setembro partiu com sua família 
para tomar conta do trabalho.

Este irmão esteve trabalhando no Ribatejo durante 18 
meses, onde o Senhor o usou para benção da Sua Obra.”

92) Rfv. “ Novas de Alegria”  A. IV n.° 58 Ou(. 1947
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93) “ O Senhor também nos abençoou em mandar para o 
nosso meio o prezado irmão Horácio de Sousa e sua família. Este 
irmão veio substituir José L. Quedas que trabalhou neste campo 
cerca de 6 anos, servindo o Senhor, e que foi agora chamado para o 
Continente.”

94) “ Os nossos jovens têm feito um bom trabalho, distri
buindo folhetos, vendendo “ NOVAS DE ALEGRIA” e Novos 
Testamentos nos lugares mais populosos da Ilha. ...

No dia 22 de Agosto tivemos um dia de festa para as 
crianças da escola Dominical saindo com elas para um lugar aprazí
vel, juntamente com alguns irmãos que deste modo se alegraram 
com as crianças...

Também no dia 29 do mesmo mês, a Igreja aqui esteve em 
festa, quando do batismo de mais 10 novos crentes que perante 
uma grande assistência deram um grande testemunho de fé, mos
trando como Jesus os salvou das trevas para a sua maravilhosa 
luz.”

— ANTÔNIO PEREIRA PARREIRA (5.2.1956 a
28.2.1970)

— VIRGINIO ALEXANDRE CONDEÇO (28.2.1970 a 
2.12.1973)

— JOÃO CARIA DUARTE (2.12.1973 a 11.9.1977)
— VERON1CO JOSÉ DA PALMA VARGUES 

(11.9.1977 a 9.12.1978)
— JOSÉ ANTÔNIO BERNARDO (9.12.1978 a 11.10. 

de 1980)
— JOAQUIM JOSÉ AFONSO CASTILHO (11.10.1980) 

que presentemente está à frente da comunidade protestante arrifen- 
se.

Nasceu na cidade de Beja a 24 de Outubro de 1947: estu
dou na Escola Industrial e Comercial da sua naturalidade; frequen-

VJ) liev. “ Novas (lo Ali'” r ia "  A, VI n .” íil Jau . I*J48 paj{. 4 
94) Rcv. “ Novas do Alcjiria’* A. V I n .“ 70 O ul. 194* pai-. 127
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tou o Instituto Bíblico da Assembléia de Deus, em Lisboa; conver- 
teu-se nessa cidade no ano de 1967: saiu para campo de missão em 
1972, iniciando o seu apostolado por Angola: Quanza Sul, durante 
3 anos; de 1976/80 ofereceu os seus serviços pastorais à comunida
de de Évora; e desde 1980 está nos Açores, nos Arrifes a desenvol
ver uma acção evangelizadora intensa, pois que além dos serviços 
de assistência à comunidade local, ainda se desloca frequentemente 
à Lomba de São Pedro, a São Vicente e à Ilha de Santa Maria.

A fim de apresentar toda a biografia deste jovem e simpá
tico pastor, é de referir que celebrou matrimônio em 14 de Abril de 
1970 com D. Belarmina Maria Afonso Redinha Castilho.

Ainda podemos informar que em Portugal a Igreja Evan
gélica publica a revista “ NOVAS DE ALEGRIA” que é um orgâo 
formativo e informativo de toda a comunidade nacional.

Apresenta a doutrina bíblica com muitos comentários c 
lindas gravuras a cores e presta informações sobre acontecimentos, 
iniciativas e realizações próprias.

Organizam anualmente a sua “ CONVENÇÃO NACIO
NAL” onde se reunem todos os pastores, debatem seus problemas 
e aceitam a inspiração do Espirito Santo para toda a sua actividade 
apostólica.
NOTA FINAL

— Com sentimento de um sincero ecumenismo, desejaria 
que este singelo trabalho histórico significasse oferta nossa à comu
nidade protestante dos Arrifes.

Na nossa carreira sacerdotal nunca se nos proporcionou 
ocasião para tal e não queremos perder o momento sagrado em que 
o divino Espirito Santo nos inspira a desejo tão elevado de alma.

Mais que não seja: pela simpatia com que sempre nos aco
lheu o Pastor Joaquim Castilho; e pela entusiástica colaboração do 
Sr. Manuel Raposo Cordeiro em nos fornecer todos os elementos 
básicos deste capitulo.

155



BENS PAROQUIAIS

No livro de receita e despesa da Junta de Paróquia, Ano 
de 1815 à página 17 e seguintes encontramos a relação de receitas 
datadas de 21 de Junho del845 e que são:

— A Ermida de N .a S .a dos Milagres tem: 12S500 reis, ju
ro que paga anualmente João Borges Neumão da Câmara e suas Ir
mãs, do lugar da Maia, vencidos em 5 de Julho;

— 15S000 reis que paga de juro anualmente José Joaquim 
do Amaral e Vasconcelos e sua mulher Josefa Maria Mequelina, do 
lugar dos Fenaes da Vera Cruz.

— A Ermida de N.a S .a da Piedade tem: 2S000 reis que 
paga anualmente de Patrimônio, Nicolau Maria Raposo do Ama
ral, desta cidade.

— A Ermida de N .a S.a da Ajuda tem: 6$000 reis que pa
gam de foro os herdeiros de José Pacheco desta cidade; 3$000 reis 
que paga de foro Manuel Joaquim de Sousa, do lugar dos Fenaes 
da Luz; 3S000 reis que paga de foro Manuel Carreiro dos Fenaes da 
Luz; 15S200 reis que pagam de foro José Alvares de Couto e Jeró- 
nimo Alvares, do Pico da Pedra; 4 canadas d’azeite doce que pa
gam os herdeiros de José Cunha Cordeiro deste lugar, ao SS. Sa
cramento.

— Relação dos rendimentos da Parochia de N .a S .a da
Saúde:

28S000 reis, fábrica que paga anualmente a Fazenda Pú
blica.
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— A Capela do SS. Sacramento tem: 12Í500 reis de juros 
que paga anualmente o Campitam Francisco da Mota Boteilho e 
seu cunhado Mariano José de Medeiros, da Villa Franca do Cam
po; 4J000 reis, juro que paga José Francisco de Medeiros Souza, da 
Villa das Capelas; 10Í050 reis que paga de renda Manuel de Melo, 
de Candelária que recebe o SS. Sacramento, com obrigação de 
tractár da Capela e alâmpada do altar de São Duarte, Rei; 10$000 
reis de juro que hade pagar Francisco Cordeiro.

Os mencionados são propriamente os rendimentos anti
gos. Os bens de raiz que presentemente as duas Paróquias pos
suem, são:

— 2,5 alqueires de terra lavradia, sita na freguesia de 
Candelária, a qual devia ter sido pertença da Confraria do SS. Sa
cramento;

— 2 casas localizadas à rua do Amaro Dias, 6 e 8, as quais 
constituem o Passai Paroquial e que foram legadas por Maria de 
Sousa Rezendes com a obrigação de se rezar uma missa no dia 8 de 
Abril por sua alma e família;

— Certificado da renda perpétua n.° 2.259 de 90$00, a 
qual deve remontar à Junta de Paróquia;

— 2 alqueires de vara grande, atrás da Ermida de N .a S.a 
da Piedade, os quais foram adquiridos em 1967 pelo Padre Adria
no Mendonça e que se destinavam à nova Igreja da Piedade;

— 5,5 alqueires de terra legados à Igreja em 2/5/1973 por 
Maria da Conceição Silvestre com a obrigação de 2 missas por mês 
a sufragar a sua alma e a do seu marido e seus pais.

A Paróquia de N .a S.a dos Milagres é actualmente pro
prietária do Passai que tem 2 alqueires de quintal e fica situado na 
Travessa, n.° 25.
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Teatro do ESPIRITO SANTO



ESPIRITO SANTO
A freguesia dos Arrifes sempre recebeu influências da ci

dade de Ponta Delgada. Pois que até é prolongamento e foi forma
da com os senhores ricos da cidade que tinham as suas casas, nas 
quais passavam temporadas, com a sua criadagem e demais pes
soas.

Saber e assistir ao “ Império dos Nobres” seria o mais ló
gico e natural dada a proximidade e a interligação humana.

Armar o “Triato” em simples estrado de madeira, orna
mentado com faias e colchas de tear, no qual armavam um altar cm 
que ficavam expostas a coroa e a bandeira, durante os dias da festi
vidade - seria manifesta imitação.

95) A construção do “ Triato” em pedra, à entrada da rua 
do Espirito Santo da nossa freguesia data de 1864, constitue o l.° 
testemunho histórico pois que antes a rua se chamava “ Gaspar da 
Silva” e alterou a toponimia, precisamente pelo faclo da dita cons
trução.

. Nos Arrifes existem mais dois “Triatos” na zona da Saú
de: à rua do Amaro Dias e da Grotinha; na zona dos Milagres ou
tros dois: no Outeiro e na Travessa. Todos eles posteriores à citada 
data.

Até o que se encontra actualmente no Calço Diogo, em ci
mento! foi edificado em 1979 quando infelizmente, arrazaram o 
“Triato” antigo para alargamento da entrada da Canada das Col-,
meias.

Desde o início até ao ano de 1959, data em que o bispoD. 
Manuel Afonso Carvalho fixou, através de esLatuío diocesano,

95) l.i\ro  tio iictus, A. 1844 H.s. .12v
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normas para as festividades do Espirito Santo, o culto à 3.a pessoa 
da SS. Trindade fazia-se por usos e costumes, algumas vezes até re
prováveis.

Após a mencionada data e por imposição do referido es
tatuto é que se eregem duas irmandades: uma na paroquial da Saú
de e outra na dos Milagres:

96) Aos 22 de Janeiro de 1961 foi constituída a Irmandade 
do Espirito Santo tendo como mesa:

Juiz - José do Couto Medeiros
Tesoureiro - José Cordeiro Morgado
Secretário - Rui Carvalho de Sousa
“ Em Fevereiro de 1960 convocou o Pároco: Padre Ma

nuel Falcão Dinis os vários mordomos do Espirito Santo para cons
tituírem a Irmandade, em cumprimento das ordens do Sr. Bispo.

A mesa foi assim formada:
Juiz - Virgílio de Sousa Medeiros
Tesoureiro - Aníbal Moniz Ferreira
Secretário - José do Couto Oliveira
Na referida reunião foi combinado entre todos a forma 

mais digna e cristã de se realizarem os festejos do Espirito Santo. 
Acertou-se mesmo dar um sentido mais caritativo às mordomias 
distribuindo-se pensões pelos mais necessitados da freguesia” .

Mas afinal como eram as festividades em honra do Divino 
Espirito Santo?

Antigamente, caracterizavam-se pelas bezerradas que dias 
antes passavam nas ruas, enfeitadas e anunciadas com muitos fo
guetes; os carros das pensões puxados por uma bonita junta de bois 
que à canga trazia a chavelha, distribuía a carne, o pão, o vinho e a 
massa sovada; esta era apresentada em grandes argolas que eram 
oferecidas aos criadores.

W») I i ' ro <k‘ a d a s  do l.spirilo Sunlo, H .  2
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Em casa dos mordomos tocavam e cantavam os foliões.
No dia da festa organizava-se o cortejo com a bandeira e 

a coroa, o qual se dirigia à Igreja para a respectiva coroação.
Modernamente os festejos fazem-se com significativas al

terações que são efeito das condições actuais: da vida social, econô
mica e religiosa.

A primeira de todas e talvez a mais negativa é que todo es
te assunto está sem orientação certa c segura por parte das autori
dades eclesiásticas. O estatuto diocesano não é cumprido, é esque
cido ... mesmo ignorado! por isso mesmo na matéria reina a anar
quia, a fantasia, os subjectivismos da pompa e do luxo e até mesmo 
o espirito de negócio.

Em formas econômicas c modernas, há quem organize lis
ta de interessados na pensão ou na flor do Espírito Santo e que 
mensalmente paga um estipulado x.

Bem contabilizadas as receitas e as despesas, há quem ga
ranta que é bom negócio!

Nos tempos antigos havia a mordomia da Festa do Espiri
to Santo e da Trindade. Depois foram juntando: Corpo de Deus, 
São João e São Pedro.

Presentemente mais ligado com as domingas, qualquer 
rua, canada ou beco compra uma coroa e uma bandeira e faz um 
cortejo ... a intenção profunda não c a coroação e a festa! é o cor
tejo.

Nos cortejos aparecem muitas coroas que são levadas por 
moças ricamente vestidas que vão mais para se mostrarem à socie
dade, do que para participarem num cortejo religioso. Influências 
do poderio econômico sobre o sagrado ...

Aqui está a anarquia a que nos referimos acima, pois que 
nem se sabe quais as coroaá pertencentes: às Irmandades e aos par
ticulares.

Curiosidade também é saber-se que por volta de 1930, era 
ainda Pároco: Padre Manuel Pereira Dias (era sempre convidado 
para levar a coroa) é que se inventou um cortejo à tarde, para se ir 
buscar a coroa à Igreja.

Nas domingas, hoje em dia, até se vai introduzindo o cos
tume de se ir de automóvel para a Igreja, com a coroa e a criança 
que vá coroar.
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Com respeito às bezerradas do Espírito Santo, acontece 
um ou outro mordomo mais saudosista, fazer um pouco à moda 
antiga, mas a maioria opta pela facilidade do matadouro.

Na mesma linha distribue as pensões em furgonetas ou ca
miões.

Também é de referir, com tal proliferação de coroações, a 
recente forma de um grupo de homens novos se constituírem em 
comissão que segue luzidiamente no final do cortejo e que divide 
por si as respectivas despesas e tudo fica arrumado sem mais traba
lhos nem apoquentaçòes.

À noite e depois das festas realizam-se as tradicionais sor
tes, para se saber a quem cabe o Espírito Santo para o ano seguinte.

São estas as principais particularidades que observamos 
no referente às festas do Espirito Santo na freguesia dos Arrifes 
que procuramos anotar nestas “ Crônicas” .
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SACRISTÃES

Os padres americanos afirmam, a jeito de provérbio, que: 
“encontrar um bom sacristão é encontrar um tesouro” .

Será em razão da área e da importânçia da acção do sa
cristão: na Igreja, à Comunidade Paroquial e ao lado do Pároco e 
do Coadjutor, que se torna valiosa e rara a colaboração de um bom 
sacristão.

Algumas vezes, para não dizer muitas, são pessoas dedi
cadas e desinteressadas que prestam os seus bons serviços a Deus e 
à Igreja, e que só recebem como “ agradecimento” a ingratidão e a 
incompreensão.

É das suas funções, preparar tudo que é necessário para a 
celebração da Missa e das Festas lilúrgicas; participar nos funerais; 
coadjuvar nos batismos e casamentos; abrir e fechar as portas do 
templo... cuidar e zelar pela Igreja ...

Presentemente em quase todas as Igrejas o munus de si- 
neiro é feito também pelo sacristão. Mas antigamente havia os dois 
cargos, sobretudo nas sés e nas matrizes.

O zelo a desempenhar todas as tarefas que acabamos de 
enumerar já dão para classificar um sacristão de “ BOM” . Mas 
apoiar a acção do Pároco, colaborar sinceramente com ele e defen- 
de-lo, ... é a “ pedra de toque” de um bom sacristão.

A todos esses dedicamos este capítulo e homenageamos os 
sacristães das nossas duas paróquias: Saúde e Milagres.
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— Ermitão Pedro Nunes deve ser considerado o l.°  sacristão, por
que estava encarregado de zelar pela antiga Ermida de N .a S.a da 
Saúde.

Residia na casa situada nas traseiras da Ermida, a qual foi 
mandada construir por D. Margarida Câmara.

Usufruía do terreno que constava de 5 alqueires e no qual 
estava implantada a igrejinha.

Pela morte da benemérita foi vestido por sua alma.
O Ermitão Pedro Nunes faleceu em Janeiro de 1621

— José Raposo, 1833—46
— Manuel da Silva, 1846—56
— Manuel da Silva Gaspar e filho, 1856—60
— João Gaspar da Silva, 1860—67
— Antônio de Andrade, 1867
— Jacinto Ferreira Afonso, 1896—1913
— Bento Raposo, 1913—52
— Manuel Bispo, 1946—48
— Daniel Arruda Correia, 1949
— Luis Gonzaga Correia Arruda, 1950—53
— Francisco Joaquim Godinho, 1953—56
— Manuel Lopes Moniz, 1956—60
— José Augusto Pereira, 1960—75
— Manuel Lopes Moniz, 1975

A relação dos sacritães que serviram na Igreja de N .a S.a 
dos Milagres é a que vai abaixo:
— João Machado, 1827
— Gil Rodrigues, 1943
— Antônio Rodrigues, irmão do anterior
— José de Lima Silva, 1949
— José Francisco Lopes
— Virginio Cordeiro Sardinha
— Serafim Leandro
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— João Pedro
— Manuel da Costa Paulino
— Manuel de Medeiros Alves
— Daniel Medeiros da Ponte
— Duarte Correia Vicente, 1970
1 — Foi sacritão da paroquial de N .a S.a da Saúde João Gaspar da 
Silva, em 1867 no mês de Novembro, aos dias treze pediu a demis
são do cargo por não lhe convir o emprego. 97)
2 — Sucedeu-lhe no cargo, após editais e requerimento: Antônio 
d’Andrade, casado com Maria da Luz, por ter um filho já homem 
em sua companhia, por serem ambos sapateiros com tenda no lar
go contíguo à Igreja... 98)
3 — Jacinto Ferreira Afonso foi sacristão durante 17 anos, residia 
na rua do Amaro Dias, 4 e era casado com Maria Raposo Massa.
4 — O tio Bentinho desde rapaz até morrer prestou desinteressada
mente os seus serviços à paróquia. Orgulhava-se de ser óptimo si- 
neiro e bom cantor. Quando o Sr. Padre João lhe chamava a aten
ção por algum descuido, ficava ofendido e ia para diante do altar- 
-mor e rezava em voz alta a N .a S .a da Saúde assim: “ Virgem San
tíssima! bem sabeis que é por causa de Ti que estou aqui!” 
Acabava, chorando ...
5 — Francisco Joaquim Godinho era o “ Casa-Pia” , assim era co
nhecido, por ter frequentado aquela Instituição. No tempo da 
guerra veio como tropa para os Arrifes e aqui casou.
6 — Manuel Lopes Moniz (é tratado por Manuel Ferreira) exerce o 
cargo de sacristão da Saúde pela 2.a vez.
7 — O l.° sacristão dos Milagres foi João Machado que entrou ao 
serviço no ano de 1827, recebendo pelo seu trabalho a quantia 
anual de cinco mil reis. 99)

97) Livro de actas, A. 1867 Fl. 42
98) Livro de aclas, A. 1867, FL 42
99) Livro de contas, pag. 24v
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ROMEIROS

É facil avaliar o estado de alma dos micaelenses sacudidos 
por violentos abalos de terra ao longo dos anos, sobretudo em 1522 
e 1563; alarmados com os assaltos dos piratas e dos corsários; es
tarrecidos debaixo dos ciclones e pelas tempestades do mar, etc.

Nestes angustiantes momentos, voltavam-se cheios de dor 
e de aflição para Nosso Senhor e para sua bendita Mãe, pedindo- 
-Ihe misericórdia.

Organizavam procissões e romarias, visitando as igrejas e 
capelas e cantando Avé Maria em tom menor, expressão dos seus 
sentimentos e da sua psique própria.

Padre Ernesto Ferreira chamava-lhe “expressão de pun- 
gentíssima mágoa” e o Dr. Eugênio Pacheco: são documentos pal
pitantes de grandes tribulações, a Avé Maria dos romeiros é o grito 
dolorido de um povo que implora a misericórdia de Deus para os 
homens e protecção do Céu para a Terra” . 100)

Fixaram-se as romarias no tempo quaresmal por este ser 
mais propício à oração e à penitência e talvez porque os trabalhos 
do campo serem poucos nessa altura do ano.

Lá vão os romeiros cada quaresma, em duas filas a cal- 
currear as estradas da ilha ... a visitar as igrejas e ermidas de Nossa 
Senhora e a cantar: Avé Maria.

Na freguesia dos Arrifes (o que atrás escrevemos é simples 
introdução) aparece-nos os romeiros nos princípios de 1800 sendo
l.° mestre: Manuel de Sousa Falcão, morador na Travessa dos Mi
lagres, seguindo-se em ordem cronológica:

100) Apontamento Histórico - etnográfico das ilhas de S. .Miguel e Sta. 
Maria, Direcção Escolar de Ponta Delgada, Fls. 39s
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2. ° — Francisco Ferreira Cardoso - Rua do Outeiro;
3. ° — Agostinho de Sousa e Silva - Rua dos Afonsos;
4. ° — Virgínio Correia Botelho - Rua do Amaro Dias;
5. ° — Virgílio Sousa Medeiros - Travessa dos Milagres;
6. ° — Antônio Cordeiro Amarelo - Rua da Carreira;
7. ° — Antônio Agostinho Arruda Cordeiro - Rua dos Afonsos;
8. ° — Miguel Maria Falcão - Beco dos Afonsos;
9. ° — Manuel da Silva Cordeiro - Rua do Cadarço;
10. ° — Serafim da Silva Sousa - Travessa dos Milagres.

É o actual mestre dos romeiros.
É de notar que inicialmente da nossa freguesia saia apenas 

um rancho de romeiros, e era dos Milagres, juntando-se às 3 horas 
da madrugada na boca da Canada das Colmeias, por onde seguiam 
até N .a S .a da Ajuda - Covoada.

O domingo que lhes pertencia foi sempre e é o 3.° da Qua
resma por combinação ou conhecimento das outras romarias.

Chegados ao ano de 1959, o facto dos Milagres ser eleva
do a Paróquia independente, deu origem à formação do rancho da 
Saúde.

Nessa altura e por essa razão o tio José do Couto e o tio 
Albino pediram ao Sr. Padre João para se organizar um rancho de 
romeiros na Saúde.

E assim aconteceu! Saiu o l.° rancho de romeiros da Pa
róquia de N .a S .a da Saúde no 5.° domingo da Quaresma do ano 
de 1960, levando à frente como mestre: José do Couto.

Presentemente a responsabilidade cabe a seu filho: Adria
no do Couto.
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VISITAS PASTORAIS

As visitas pastorais que os bispos açorianos efectuam às 
paróquias, constituem sempre para os fiéis, momentos de júbilo es
piritual por receberem o seu pai espiritual na Fé.

Sabem pcrfeitamente que: é o sucessor dos Apóstolos que 
vem pregar o Evangelho de Cristo e exortar fiéis, religiosos e clero, 
à santidade de vida e à salvação; é o representante da Igreja que 
contacta com os seus membros, auscultando as suas dificuldades e 
problemas; e que verifica se a acção espiritual e moral da mesma 
Igreja está a ser efectivada.

No passado a visita pastoral visava sobretudo: 1) a admi
nistração do sacramento do Crisma a grande número de pessoas, 
de todas as idades, visto serem mui distanciadas; 2) a uma fiscaliza
ção sobre: a parte material e patrimonial das Igrejas, Capelas e Er- 
midas; e a parte burocrática dos processos, assentos e livros de ar
quivo.

Hoje, conotada e adaptada às circunstâncias e necessida
des, torna-se efectivamente mais espiritualista e apostólica com a 
Festa da descida do Espírito Santo sobre os confirmandos que es
tão conscientes de serem cristãos e de que têm de ser testemunhas 
de Cristo na sua vida.

É mais apostólica, visto contactar e orientar as associa
ções para lhes comunicar e imprimir pistas de acção junto dos seus 
membros e do meio onde vivem inseridos.

Torna-se encontro, inclusivamente, com os doentes que 
recebem do representante da Igreja e do ministro de Cristo, pala
vras de presença e conforto sobrenaturais.
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E por tudo isto, menos físcalizadora e bispável, e mais ... 
muito mais! orientadora e paternal.

De toda esta acção pastoral, conseguimos as notícias que 
se seguem:
D. FREI ESTEVÃO DE JESUS, em 1850 visitou a ilha de S. Mi
guel. Não conseguimos saber nada sobre a visita pastoral à paro
quial de N .a S .a da Saúde.
D. FRANCISCO MARIA DE SOUSA DO PRADO DE LACER
DA, através de pastoral de 24/12/1889 anuncia o início da sua visi
ta pastoral a toda a Diocese.

Em 1890 visitou as ilhas de Santa Maria, Graciosa e S.
Jorge.

A 24/2/1891 dirige-se ao clero micaelense dando a notícia 
de que efectuaria visita pastoral à Ilha de S. Miguel. Assim chegou 
à cidade de Ponta Delgada no navio “ Açor” a 17 de Abril do mes
mo ano iniciando de imediato as suas actividades apostólicas na 
Matriz.

Estava programada visita pastoral para a Paróquia de 
N .a S.a da Saúde, mas acontece que S. Ex.cia Rev.ma adoeceu e o 
médico mandou-o descansar para Lisboa.

Partiu a 18 de Junho e veio a falecer a 10 de Janeiro de
1892.

A notícia da visita pastoral a toda a Ilha de S. Miguel en- 
conta-se no jornal “ Preto no Branco” :

101) Em 1891 D. Francisco Maria do Prado de Lacerda, 
Bispo de Angra, faz a visita pastoral a São Miguel” .
D. JOSÉ CORREIA CARDOSO MONTEIRO, crismou nos Arri- 
fes 1872 pessoas em Maio de 1908.

101) Preto no Branco, n.° 111, 10.2.1898
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É do seguinte teor a noticia:
102) No dia l . °  de Maio dirigio-se Sua Ex.cia Rev.ma o Sr. Bispo 
d 'esta Diocese, D. José Correia Cardoso Monteiro, no paquete S. 
Miguel para a ilha do mesmo nome, com o fim  de fazer a sua vizita 
canônica às freguesias d'aquella ilha que não puderam ser vizitadas 
pelo seu venerando antecessor Ex.mo e Rev.mo Sr. Bispo D. José 
Manuel em 1903.

O venerando Prelado fo i recebido em Ponta Delgada e em 
todas as freguesias que vizitou, com as demonstrações do maior jú 
bilo e enthusiasmo da parte do clero e fiéis, tributando-lhes todos, 
desde as classes mais elevadas da sociedade micaelense até às mais 
humildes os testemunhos do maior respeito, simpathia e estima.

Demorou-se alli sua Ex.cia Rev.ma dois metes sempre en
tregue ao desempenho do seu sagrado munus pastoral, regressando 
a Angra, sede do Bispado, em 26 de Junho último.

D. GUILHERME AUGUSTO DA CUNHA GUIMARÃES

Passaram-se 26 anos, só então é que a paróquia de N .a 
S.a da Saúde foi visitada por D. Guilherme.

As dificuldades de transportes, a natureza da Diocese em 
si, dividida em 9 ilhas e a forma como se revestiam as deslocações 
dos Prelados: cheias de protocolos, acompanhadas por vários cléri
gos, problemáticas de organização e até deslocações mui caras ... 
faziam dilatar os contactos entre o Pastor e suas ovelhas.

A 1 .a visita do referido prelado aos Arrifes efectuou-se no 
dia 19 de Agosto de 1934, crismando 781 rapazes e 817 raparigas.

A 2.a visita foi a 11 de Julho de 1940 sendo administrado 
o sacramento da confirmação a 368 rapazes e 358 raparigas.

102) HEA A. 1908 n.° 434 pag. 319
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D. MANUEL AFONSO CARVALHO
Com este prelado as visitas pastorais tomaram uma fre

quência quinquenal (de 5 em 5 anos) atendendo estarmos já sob as 
orientações de uma Igreja renovada e mais adaptada aos tempos, 
com perspectivas essencialmente apostólicas e pastorais.

Deste modo foram realizadas, de 1954 a 1974, cinco visi
tas à Paróquia de N .a S.a da Saúde:

28/1/1954 crismaram-se 839 rapazes 880 raparigas
18/2/1959 i» 491 »» 473 *»
24/1/1964 *» 378 »» 360 j »

9/1/1969 •* 153 11 171 y i
9/1/1974 •* 227 > > 220 >»

D. AURÉLIO GRANADA ESCUDEIRO
Na vivência das orientações do Concilio Vaticano II e pe

las formas e técnicas pastorais, as visitas dos bispos às comunida
des paroquiais atingem alto nível.

São com muita antecedência preparadas com os sacerdo
tes da zona a ser visitada; são dadas orientações para a admissão 
dos candidatos ao sacramento do crisma; é exigido determinado ní
vel de conhecimentos religiosos ... vivência cristã à altura ...

É pedido que a preparação a vivei paroquial se faça à base 
de grupos responsáveis que vá atingir por dentro toda a comunida
de e assim a torne receptiva.

Usa-se termologia interpelativa: Festa da descida do Espí
rito Santo ... Pentecostes actual, aqui e agora ... o Espírito Santo 
marca os confirmados ...

O bispo dialoga com os responsáveis e os membros das 
obras de apostolado e indica-lhes caminhos de actuação ... visita os 
doentes e obras de assistência ...
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D. Aurélio Granada Escudeiro, actual bispo desta Dioce
se de Angra, visitou a freguesia dos Arrifes a 20 de Janeiro de 1979, 
confirmando 181 adolescentes do sexo masculino, e do feminino: 
194.

Foi visita exímiamente preparada, vivida na alegria do Es
pirito Santo e que resultou em abundantes frutos espirituais para 
todos os arrifenses.

PARÓQUIA DE N .a S.a DOS MILAGRES

Antes da erecção da Paróquia de N .a S.a dos Milagres, o 
que aconteceu a 3/4/1959 as pessoas que desejavam crismar, bati
zar e casar, deslocavam-se à Saúde.

Após a mencionada data, D. Manuel Afonso Carvalho foi o
l.° Bispo a visitar a nova paróquia em 12 de Janeiro de 1964, admi
nistrando a confirmação a 223 rapazes e 200 meninas.

Foi festa grandiosa em que se empenharam todos os paro- 
quianos, pois era a l . a vez que o Sr. Bispo os visitava e constituiu 
mesmo agradecimento público a quem elevara o curato à categoria 
de paróquia.

Em 14/1/1969 e 15/1/1974 o mesmo prelado realizou vi
sita pastoral pela 2 .a e 3.a vez, crismando na altura da celebração 
eucarística 331 e 268 adolescentes respectivamente.

D. Manuel faleceu a 12 de Dezembro de 1978, sucedendo- 
-Ihe como bispo residencial: D. Aurélio Granada Escudeiro que vi
sitou solenemente a paróquia de N .a S.a dos Milagres a 25 de Ja
neiro de 1979, confirmando 138 rapazes e 133 meninas.

Esta 4 .a visita pastoral foi efectuada segundo os esque
mas actuais que um pouco atrás descrevemos, e resultou, em pleno 
êxito, para o bem espiritual das almas.
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UM POVO MÁRTIR !!!

Ao longo da sua existência, e ainda hoje, o povo arri- 
fense sofre na própria carne as necessidades primárias.

Sempre tardiamente beneficiou dos progressos da ciência 
e das comodidades dos tempos modernos. E quando alcançou al
gum melhoramento, esse apresentou-se com deficiências e imper
feições de execução e funcionamento.

Parecería que pelo facto de estar perto e ligado à cidade, 
os Arrifes beneficiasse deste pormenor, para se tornar em facilida
de e vantagem, mais que não fosse em elemento produtivo e lucrati
vo. Mas não! nem isso!

Não é elemento essencial à vida de um povo a água? Não 
é sofrer em sua própria carne, chegar à fonte, e esta não correr 
água? Ter um quarto de banho e estarmos um, dois, três e mais 
dias sem água corrente? Isto no século XX e no ano de N. S. Jesus 
Cristo, 1984.

Por documentos históricos se demonstra que o sofrimen
to na própria carne chegou às doenças e à morte. Por issso mesmo 
justifico o titulo do presente capítulo perante os incrédulos com ci
tações: 103)

“Este logar tem aumentado muito, sendo um dos bons 
d'esta ilha, tendo a infelicidade, em 1854 e 1855, de sofrer uma epi
demia de febres gástricas, que fe z  bastantes vitimas”.

103) Joaquim C. Abranles, Album Michaelcnse, pag. 56
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Peco ao leitor a paciência de examinar bem os extratos 
que fazemos do livro “O abastecimento de água” de Agnelo Cal
deiras Prazeres, e de forma especial, o impressionante quadro fi
nal: 104)

... em favor dos habitantes do concelho de Ponta Delgada 
dizimados pela febre tifóide, pelos colibaciloses e últimamente pela 
peste, nas suas variadas modalidades.

E assim a campanha por uma água melhor, sabido como é 
geralmente, que ela vincula os germens de certas doenças, tem sido 
objecto de esforços que nem sempre têm encontrado ambiente e 
acolhimento benévolo que permitisse enfrentar ao menos a elabo
ração de um plano, a fundamentar-se em estudo adequado”.

105) ”nas freguesias rurais, quasi toda a água é fornecida 
através de chafarizes ... exceptuam-se naquelas um certo número 
de habitantes que compram à Câmara Municipal uma ou duas pe
nas de água, medida através de orifício de aproximadamente 6 mm 
a que corresponde um caudal máximo, nas 24 horas, de variável 
2.160 a 3.360 litros, em regimen contínuo de abastecimento, quan
do a estiagem não determina o rateio.

Da tabela X X  VII consta o número de penas de água ven
didas à razão de 28$00 por ano, em todo o Concelho de Ponta Del
gada. (1935).

Nos Arrifes existem 85 concessionários com 86 penas de 
água, 16 fontenários nos quais também bebem, sobretudo no estio 
certa de 5.000 animais.

Pela população arrifense, em 1935 era de cerca de 6.000 
pessoas, eram consumidos diáriamente 808 m 3 . Os animais gasta
vam, eram cerca de 5.000, diáriamente 140 m 3 . Dá um total, por 
dia, de 948 m 3 de água.

104) Agnelo C. Prazeres, O abastecimento tle água, pag. 2
105) Agnelo C. Prazeres, O abastecimento de água, pag. 77s

175



106) “As freguesias de Arrifes, Relva, Fajã de Cima, Fe- 
naes da Luz, S. Vicente, Capelas e parte de Santo Antônio, ahaste- 
cem-se do grupo de nascentes do Canário, das nascentes dos Caste
lhanos e do Salto da Roseira, cujos caudais disponíveis são de 1059 
m 3 em Maio; 912 em Junho; 819 em Julho; 821 em Agosto; 2.095 
em Setembro; 9.220 em Outubro; 7.896 em Novembro; 2.654 em 
Dezembro diáriamente''.

107) Na generalidade as águas do concelho de Ponta Del
gada são boas na origem. As que brotam contaminadas, provêm de 
zonas de cultura intensa, que geralmente é de milho, sujeito às es- 
trumações orgânicas; outras culturas há, como as pastagens, que 
são sómente adubadas químicamente com sais de azoto, em regra, 
o sulfato de amónio e os nitratos.

Mais desvantajosas são as que combinam os dois tipos de 
estrumação. O material orgânico provém dos currais, estábulos e 
estrumeiras, aonde são também lançados os dejectos dos habitan
tes, visto principalmente nas freguesias do Concelho não existir 
qualquer sistema rural ou colectivo de drenagem de águas usadas.

Os bacilíferos, difundem assim a tifoide, para cuja preva
lência endêmica concorrem outros factores.
... Não seria difícil provar as possibilidades de contaminação pos
terior, tanto na adução como na distribuição, devido ao mau esta
do das canalizações, à qualidade do seu material, aos seus traçados 
e à falta de respeito pela segurança e garantia que tais obras deviam 
trazer ao público.

São as canalizações geralmente em barro ordinário, com 
juntas tomadas a barro, à flor da terra nos caminhos e nos terrenos 
de cultura ...

A existência de pias de nível para bebedouros de animais, 
aonde a água conserva o mesmo nível com a água que lentamente 
corre nas canalizações que as alimentam; as juntas dos encanamen
tos desfeitas pela introdução de raizes (raposas) que obstruem e as 
deixam escancaradas à inquinação ...

106) Agudo C. Prazeres, O abastecimento de água, pag, 94
107) Agnelo C. Prazeres, O abastecimento de água, pag. 127
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... são outras tantas causas epossibilidades de inquinação 
que flagela a população das freguesias rurais, com um quadro epi- 
demiológico, quanto à febre tifóide, difícil de ultrapassar ...

Observe-se abaixo o quadro referente aos anos, casos e 
óbitos de febres tifoides na nossa freguesia dos Arrifes: 108)

1924........... .......... 6 casos 2 óbitos
1925.....................  1 1
1926.....................  2 1
1927.....................  22 1
1928.....................  8 0
1929........... .......... 7 0
1930..................... 75 1
1931........... .......... 122 2
1932.....................  6 0
1933........... .......... 4 0
1934.....................  8 0
1935.....................  0 0

TOTAIS..... 261 8

Acabaram com os fontenários públicos (foram acabando 
manhosa e lentamente para evitarem as reclamações) a partir de 
1950, argumentando que já havia rede de abastecimento de água a 
servir todos os domicílios.

O existir rede de abastecimento! existia ... só que ela não 
abastecia permanentemente como é de exigir em funcionamento 
mais elementar.

Agora é a tubagem que está absoleta, pois que já tem 38 
anos de existência e funcionamento ... não tem secção que compor-

10S) Àgnelo C. Prazeres, O abastecimento de água, pag. 7
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te o volume de água necessária às muitas casas ... são os vedantes 
de borracha que se deterioram com o cálcio ... são as estiágens que 
fazem baixar os niveis, etc.

Por volta de 1956, para calarem os clamores do povo arri- 
fense construíram dois grandes reservatórios: um na rua do Amaro 
Dias e outro na Carreira.

A Câmara Municipal afirmava por todas as formas que 
estava resolvido de uma vez por todas o assunto, que concordava 
ser primário e prioritário. Os técnicos explicavam que a água entra
va por baixo, saia imediatamente por cima, estava sempre a reve
zar-se ... enquanto o reservatório mantinha permanentemente mi
lhares de m3 de água para abastecimento!!!

É de se escrever, porque não é vergonhoso, mas é a luta de 
um povo que sofre: no Verão de 1938 era tal a estiagem que as pes
soas desesperadas, partiram o cano da Fábrica do Açúcar (o qual 
vem da lagoa Rasa e passa no Largo da Saúde) para tirarem água.

Informaram-nos até que os animais: bois, cavalos, cães, 
burros, vacas passavam na rua a bramir, berrar e uivar cheios de 
sede!

Animais e gentes sofreram! gentes e animais foram márti
res!

Outro elemento indispensável para uma freguesia são os 
caminhos por onde tudo circula.

A rede primitiva devia constar, por ordem: da rua da Pie
dade que derivou na Grotinha, subiu na Carreira. Mais tarde é que 
se abririra a rua da Saúde, do largo do Bom Despacho até à Ermi- 
da, bifurcando-se na canada dos Afonsos e do Amaro Dias, assim 
se denominavam.

Por aqui se vê que o esquema básico se manteve durante 
três séculos e apenas se abriram travessas, canadas e becos.

Em 1928 era presidente da Junta: Luis do Couto Benevi- 
des, foi por ele apresentado um audacioso projecto de uma estrada 
que partiría dos Recantos ao Largo da Saúde, e daqui, atravessan
do as Terras Largas, até às Pias da Relva.

178



Foi sempre classificado de projecto ambicioso para os Ar- 
rifes, e ainda hoje está por romper essa estrada que podia ser uma 
avenida com muitas casas novas.

Mas falando, em conservação e beneficiação de ruas e ca
minhos, o quadro é ainda mais deplorável.

Pelos livros de actas da Junta se descobre como arranja
vam os caminhos: pediam por esmola cascalho e entulho aos se- 
nhores ricos; uns davam carroça; outros trabalhadores...

Chegou-se depois, ao tempo da célebre faxina em que to
dos os varões válidos de 18 a 60 anos de idade estavam obrigados a 
dar um dia de trabalho - foi lei de 6/6/1864.

Mais tarde, em 1929, por força do decreto lei 88 todos os 
caminhos, ruas e praças das povoações ficaram a cargo das respec
tivas Juntas.

Foi maior o martirio! pois que a Junta de Freguesia rece
bia encargos, mas nada de verbas!

Mas vamos adiante!
Enquanto muitas freguesias tinham as suas ruas asfalta

das, só por volta de 1955 beneficiaram a Rua da Saúde, seguindo-se 
a espaços largos: Piedade, Carreira, Afonsos e por último, Amaro 
Dias.

Mas as obras foram tão deficientes que as águas das chu
vas já por várias vezes trouxeram o asfalto e a brita até ao Largo da 
Saúde e à Chã dos Afonsos.

Não é sofrer na própria carne tanta desventura! ? Não é 
um povo mártir? !

Presentemente, para se dizer toda a verdade, é que a Jun
ta de Freguesia se tem empenhado e tem tido possibilidades econô
micas de beneficiar algumas canadas e becos. Mas está longe de so
lução esta necessidade básica.

O analfabetismo não será um flagelo, uma praga para 
uma comunidade que aspira ao progresso, não só material, mas 
também e sobretudo cultural?

Os arrifenses sempre desejaram o saber e a cultura. Re- 
corde-se o que trabalharam em 1850 para conseguirem casa onde 
funcionasse a Escola Masculina n.° 2 ... como se apresentaram à 
primeira matrícula mais de 200 meninas ...
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Em 1912 construiu-se, e em 14 inaugurou-se a Escola D. 
Leonor Afonso. Foi um gigantesco passo em frente! Mas foi um le
gado do arrifense Antônio Afonso que ofereceu o terreno à Câma
ra.

Nos anos 30, 40 e 50  funcionou o ensino primário em vá
rias casas de habitação, sem condições algumas.

Actualmente este sector é que está melhor resolvido. Te
mos 4 edifícios escolares do Plano dos Centenários, 2 escolas P 3 e 
fala-se na construção da Escola Preparatória.

Outra necessidade elementar que fez sofrer muito os arri- 
fenses foi a electricidade.

Foram feitos vários pedidos para que a Câmara, depois 
da electrificação da cidade, fizesse a distribuição na freguesia dos 
Arrifes, visto ficar perto e ligada.

Entre os vários ofícios encontramos o que se transcreve 
por ser de uma expressão interpelante: 109)

“ Nessa ocasião foi entregue na secretaria dessa Ex,ma 
Câmara Municipal um abaixo assinado com um avultado número 
de pessoas que desejavam instalar a luz nas suas residências e desde 
então ficaram conjuntamente com o resto dos habitantes, devida
mente preparados para uma inauguração, porém até agora infeliz
mente, não tiveram o dom de receberem esta satisfação.

Como fosse esta freguesia a primeira a fazer tal pedido, 
da inauguração da luz eiectrica Municipal, tem sido, por isso, com 
bastante mágoa, que os seus habitantes teem visto outras freguesias 
do Concelho com suas: iluminação pública e particular, apesar de 
haverem requisitado muito tempo depois.

Sendo os Arrifes a mais importante freguesia do Conce
lho e a mais próxima da Capital, parece-nos que seria de inteira jus
tiça ser contemplada com as mesmas regalias, que as outras à muito 
estão gozando” .

109) Livro de actas, A. 1921/30 Fl. 47v.
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O l.° pedido data de 28/2/1926 e só em 1956 foi electrifi- 
cada a rua da Saúde, demorando vários anos a extenção da rede às 
outras zonas da freguesia.

Ainda hoje em dia nos queixamos que a electricidade che
ga a determinadas casas tão baixa que as lâmpadas ficam na pe
numbra e os electro-domésticos não funcionam.

Contudo paga-se à EDA como qualquer consumidor!
Não são arrelias? sofrimentos? privações?
Podemos ainda juntar à lista, a urgência de pelo menos 4 

cabines telefônicas para o público que deseje chamar um médico, 
uma ambulância, os bombeiros, um taxi, etc.

Os nossos rogos e súplicas começaram em 1928 ... só pas
sados 4 longos anos fomos atendidos ... e por influência da “ céle
bre senhora cunha” , verifique-se: 110)

“Desde 1928 que se lutou para que houvesse telefone. Só 
em finais de 1932 e graças ao apoio e decisão de Francisco Álvares 
Cabral é que se conseguiu o desiderato”.

Poderiamos ainda falar na premente necessidade do es
coamento das águas pluviais que de vez em quanto invadem as ha
bitações; no saneamento básico para acabar com os arcaicos sumi
douros e fossas cépticas; nas influências negativas da nossa proxi
midade da cidade; da presença de muitas pessoas estranhas ao meio 
social, etc...

Apesar de sermos um povo laborioso e ordeiro, cumpri
dor de todos os nossos deveres cívicos e sociais que paga as suas 
contribuições e impostos, não temos sido atendidos nos nossos jus
tos anceios pelas autoridades competentes.

Debaixo dos olhos passou-nos o contributo que os arri- 
fenses prestaram à Fazenda Pública no remontado ano de 1882:
111)

110) Livro 1 Fl. 26 e Livro H Fl. 35v
111) Ernesto do Canto, Arquivo dos Açores, voi. XII, pag. 217
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“Mappas organizados na conformidade do artigo 108 do 
regulamento de 25/8/1881 contendo por ordem alfabética os no
mes e moradas dos contribuintes inscritos na matriz predial de cada 
freguesia e o rendimento colectável total dos prédios que cada um 
n ’ella possue:
Freguesia de N .a S .a Saúde, Arrifes - 73.5518504 reis

Os Arrifes contribuem mais para a Fazenda Pública do 
que S. Sebastião de Ponta Delgada que paga apenas 66 milhões de 
reis.

O que não será hoje? ! Com quantos milhares de contos 
não devem os arrifenses contribuir para o Estado?

Têm todo o direito em exigir mais atenção e benefícios 
materiais e sociais.

Queremos terminar o capitulo com algo de positivo:
APELAMOS AO GOVERNO REGIONAL A QUE OU

ÇA E ATENDA ÀS SÚPLICAS DE UM POVO QUE DESEJA 
PROGREDIR EM TODOS OS SENTIDOS.
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LUIS IK) COUTO BENEVIDES (2/3/1877 — 22/7/1935)



JUNTA DE FREGUESIA

Só podemos imaginar o que seria a localidade que hoje se 
chama “ ARRlFES” -nos seus primórdios ... coberta de densa vege
tação e de muito arvoredo.

“ Buraco do Casqueiro” , largo existente onde se encontra 
a Igreja de N .a S.a dos Milagres era o sítio onde juntavam as ma
deiras para aí as descascarem e serrarem.

Ao ser explorada pelas gentes de quinhentos e seiscentos, 
abriram-lhe os primeiros carreiros e canadas que foram de penetra
ção a partir de Ponta Delgada. Na verdade é uma expansão e conti
nuação da vila de 1499 e da cidade de 1546.

As ruas da Piedade, Carreira, Saúde, Afonsos e Amaro 
Dias são o esquema inicial que se fixou, aperfeiçoou e aumentou. 
As travessas e os becos surgem muito mais tarde.

Edificaram-se as casas, algumas modestas, outras sola- 
rengas: do Major Benjamim Ferim Coutinho, Marquês da Praia, 
João Dias Caridade, Barão de N .a S .a da Saúde, Morgado Luis da 
Câmara, Barão das Laranjeiras ... que pouco a pouco vão forman
do a localidade e a população.

Constroi-se no princípio de 1500 a antiga ermida de N .a 
S.R da Piedade, a seguir deve surgir a de N ,a S .a da Saúde que é 
ampliada em 1764.

No ano de 1719, com 150 fogos, o lugar é elevado a cura- 
to.

Um século mais tarde inicia-se a construção da Igreja dos 
Milagres em razão do número de habitantes ser de 4.000 em toda a 
freguesia.
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Com o aparecimeto do liberalismo em 1832, faz-se o ce
mitério por imposição da lei do Governo, e em 1833, de D. Pedro 
IV, conseguem que os Arrifes sejam elevados a freguesia e paró
quia.

Um pouco mais adiante, em 1844, é que conseguimos da
dos históricos, baseados nos livros de actas da Junta de Paróquia e 
de Freguesia.

Através deles registamos os presidentes e as respectivas 
datas: 112)
— Padre Gervásio José Tavares, 1844
— Padre Antônio Jacinto de Pimentel, 9.9.1861
— Padre Francisco Soares de Oliveira, 29.6.1863
— Padre Júlio César Augusto, 21.3.1864
— Padre Antônio José de Medeiros Rezendes, 3.6.1864
— Padre Pedro Augusto de Sousa Simas, 24.8.1865
— Padre Jacinto Pereira de Medeiros, 10.7.1870
— Padre Luis dos Reis Fernandes e Silva, 24.12.1872

Eram auxiliados pelos secretários:
— José Francisco Lopes, 1833 — 1842
— José Jacinto Raposo, 1842 — 1856
— João Gaspar da Silva, 1856 — 1860
— João Jacinto Raposo, 1860 — 1862

Todos estes atrás citados preocupavam-se de maneira es
pecial com as igrejas; suas construções, beneficiações e reparações 
e com os serviços religiosos a prestar ao povo critão.

Com a implantação da Républica, aparecem as Juntas de 
Freguesia que se interessam pelas condições de vida dos seus paro- 
quianos e pelo bem estar das populações.

Só que as verbas e receitas não dão para tudo quanto de
sejam e ambicionam: caminhos, escolas, água, telefones, etc.

112) Livro de Actas A. 1844 — 1873
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Trabalharam para o desenvolvimento da nossa freguesia, 
os presidentes que abaixo se nomeia: 113)
— Bento d’Arruda Massa (1911 —14)
— Manuel de Melo Salgado (1914—18)
— Manuel Cordeiro Arruda Morgado (1918)
— Manuel de Melo Salgado (1919)
— Bento de Sousa Morgado (1919)
— Eduardo Soares (1919—23)
— Padre Virgínio d’Almeida Massa (1923)
— Luis do Couto Benevides (1923—35)
— Manuel Matias Soeiro (1935—36)
— Luis Moniz Benevides (1936—40)
— Jacinto Benevides Moniz (1940—71)
—. Liberal Tolentino Couto Oliveira (1971—77)
— Antônio Rezendes Tavares (1977 .,.)

Dos poucos livros de actas respigamos as notas que se se
guem: 114)

“O orçamento para 1922 fo i de 209%04,5".

115) “Em vista de haver receita e achando-se as obras incompletas 
da sala da Junta e sacristia, por proposta do Presidente propoz a 
Junta fazer um orçamento suplementar para a continuação das 
obras ...

Tendo a Junta feito o contracto particular a Manuel Cor
rêa, casado, pedreiro, morador na Rua do Amorim, d'esta cidade 
de Ponta Delgada para a construção das obras e sacristia da Junta 
com a importância de 60S00 insulares. ” '

113) Livro de acias, A. 1911/21; A. 1921/30
114) Livro de acias, A. 1921/30 n. 5
115) Livro de actas, A. 1911/21 Fl. 59v
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116) ... obras que tinham desabado com o vento e as chuvas, ven
do-se a Junta na necessidade de fazer tal construção e sem dinheiro 
. . . fo i  oferecido 25S00pelo vigário d'esta freguesia e também 20S00 
pela família benemérita do Ex.mo Sr. José Maria Raposo d'Am a
ral ...
... a Junta tomou de empréstimo ao vogal João da Costa Falcão a 
quantia de 35S00 insulanos. ”

“A conservação dos caminhos, ruas e praças ficam a car
go das respectivas Juntas de Freguesia de harmonia com o artigo 
146 n .°  17 da Lei 88, a partir de 1929. ”

Os bens e receitas da Junta de Freguesia podem verificar - 
-se pelas citações que vão abaixo: 117)

“ Jacinto de Melo, da Candelária, da renda de 1917 por 2 
alqueires 7i de terra, entregou 14550

135360 reis do legado do azeite que paga José Correia, da 
Covoada” .
118) ... resolve-se por unanimidade elevar a renda da terra em Can
delária (1923) para a quantia de duzentos escudos insulanos e ofi
ciar ao rendeiro dando-lhe conhecimento d’esta elevação de 
preço.”
Era rendeiro: Izidoro Luiz de Melo.
119) A receita no ano de 1929 é de 4345045 sendo
1 — da terra da Candelária, pertencente a esta Junta e de que é ren
deiro o Sr. Izidoro Luiz de Melo, 300500: (em 1935 aparece Maria 
da Estrela Melo que paga 320500);
2 — de juros de títulos de renda pública, 1245685;

116) Livro de actas, A. 1911/21 Fl. 62
117) Livro de actas, A. 1911/21 Fl. 70
118) Livro de actas, A. 1921/30 Fl. 15
119) Livro de actas, A. 1921/30, Fl. 75v
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3 — do legado em dinheiro dos herdeiros do Sr. José Inácio Sardi
nha, herdeiros que são os senhores: Rosa da Silva, esposa que foi 
de José Inácio Sardinha, e seu actual marido João de Sousa Massa, 
6$00;
4 — do legado em azeite dos herdeiros do Senhor José Correia, pa
go pela senhora D. Diamantina Lurdes Maria Correia, 3$36.

Relativamente aos antigos presidentes, a todos homena
geamos,mas é de toda a justiça destacarmos a pessoa de Luis do 
Couto Benevides que durante 12 anos permaneceu à frente dos des
tinos da freguesia dos Arrifes.

Apesar dos tempos que eram, conseguiu muito! e muito 
mais idealizou! Jardim público, telefone, carteiro, adro da Igreja, 
escolas, etc.

Em 1928 chegou mesmo a elaborar um plano de obras e 
actividades para a Junta, o qual demonstra a inteligência e a com
petência do Sr. Luisinho Benevides. E naquele tempo!

Lutou por uma estrada que ligasse, primeiramente a Pra- 
cinha, depois era o Largo da Saúde, ao lugar das Pias da Relva, 
mas foi sonho que levou para a sepultura.

Pela sua morte o vogal substituto falou assim do presi
dente falecido: 120)

»
“Com muito pesar e grande mágoa levanto hoje a minha 

voz nesta sala das sessões da nossa Junta de Freguesia dos Arrifes, 
para dizer duas palavras, palavras bem sentidas muito repassadas 
de tristeza e cheias de saudade pelo amigo que há pouco tombou no 
fundo d'uma sepultura.

A Junta de Freguesia está de luto e este manifesta-se na 
cadeira devoluta que ocupara o finado. Mais ainda, está de luto, a 
populosa freguesia dos Arrifes, pelo homem que para ela contri
buiu com grande soma de actividade e inteligência para seu melho
ramento e embelesamento.

120) Livro de actas, A. 1930/36 Fl. 83ss
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Estão bem patentes os melhoramentos e serviço de inte
resse público da década: ampliação do cemitério; posto telefônico; 
distribuidor postal; alinhamentos de muros como fo i na Canada 
das Colmeias; Jardim Público; reparação de caminhos vicinais com 
extensão superior a dois quilômetros; carreta para transporte de 
mortos e por último a modificação do adro da egreja paroquial de 
N .a S .a da Saúdç, só por si atesta a grande energia e boa vontade 
do homem, cidadão prestante e competente como fo i  Luiz do Cou
to Benevides.

Além disso tem a lamentar sua morte aqueles que dele re
ceberam inúmeros favores e serviços; os que foram procurar pão 
para seus filhos em terras estranhas; as viúvas para terem o alimen
to para os orfãos e os doentes que sempre tiveram em Luiz do Cou
to Benevides, um amigo desvelado e condoído.

Mais ainda: nós os seus colegas sentiram a grande falta, 
pelos seus conselhos, pela sua amizade e pela sua companhia.

E, por isso, proponho que fique consignado nesta acta 
um voto de pesar pelo camarada distinto que acaba de desaparecer; 
suspensão dos nossos trabalhos para observância de dois minutos 
de silêncio e recolhimento em memória dele; participação à família 
do extinto de parte desta acta que lhe diz respeito; a celebração de 
uma missa por sua alma no dia do 1. ° aniverssário. ”

Um outro que desejamos assinalar e que dedicou 31 anos 
da sua vida a favor dos Arrifes e das suas gentes foi Jacinto Benevi
des Moniz, mais conhecido por Jacinto Caetano.

Passaram-se os tempos e muitas das suas dificuldades, e 
chegamos à época actual, após 25 de Abril.

À frente está o Sr. Antônio Resendes Tavares, pessoa di
nâmica que soube muito bem aproveitar a oportunidade e melhor 
gerir as verbas e os subsidios.

Repare-se na extensa lista:
1 — Ampliação è ordenação do Cemitério Público;
2 — Alargamento, alinhamento, calcetamento dumas, e de outras

asfaltagem: Beco do Moio, Canada das Colmeias, Beco de Ci-
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ma, Rua do Cadarço, Beco da Mãe de Deus, Beco das Almi- 
nhas, Beco do Machado e Rua da Boa-vista;

3 — Construção do Parque Infantil e sanitárias públicas no Jardim
da Igreja dos Milagres, onde se gastaram cerca de 2.000 con
tos;

4 — fixação das margens da Grota das Lajes para orientação das
águas pluviais;

5 — Construção da sede da Junta que se iniciou a 6.6.1983 e se en
contra já na fase de acabamentos.

Com respeito à localização da sede da Junta de Freguesia 
fique-se a saber que inicialmente era para ser construída abaixo do 
Largo da Saúde. Mas como o Sr. Humberto Silva cedeu os terrenos 
para abertura da rua que se chamará: “ Cardeal D. Humberto” ob- 
taram pelo local mais central, cedendo o l.° terreno aos Escuteiros. 

Daqui a escritura arquivada:
“ No dia 15 de Outubro de 1976, Liberal Tolentino Couto 

Oliveira e Manuel Raposo Lopes, na qualidade de Presidente e Se
cretário da Junta de Freguesia dos Arrifes compraram por 
266.000$00 a Humberto de Medeiros Silva, natural de S. Sebastião 
de Ponta Delgada e residente na Rua d’Água n.° 13, o terreno para 
a construção da Sede da Junta, o qual media 1.658 m2

Além das realidades já erguidas pela actual Junta, muitos 
e audaciosos projectos se esperam para o futuro:

1 — Escola Preparatória
2 — Rua “ Cardeal D. Humberto”
3 — Escola Primária nas Colmeias
4 — Creche e Museu no Jardim D. Leonor
5 — Saneamento básico
6 — Telefones públicos, etc.

A orientar todas as actividades e a zelar pelo bem-estar de 
todos os arrifenses está a Assembléia de Freguesia.

Ela própria fixou um regimento do qual extraímos os se
guintes artigos:
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2,° — A actividade dos membros da Assembléia de Freguesia 
visa a salvaguarda dos interesses da Freguesia e a pro
moção e o bem estar da população, no respeito da 
Constituição da República e das leis.

7 .° — Constituem deveres dos membros da A.F.:
a) Desempenhar conscienciosamente as tarefas que lhes 

forem confiadas e os cargos para que forem designados;
b ) Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia e o pres

tígio dos trabalhos da A.F.;
c) Comparecer às reuniões;
d) Observar a ordem e a disciplina fixada na lei e no regi

mento;
e) Respeitar a dignidade da Assembléia e dos seus mem

bros.
8 .0 — Constituem poderes dos membros da AF, a exercer sin

gular ou conjuntamente nos termos deste regimento:'
a) Apresentar projectos de moções;
b) Aprovar posturas e regulamentos sob proposta da Junta 

de Freguesia;
c) Acompanhar e fiscalizar as actividades da Junta de Fre- 

gesia, sem prejudicar o exercício normal da sua compe
tência;

d) Participar nas discussões e votações;
e) Solicitar e receber através da mesa informações sobre 

assuntos de interesse para a Freguesia e sobre a execu
ção de deliberações anteriores, o que poderá ser requeri
do por qualquer membro e em qualquer asssunto;

f) Propor a constituição de grupos de trabalho e as comis
sões necessárias ao exercício das suas atribuições;

g) Requerer elementos, informações e publicações oficiais 
que considerem úteis para o exercício do seu mandato;

h) Propor candidaturas para a mesa da AF e para vogais 
da Junta de Freguesia;

i) Propor a aprovação ou a rejeição do programa de acti
vidades dos orçamentos e do relatório de contas da ge
rência;
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j) Propor a criação dos serviços necessários ao exercício 
das atribuições do orgão de Freguesia;

l) Fazer requerimentos;
m) Propor a alteração do regimento;
n) Eleger e ser eleito para a mesa da AF e Junta de Fregue

sia;
p) Propor delegações de competência para tarefas admi

nistrativas que envolvam o exercício de poderes de auto
ridade nas organizações populares de base territorial.

14.° — A AF terá anualmente quatro reuniões ordinárias: em 
Março, Julho, Setembro, e Novembro.
A quarta reunião da AF destina-se à aprovação do pro
grama de actividades e ao orçamento para o ano seguin
te e a primeira destina-se à aprovação do relatório e 
contas do ano anterior.

22 °  — Serão obrigatoriamente objecto de autorização da AF 
os actos de alienação ou oneração de bens imóveis da 
Freguesia e a fixação das respectivas condições gerais.
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JACINTO RENEVIDES MON1Z (20/1/1897 — 3/2/1983)



REGEDORES

Antes do 25 de Abril havia em cada freguesia o regedor 
que assegurava a ordem, a segurança e a tranquilidade pública; da
va parte às autoridades policiais do Concelho dos crimes de que ti
nha conhecimento; velava pela observância das posturas munici
pais e paroquiais e regulamentos de polícia, levantando autos de 
transgressão, etc. 121)

Desempenhavam na sua esfera muitas e muitas vezes em ci
ma dos acontecimentos, relevante acção de forma que, na prática, 
evitavam que as pequenas questiúnculas originassem tumultos e as 
faltas menores dessem crimes de pena maior.

Atendendo que o cargo foi extinto com a democracia - a 
nós parece-nos que está a fazer imensa falta - lembrâmo-nos de fa
zer este capítulo para conhecimento dos novos e como homenagem 
aos regedores da nossa freguesia dos Arrifes.

Sobretudo lembrar o nome de Jacinto Caetano Benevides 
que desempenhou o referido cargo durante 9 anos, num período 
bastante difícil. Foi ele no campo social e o Padre João do Rego no 
moral que conseguiram resolver muitos problemas graves, impor a 
autoridade pública e elevar a bom nível educacional o povo arrifen- 
se.

Mas para todos vai a nossa homenagem, e decerto a ho
menagem de todos os arrifenses, com a citação dos seus nomes nes
ta lista que conseguimos elaborár:

lZ ll^ód igo  Administrativo, Decreto—lei 31.095 art. 277.
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FRANCISCO CORDEIRO (1844 — 1858)
ANTÔNIO SOARES DE MELO (1858 — 1861)
ANTÔNIO AFFONSO MONIZ (1861 — 1863) 
BARTOLOMEU AFFONSO DE SOUZA (1863 — 1868) 
JOÃO CORRÊA JACOME (1868 — 1871)
FRANCISCO DO COUTO OLIVEIRA (1871 — 1872)
LUIS DE BENEVIDES (1872
JOSÉ DE SOUSA BENEVIDES MASSA (1884
JOSÉ MACHADO DE SOUSA (1885 — 1891)
JOSÉ RODRIGUES CORDEIRO (1911 — 1913)
MANUEL JOSÉ DE MORAIS (1913 — 1919)
ADELINO ALMEIDA RAPOSO DE VASCONCELOS (1819 
— 1926)
MANUEL MACHADO DE SOUSA (1926 
JACINTO BENEVIDES MONIZ (1938 — 1947)
EVARISTO MORGADO (1947)
MANUEL ALVES (1947)
MANUEL BENEVIDES MONIZ (1947 — 1952)
JOÃO VALENTIM SOUSA MASSA (1952)
HORÁCIO MARTINS (1953 — 1956)
MARIANO ARRUDA CORREIA (1956)
HORÁCIO LOMELINO TEVES (1957 — 1968)
BENJAMIM CORDEIRO (1968 — 1972)
MANUEL MEDEIROS (1972 — 1973)
JOÃO ADRIANO AMARELO MASSA (1973 — 1974)
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Capela do Cemitério



CEMITÉRIO E SUA CAPELA

Desde há muito tinham concluído que o sepultamento dos 
cadáveres nas Igrejas, e nos adros das mesmas, traziam muitos In
convenientes, e sobretudo graves perigos para a saúde pública

Pelo que o Governo de Sua Majestade D. Pedro IV, esta
belecido na data aqui na Ilha de São Miguel, faz publiçar um decre
to-lei em 16 de Maio de 1832 que cria os cemitérios paroquiais, com 
extensa legislação anexa para ser imediatamente cumprida.

A construção do Cemitério dos Arrifes, à Rua dos Afon- 
sos, pelos motivos acima apontados e verificados quando do assoa- 
Ihamento da Igreja Paroquial e da beneficiação das zonas laterais 
do adro, fez-se em 1833 e 34.

Nos anos de 1939 e 45, datas em que se levaram a efeito os 
referidos melhoramentos, foram encontradas ossadas que conduzi
das religiosamente ao cemitério, foram depositadas no ossário pú
blico.
122) O l.° cadáver a ser sepultado no Cemitério dos Arrifes foi o 
de José de Sousa Melo a 11/3/1834, como se pode verificar pelo 
respectivo assento de óbito:

“ Em onze de Março de mil oitocentos trinta e quatro, 
tendo recebido os santos sacramentos, da Penitência, Viático e Ex
trema Unção; e com testamento aprovado pelo Tabelião Joze Fran
cisco de Medeiros e Sousa, e aberto pelo mesmo Juiz de Paz da fre-

122) I.ivro de Óbitos.da Paróquia de N .a S.a Saúde, A. 1833/55 H. 18
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guesia das Neves, lugar da Relva, em que he testamenteira Anna 
Maria, faleceo JOZE DE SOUZA MELLO de oitenta e seis annos 
pouco mais ou menos, cazado com Anna Maria deste lugar dos Ar- 
rifes, foi seu corpo involto em amortalha de sayal dos Religiosos 
Franciscanos, acompanhado pelo colégio deste lugar para o CEMI
TÉRIO deste dito lugar dos Arrifes onde foi sepultado, e por sua 
alma se celebrou hum officio de nove lições nesta Igreja de Nossa 
Senhora da Saúde e do dito lugar, em que assistio o colégio da fre
guesia, e sete Religiosos Franciscanos, e para constar fis e assignei 
este termo.

O cura Gervásio Joze Tavares”
As últimas pessoas a serem sepultadas nas Igrejas de:

N .a S.a da SAÚDE — foi João Cordeiro, de 79 annos de idade, a 4 
de Março de 1834; 123)

N .a S .a dos MILAGRES — foi Antônio de Jesus, de 20 anos, a 22 
Fevereiro 1834; 124)

N .a S .a da PIEDADE — foi Maria Benevides, “sui juris” , de 82 
anos, a 13 Out.° 1833; 125)

N .a S.a da AJUDA, COVOADA — foi Joze Muniz, de 62 anos, a 
21 de Janeiro de 1834. 126)

O cemitério inicialmente, estava circunscrito apenas a um 
alqueire de terra que pertencia a Baltazar da Silva Medeiros, a 
quem a Junta pagava renda, como se pode concluir da citação que 
adiante vai:

123) Livro de Óbitos da Paróquia de N .a S.“ Saúde, A. 1833/55, Fl. 18
124) Livro de Óbitos da Paróquia de N .a S.a Saúde, A. 1833/55, Fl. 18
125) Livro de Óbitos da Paróquia de N .a S .“ Saúde, A. 1833/55, Fl. 13
126) Livro de Óbitos da Paróquia de N .a S .a da Saúde, A. 1833/55 Fl. 17
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127) ... foi autorizado o tesoireiro a pagar a Baltazar da Silva Me
deiros a quantia de 15800 insulares, proveniente da renda do 
cemitério e o foro do mesmo cemitério a Antônio da Silva Me
deiros da Câmara a quantia de 6825.

Em 1923 a freguesia dos Arrifes possuia mais de 4.000 ha
bitantes, pelo que o Cemitério, com a área que tinha, mostrava-se 
insuficiente. Aliás, no princípio e durante vários anos muitas famí
lias compraram covatos para sepultarem os seus mortos, tornando 
assim, mais limitada a capacidade de enterramento de cadáveres.
128)

Em razão do que a Junta de Freguesia, na sessão de 16 de 
Janeiro de 1923, resolve oficiar ao Administrador do Concelho pa
ra mandar o Sub-delegado de Saúde estudar e resolver o assunto.
129)

A opinião desta autoridade sanitária era que se ampliasse 
o Cemitério para os lados norte e sul, enquanto a Junta opinava 
para oeste, a fim de o desviar mais das casas e das pessoas. 130)

Surgiram divergências: O Sub-delegado ordena então que 
se mude o cemitério de sitio, mas no final, fizeram como ele exigia, 
e Daniel d‘Arruda Falcão e Francisco de Sousa Massa Flor Jr., vi
zinhos do Cemitério, cederam os terrenos necessários. 131)

Dois anos mais tarde, decidem as autoridades arrifenses 
comprar o alqueire de terreno que traziam de arrendamento, e mais 
outro, ao fundo, por 14.000 escudos insulanos: 132)

“ O presidente disse que ajustara o preço de compra dos dois 
alqueires de terra, isto é: um que traz esta Junta de renda e o

127) Livro dc Aclas, A. 1911/21 Fls. 81
128) Livro de Adas, A. 1921/30 FI.13
129) Livro de Adas, A. 1921/30 Fl. 17
130) Livro de Adas, A. 1921/30 Fl. 19
131) Livro de Adas, A. 1921/30 Fl. 22
132) Livro de A das, A. 1921/30 Fl. 34
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outro aprovado para ampliação do cemitério de que é Senho
rio: Baltazar da Silva Medeiros pela quantia de quatorze mil 
escudos insulanos.
Quanto ao empréstimo, disse o mesmo senhor presidente que o 
conseguiu transacionar na Caixa Econômica da Associação de 
Socorros Mútuos de Ponta Delgada pelo prazo de seis mezes, 
ao juro de quinze por cento.”

133) Na sessão de 5 de Abril de 1925 foi resolvido recorrer 
à subscrição pública, fixando-se que cada chefe de família, habi
tante n’esta freguesia, subscrevesse com o minimo de 20$00 insula
nos, excluindo os que forem extremamente pobres.

134) A 7.9.1924 enviam para fins de aprovação das auto
ridades competentes o projecto e planta das obras que têm intenção 
de levar a efeito no Cemitério paroquial, incluindo a construção da 
Capela, ao fundo e ao centro.

135) A Câmara Municipal contribue com o subsídio de 
6.0003E00 (entregando os últimos 2 contos só em 1929!) e o Presi
dente da Junta fala pessoalmente com a Condessa Jácome Correia, 
a pedir-lhe a oferta da madeira necessária para a Capela do cemité
rio.

Assim se lê na acta: 136)
“ ... Pelo Sr. Presidente foi informada esta Junta que este se
nhor tinha procurado a Ex.ma Senhora Condessa de Jácome 
Correia, a fim de Sua Ex.cia fornecer gratuitamente a madeira 
necessária para as obras a realizar na Ermida do cemitério, a 
que Sua Ex.cia aquiesceu, mandando que se elaborasse o orça
mento da mesma madeira, afim de a mandar aviar à proprie
dade que a mesma Senhora possue no Lameiro da Ribeirinha, 
ficando o transporte da madeira daquela propriedade para esta 
freguesia a cargo desta Junta.
Resolveu esta Junta quando do regresso de Sua Ex.cia do es
trangeiro, ir pessoalmente agradecer-lhe a valioza oferta.”
133) Livro de Atlas, A. 1921/30 Fl. 31
134) Livro de Aclas, A. 1921/30 Fl. 31
135) Livro H. Fl. 1
136) Livro de Aclas, Fl. 40s
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Esta mencionada Capela foi construída nos anos de 1925 
c 26, está muito bem delineada, alta e airosa, recebendo luz de ras 
gadas janelas, em estilo gótico com cantarias de pedra regional (fe
lizmente nunca foram caiadas) e no nicho venera-se o senhor Cruci
ficado.

Nela fazia-se a ençomendação dos cadáveres antes de bai
xarem à terra, e no dia dos Defuntos, 2 de Novembro, celebra-se 
missa de “ Requiem” por alma de todos os fiéis defuntos.

137) O melhor benefício e ajuda que a Câmara presta nes
sa altura, foi a canalização e fornecimento de água ao Cemitério, 
tudo feito e dado gratuitamente.

Surge-nos, agora numa acta, sem sabermos explicar bem 
como, o nome do proprietário do 1.° quarteirão do Cemitério: 138)

“ Em vinte cinco de Fevereiro de mil novecentos e trinta e cin
co resolve a Junta oficiar ao Doutor Ernesto Bianchi da Câma
ra, dono do alqueire de terra do 1.0 quarteirão do Cemitério e 
que se acha residindo na cidade do Porto, pedindo-lhe que se 
dignasse oferecer à Junta o referido terreno, ou que conserve a 
renda estabilizada no preço primitivo de 5 escudos annuaes, e 
não o preço que o procurador deseja elevar. ”

Mais tarde nestes moldes se manteve o Cemitério Paro
quial da freguesia dos Arrifes durante 50 anos, até que a actual 
Junta, em 1982, lhe fez uma remodelação geral: reordenamento e 
numeração dos quarteirões e sepulturas; alinhamento, guarneci- 
mento e caiação de todos os muros de vedação; conservação da Er- 
mida e remodelação da entrada.

139) Para o alinhamento dos muros: Bento Arruda Fal
cão e Teresinha da Costa ofereceram gratuitamente o terreno ne
cessário, pelo que a Junta de Freguesia em gratidão, cedeu-lhes es
critura de uso sobre duas sepulturas.

137) Livro I Fl. 2v
138) Livro de Actas, A. 1930/36 Fl. 55
139) Livro de Actas, A. 1976 Fl. 28s
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A FAMÍLIA DOS AFFONSOS

Ao longo da história arrifense deparamos com as famílias 
dos Amarelos, Massas, Coutos, Arrudas, Benevides, Favelas, Cor
reias, Venturas, Coutos, Pereiras ... mas a primitiva, original, irra
diante e importante, parece ter sido a família dos AFFONSOS que 
deu origem à topommia da rua onde residiram, ao lado direito, da 
Igreja de N .a S .a da Saúde; à Chã, entre a ladeira dos Venturas e 
do Teatro; e ao beco Francisco Afonso, onde se encontram òs últi
mos elementos dessa família.

Tomando como base uma árvore genealógica ordenada 
por Carlos Machado, somos da opinião que esta importante e gran
de família deveria ter como l.° tronco:

— BARTOLOMEU AFFONSO casado com Maria Sardi
nha;

— BARTOLOMEU AFFONSO SARDINHA, filho do 
anterior, casou na Relva a l . a vez com Isabel de Medeiros ou Cor
deiro a 22/3/1694: a 2.a vez com Teresa Ferreira a 9/3/1699;

— BARTOLOMEU AFFONSO DE SOUSA, nascido em 
S. José de Ponta Delgada, fez testamento a 17/8/1808, faleceu a 
2/11/1811 e tinha casado: l.° com Felicia Theresa Roza a 
5/10/1750 em S. Pedro; 2 0 Francisca Marianna (viúva de Manuel
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Gonçalves Alcaçare) a 8/5/1755 na Igreja de S. Pedro; 3.° com 
Anna Cordala Thomásia (viúva de Francisco Furtado d’Arruda) a 
7/1/1802 na paróquia de S. Roque;

Esta é a grande familia dos Affonsos com 10 filhos. Sen
do do l.° casamento, Padre Francisco Affonso, nascido em S.Pe
dro a 2/11/1753; do 2.° casamento, Maria Dorothea de Puga, D. 
Cândida Vicência Bcnedicta, D. Leonor Cândida, Padre José 
Francisco Affonso de Sousa, Bartholomeu Affonso, João Affonso 
(2 militares), D. Bernarda, D. Bárbara e D. Maria (estas 3 morre
ram solteiras) e

— ANTÔNIO FRANCISCO AFFONSO que nasceu na 
Matriz de Ponta Delgada-a 17/5/1761 e casou em S. Roque a 
17/11/1798 com D. Maria Úrsula Moreira da Câmara. Tiveram os 
seguintes filhos: Francisco Affonso (morreu no Brasil), José Af
fonso Moreira (morreu no Brasil), D. Maria Victória da Cântara, 
D. Anna Júlia, D. Francisca, Antônio Affonso Moreira e D. Ber
narda Emília Perpétua da Câmara que casou com

— BARTOLOMEU AFFONSO DE SOUZA a 4/5/1820 
cm S. Roque (eram primos) que tiveram uma filha chamada D. 
Maria Alexandrina, nascida a 12 de Novembro de 1831 em S. José 
e casada a 17 de Setembro de 1884 com seu primo

— ANTÔNIO AFFONSO MONIZ que era filho de Antô
nio Affonso Moniz e D. Maria Herminia Soares.

Desta familia os restantes elementos são:
— JOAQUIM AFFONSO MONIZ, filho de Antônio Af

fonso e Leonor dos Anjos, nascido em S. José a 11/11/1886, casa
do com Maria Margarida Moniz a 17.11.1910 e falecido a 30 de 
Março de 1936 na freguesia dos Arrifes;

— MANUEL FILIPE AFFONSO MONIZ nascido a 
13/9/1913 nos Arrifes e casado com Maria de Jesus Santos Afonso
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na Matriz de Ponta Delgada a 23/4/ 1938;e sua irmã MARIA LEO- 
NOR MONIZ AFONSO RIBEIRO casada com Eusébio Ribeiro, 
residentes em Lisboa;

— MARIA MANUELA SANTOS AFONSO MONIZ, 
nascida na freguesia de São José de Ponta Delgada a 6 de Outubro 
de 1950.

Foi esta descendente da família AFFONSO que teve a cu
riosidade de descobrir os seus antepassados e fez a amabilidade de 
nos fornecer todos os dados para o presente capítulo.

O nosso obrigado!

202



Jardim e Escola “ l>. l.eonor Cândida Affonso



JARDIM “ D. LEONOR CÂNDIDA AFFONSO”

Do livro de registo do Patrimônio Municipal da Câmara 
de Ponta Delgada 140) extraímos as duas notas que se seguem:

“Escola ” Leonor Afonso  ”situada na Rua da Saúde (Chã 
dos Afonsos) da freguesia dos Arrifes, confrontando ao Norte 
Francisco Pacheco Assis; Sul: Manuel Machado de Medeiros; Nas
cente: Estrada Municipal de 2. " classe n .0 1; e Poente: Manuel Ma- 
chúdo de Sousa. ”

“0  terreno onde se acha a edificação, fo i legado por A n
tônio Afonso Moniz que faleceu em 12/10/1912 em parte do qual 
fo i construído um jardim público. ”

Trata-se efectivamente de um benemérito e de uma in
fluente pessoa no campo social arrifense.

141) Antônio Afonso Moniz nasceu nos Arrifes em 
29/1/1841 e era filho de Antônio Afonso Moniz e D. Maria Hermí- 
nia Soares, casados a 4 de Novembro de 1836.

Antônio Afonso Moniz contraiu matrimônio com D. 
Leonor Cândida Afonso que viria a falecer a 2/2/1883, pelo que 
casou em 2.as núpcias a 17/9/1884 com D. Maria Alexandrina 
Afonso nascida em S. José de Ponta Delgada a 12.11.1831 e era fi
lha de Bartolomeu Afonso de Sousa e D. Bernarda Emília Perpétua 
da Câmara, casados a 4.5.1820 na Igreja de São Roque.

D. Maria Alexandrina casara com idade de 52 anos e viera 
a falecer a 21 de Outubro de 1905 deixando úovamente viúvo o Sr. 
Antónino Afonso (assim era conhecido e tratado pelo povo).

140) Livro “ Palrimónio Municipal” , n.° 92 Fl. 1
141) Livro de extratos 1833—1910 Fl. 129 n.° 51
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Veio a falecer a 12 de Outubro de 1912, sepultando-se no 
Cemitério paroquial no quartel da direita e deixando em testamen
to à Camara Municipal de Ponta Delgada, (visto não ter filhos nem 
do l.°  nem do 2.° casamento) os dois alqueires e meio de terra lo
calizados à Chã dos Affonsos para neles ser construída uma Escola 
Primária.

Esta propriedade foi legada por Antóno Affonso Moniz, 
por testamento feito quando estava num quarto do Hospital da 
Santa Casa da Misericórdia desta cidade, no dia 6 de Outubro de 
1912, pelo notário e solicitador Egídio Costa e assinado a seu pedi
do pelo médico Antônio José da Silva Cabral, na presença dos mé
dicos que serviram de testemunhas: Gil Jácome de Medeiros, Luiz 
Botelho Mota, Jaime Tavares Netto e Manuel Raposo de Medeiros 
e do enfermeiro Jacinto de Almeida Lima e aprovado pelo notário 
Anacleto Augusto Machado Nogueira, no mesmo dia e local onde 
dispõe pela primeira verba: 142)

“ Deixo à Câmara Municipal desta cidade de Ponta Del
gada o meu prédio urbano e rústico à Chã da rua da Saúde, da fre
guesia dos Arrifes, para n’elle se construir uma sala para uma esco
la do sexo feminino e uma residência para a respectiva professora, 
e para estas construções deixo também quatro contos de reis. A ca
sa que existe n’este prédio é a que foi de minha avó: Dona Leonor 
Candida Affonso, que pertenceo a meu pai por morte da dita mi
nha avó, e mais tarde me pertenceo em legítima com o terreno que 
se compõe o mesmo prédio. Esta escola denominar-se-há “ LEO
NOR CÂNDIDA AFFONSO” . No mesmo prédio poderá a Câma
ra Municipal edificar quando precise « por sua conta uma escola 
para o sexo masculino.

A construção daquela sala e residência para a professora 
será cumprido dentro do prazo de dois annos, sob pena d’este lega
do ficar sem efeito, e reverte a favor dos seus herdeiros.”

142) Livro de Testamentos da Administração do Concelho de Ponta Dei 
gada, n.° 106, Fls. 34v-37 sob n.° 4.145.
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No livro de Actas das Sessões da Comissão Administrati
va da Câmara Municipal de Ponta Delgada, referente a reunião fei
ta a 17 de Outubro de 1912, na presença de Serafim José da Silvei
ra, servindo de Presidente, Guilherme Pereira Gomes, Manuel Fa
ria Raposo e Amilcar Resendes, faltando por motivo justificado o 
vogal, senhor Manoel Martins Correia e assistindo Francisco Ma
noel do Rego Costa, como secretário, diz-se, a fls.7v. e 8:

“ Ofício do senhor Administrador d’este Concelho, co
municando que o senhor Antônio Affonso Moniz, falecido em 12 
do corrente, legou a esta Câmara um prédio rústico-urbano, sito na 
rua da Saúde dos Arrifes, com cento e onze ares e cincoenta e um 
centiares de terra, e quatro contos de reis para a construção de uma 
escola do sexo feminino e casa de residência da respectiva professo
ra (sic); a Comissão autorizou o Presidente senhor Serafim José da 
Silveira, a fazer-se representar em todos os termos do inventário a 
que se vai proceder por óbito d’aquele senhor, pelo solicitador 
d’esta Câmara, Manoel Ferreira Muniz.

Ofício do senhor Luis Benevides, que, na qualidade de 
primeiro testamenteiro do senhor Affonso Muniz, faz comunica
ção idêntica à precedente; a Comissão tomou conhecimento.’’

No ano de 1914 entrou em funcionamento a dita escola, 
ficando o resto do terreno durante algum tempo abandonado, para 
ser mais tarde, e anualmente arrendado em haste pública.

Até que chegados a 1927 a Junta de Freguesia, presidida 
pois Luis do Couto Benevides, lança a ideia de se aproveitar o ter
reno para Jardim Público.

O arranque inicial para tal concretização surge em reu
nião ordinária da Junta, de cuja acta respigamos: 143)

“ Como esta populosa freguesia dos Arrifes não tem um 
largo arborizado, que sirva de recreio aos seus habitantes e pos
suindo a Câmara Municipal uma porção de terreno contíguo à Es-

143) I >vro dc Actas, A. 1921/30 Fl. 41
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cola Leonor Afonso, na Chã dos Afonsos fo i resolvido por unani
midade pedir à mesma corporação a cedência da porção de terreno 
que fo r  julgado indispensável para a realização de tão importante 
melhoramento local, que ficaria sendo um embelezamento, tanto 
para o povo da freguesia, tanto para os que a esta freguesia ve
nham, e ainda um aprazível recreio para os alunos da Escola. "

144) “ Da Comissão Executiva da Câmara Municipal fo i recebido 
o of.n. °954 em resposta ao pedido feito por esta Junta para a ce
dência por parte da Câmara do terreno necessário para a constru
ção d'um recreio público, no terreno que a mesma Câmara possue 
na Chan dos Affonsos, cuja área cedida fo i de 2.500 m - , ficando a 
cargo d'esta Junta a construção e conservação do dito Jardim. ”

145) ... haver o Senhor vogal do pelouro de Instrução, Viação e 
Obras Públicas, Capitão Jaime Adelino César Gomes que fosse 
destinada a mata e jardim o terreno adjunto à escola “Dona Leo
nor Cândida A fonso” e a despesa da transformação no referido 
terreno ficasse a cargo da Ex.ma Câmara Municipal. ”
146) ... sendo-me preconizado pelo Sr. Presidente da Junta de Fre
guesia, conveniência, que eu incondicionalmente aplaudo, de dei
xar de arrendar-se de futuro, como o tem sido, a propriedade de 
dois alqueires de terra junto da Escola "Leonor Cândida A fonso"  
para a destinar, sob a imediata fiscalização e guarda d 'aquela Jun
ta, a jardim e mata, com armamentos marginados de amoreiras e 
outras árvores, que embelezando o local, tragam proveito, propo
nho: l .°  ...................................................................................................
2. ° — que seja destinada a mata e jardim público sob a guarda e 
fiscalização da mesma Junta, a propriedade de dois alqueires de 
terra que tem sido dada de arrendamento por esta Câmara, junto

144) Livro de Aelas, A. 1921/30, Fl. 41v.
145) Livro de Aelas, A. 1930/36 Fl, lv
146) Livro, de Aelas, A, 1930/36, KL 9
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da da Escola “Leonor Cândida A ffonso”, e 3. ° - que se proceda 
desde já  e por conta desta Câmara ao ajardinamento e plantação 
da mata no referido terreno, aproveitando-se para isso a época do 
ano que está decorrendo, como a mais propicia para o serviço de 
plantações. ”

Com o terreno limpo, canteiros delineados, árvores plan
tadas, muro da frente guarnecido, portão de entrada ao meio ... 
colocou-se a pergunta: que nome dar ao jardim público?

A Junta tinha sido altamente auxiliada nas suas perten- 
ções pelo Capitão Jaime Adelino César Gomes, vogal do pelouro 
de Instrução, Viação e Obras Públicas.

Lembrou-se, de propor à Câmara que o jardim se deno
minasse: Parque “ César Gomes” .

Tivemos a sorte de descobrir todos os passos pelas respec
tivas actas:
147) Em razão dos serviços do Capitão Jaime Adelino Cezar Go
mes, entre eles a cedência do terreno contíguo à Escola D. Leonor 
Cândida Afonso para um Parque Público, proponho que em re
compensa a taes serviços seja ao mesmo dado o nome de “ Parque 
Cézar Gomes” ficando a cargo desta Junta o custo da lápide que 
no mesmo deve ser erigida.”
148) .... venho por este meio manifestar a minha discordância da 
deliberação constante da referida cópia, porquanto, como verbal
mente afirmei a V.Ex.cia, a mesma deliberação, longe de constituir 
um acto de justiça, seria a negação do reconhecimento devido à 
Comissão Administrativa a que me honro de pertencer, pelo dese
jo, sempre manifestado, de distribuir por todo o concelho os bene
fícios compatíveis com os recursos Municipais. À Comissão Admi
nistrativa, e não individualmente a qualquer dos seus membros, de
verão, pois, ser dirigidos, agradecimentos quando devidos.”

147) Livro de Aclas, A. 1930/36 Fl. 16v
148) Livro de Aclas A. 1930/36, FL 21v
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Só que o Capitão César Gomes por coerência de princí
pios, alicerçados na humildade, na camaradagem e no espirito de 
servir, não aceitou a distinção, como se verifica acima.

Ficou o assunto na identificação de Jardim Público, mas 
sempre ligado à escola “ D. Leonor Cândida Affonso” e assim por 
concomitância e por o terreno ter sido oferecido em memória da 
mencionada senhora.

Lamentávelmente, nunca se decidiram as autoridades lo
cais a gravarem em lápide a referida denominação e só com a Asso
ciação Cultural é que muitos arrifenses souberam que o Jardim as
sim se chamava.

É altura para fazermos um parêntesis a fim de informar
mos que o Jardim foi sempre considerado e usado como recreio da 
Escola Primária, pelo que: 149)

A Escola tinha o seu recreio privativo mas quando foi do 
Jardim, o dito recreio foi incorporado e o Jardim passou a ser re
creio escolar.

Isto se pode ver pelo ofício que a Professora D. Maria 
Aura dirige à Junta de Freguesia quando lhe taparam o portão, o 
qual está trancrito na referida acta.”
150) “ Tendo a Câmara Municipal tapado o portão que liga a Esco
la ao Jardim a Prof. D. Maria Aura de Sousa Calouro pede expli
cações à Junta se acaso os seus alunos, ela e a família tinham feito  
prejuízos no Jardim Público. ”

A Junta respondeu por ofício, informando qu£ não, pe
dindo desculpas e o portão foi aberto.

Em conclusão e pormenor, podemos afirmar que de todas 
as investigações por nós feitas é clara a intenção do benemérito: 
Antônio Afonso ao oferecer todo o terreno para a Escola Primária 
e aquando da iniciativa do Jardim foi declarado que o mesmo seria 
recreio dos alunos.

149) Livro dc Adas, 1 A. 1929/34 Fls. 37v
150) Livro de Adas, A. 1930/30 Fl. 39
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Posto este interregno e continuando a linha do pensamen- 
lo deixada atrás, podemos frisar que nos anos de 50 o Jardim Pú
blico se apresentava bem cuidado, com muitas flores e alguns ban
cos, porque tinha um jardineiro efectivo que trabalhava e vigiava: 
l.°) Manuel de Oliveira e o 2.°) Manuel da Cunha.

Nesse tempo um grupo de entusiastas, liderado por Ma
nuel Caetano Benevides construíram ao centro um bom campo de 
“croquet” para se entreterem aos domingos e dias feriados.

Hoje, a Junta de Freguesia idealiza óptimos aproveita
mentos para o terreno em si e para o edificio: Jardim “ D. Leonor 
Cândida Afonso” , Parque Infantil, Arco de Entrada, Placa topo
nímica com o nome do benemérito, iluminação, bar ... creche, sa
lão recreativo e museu!
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ESCOLA

Desejando historiar a instrução na freguesia dos Arrifes, 
em toda a sua profundidade, fomos esbarrar com a falta lamentá
vel de documentos. Apenas alguns testemunhos orais de pessoas 
antigas e muito filosofar da nossa parte.

Um dado curioso que descobrimos neste sector do ensino, 
foi a existência, a partir da penumbra de 1.800, de senhoras possui
doras de letras elementares, transmitirem o pouco que sabiam do 
ler, escrever e contar.

O povo chamava-lhe “ escola paga” .
Em 1849 aparece um professor: João Jacinto Raposo que 

principia a ensinar meninos e que é pago pelos pais das crianças.
Depois desta data, é criada a Escola Municipal para meni

nos, sendo nomeado para o cargo o referido professor.
Documentamos a afirmação com o seguinte extracto de 

acta da Junta de Paróquia:
151) ... foi apresentado um ofício da Câmara Municipal, acompa
nhando uma representação de vários moradores desta freguesia, 
em número de trinta e oito, queixando-se do máo procedimento 
que para os alunos da Escola tinha o seu professor: João Jacinto 
Raposo, castigando-os-por uma maneira rude, e sem ter as qualifi
cações scientíficas necessárias ...

151) Livro de Actas, A. 1864 pag. 34

210



Kscolii tio I.A K tíO  DA SAUDK



A Junta deliberou que se oficiasse neste sentido:
— Que o dito Professor há mais de quinze annos se acha 

exercendo o magistério de primeiras letras pago pelos pais dos 
alunnos, e depois pela Excelentíssima Câmara:

— Que n'outro tempo houverão queixas d'alguns Pais 
contra o procedimento d 'elle em uzar de demasiado rigor para com 
os discípulos, castigando-os barbaramente, a ponto d'alguns che
garem a fazer sobir seus justos clamores à competente Autoridade; 
mas que á anno e meio a esta parte, pouco mais ou menos, tendo si
do advertido pelo Regedor desta Parochia: Bartolomeu Affonso de 
Souza para que se commedisse, não consta que tenha usado dos 
castigos que até ali usava; e que nas visitas mensaes, que em razão 
do seu cargo vai fazer à aula, não tem observado dito ou facto re- 
prehensível, nem queixa d'algum dos alunos, ou de seus Pais, de 
que isso tenha tido lugar.

Com respeito às qualificações scientíficas, à Junta não o 
compete, mais sim aos seus superiores ...

Esta Escola Masculina funcionava na casa n.° 243 da Rua 
da Saúde, quase no Largo.

Em razão do elevado número de crianças do sexo masculi
no, urge, çm 1867, criar-se uma 2 .a escola que funcionou na pri
meira casa da Rua do Amaro Dias.

Na data, era pertença de Antônio dos Santos Araújo e ne
la vivia o cura da Paróquia mas no princípio foi propriedade da 
Igreja.

Estes dados históricos já se tornam claros em razão da ci-' 
tação:-152)

O Presidente da Câmara Municipal: Sr. Ricardo José de 
Sequeira a 6 de Julho de 1867 oficiou:

‘fazendo sentir a necessidade de melhorar o serviço da 
Eschola de meninos d'esta Freguesia, já  augmentando o ordenado,

152) Livro de Aclas, A. 1967 Fl. 40
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e já  proporcionando caza em posição central accomodada aos alu
nos que tiverem de frequentar a mesma aula, esperando a coadju- 
vação d'esta Junta no arranjo da caza proporcionada ao número 
de alunnos que possam frequentar a aula ...

... e tendo a Junta na maior consideração a matéria de 
que se trata, e desejando concorrer sempre que as circunstâncias o 
permitão para o bem estar dos seus Parochianos, facilitando e pro
movendo todos os meios adquados ao seu melhor estar, resolveo 
que oferecia do cofre da Junta: doze mil reis para coadjuvar a ren
da da caza, que por seu local pode ser uma d'Antônio dos Santos 
Araújo, onde mora o reverendo Francisco José de Couto, próxima 
a esta Egreja Parochiál, na estrada que vai para Amaro Dias que 
com mui pequena despeia em tirar uma parede central, fica em or
dem e com bastante capacidade para o fim  a que se destina ...
... O membro desta Junta: José Jacinto da Luz offerece um crédito 
de cento e cinco reis que lhe deve o dono da caza indicada, deposi
tando onde a Câmara melhor entender ...

Nesta Escola leccionou o Prof. Eduardo Soares, mas de
certo que não foi o primeiro, porque só em 1922 o sabemos através 
de testemunho oral.

Todos temos conhecimento, no que se refere à instrução 
primária, que primeiramente se atendiam aos rapazes, para só de
pois e mais tarde se preocuparem com as meninas.

Não fugindo à regra geral, o mesmo infelizmente aconte
ceu na freguesia dos Arrifes. Somente em 22 de Abril de 1863 é 
criada oficialmente a Escola Régia para o sexo feminino.

Foi de tal ordem a avalanche de pretendentes, 206 alunas, 
que a única professora existente para a docência de tanta gente, ex
pôs as dificuldades à Junta, solicitando uma ajudante.

Tudo verificamos nos documentos que abaixo se transcre
vem: 153)

153) Livro de Actas da Junla de Paróqüia, A. 1844 Fl. 22
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Acta da Junta de Paróquia sobre a criação d’uma cadeira 
de Instrução Primária para a educação do sexo feminino: 
(2.4.1862)
... propôs o Reverendo Presidente que era de summa necessidade a 
creação d’uma cadeira d’Instrução Primária nesta freguesia para a 
educação do sexo feminino; e que bom seria que esta Junta repre
sentasse essa mesma necessidade ao Ex.mo Sr. Governador Civil a 
fim d’alevar ao Excelso conhecimento de Sua Majestade El-Rei, 
para que reconhecendo-a como tal, mande proceder à sua creação.

154) Na reunião de 16 de Fevereiro de 1863 pelo Presiden
te é apresentado um offício datado de 10 do presente do Sr. Doutor 
Administrador do Concelho em que participa que para se criar a 
cadeira de Instrução Primária, para o sexo feminino nesta fregue
sia:
155) “é necessário que a mesma Junta além dos dez mil reis que of- 
ferece para a ajuda do ordenado da mestra, também forneça a caza 
e mobília para a mesma escola; o que sendo ouvido pela mesma 
Junta e Regedor, deliberou que attentos aos deficientíffimos meios 
da Parochia, lhe não é possível fazer semelhante fornecimento ...

“mas que sendo sumissimos os seus ardentes desejos, ain
da se prontifica a fornecer a mobília para a dita escola, dando o 
Governo de Sua Majestade a caza e ordenado à Mestra ....

“ Foi submetida à consideração da Junta a carência 
d’uma ajudante da Professora da Aula de meninas, creada nesta 
freguesia por decreto de vinte e dois d’Abril de mil e oitocentos e 
secenta e trez, e cuja abertura teve lugar a desasseis d’este corrente 
mêz, visto ter affluido a matricular-se em tão grande número que 
ao presente consta ser o de duzentas e seis meninas, como fez ver

154) Livro de Actas da Junta de Paróquia, A. 1844 LI. 23
155) Livro de Actas da Junta de Paróquia , Ano 1844 Fl. 30s
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por uma cópia autêntica da respectiva matrícula, - que em face 
d’um tão grande número d’alunas era evidente a impossibilidade 
d’uma só Mestra satisfazer a todos os cuidados e obrigações de seu 
Magistério, a não ter quem a ajudasse no desempenho de seus deve
res ...
— Ele Reverendo Presidente entendia ser mais prudente e de mais 
breve solução representar à Câmara Municipal deste Concelho, pa
ra prover à dita necessidade, creando o logar d’uma Ajudante para 
a dita Aula, com ordenado de secenta mil reis ...
— propunha à Junta que se offerecesse em benefício deste povo um 
subsídio de doze mil reis annuais, coadjuvando assim a Câmara 
Municipal para mafs facilmente annuir à creação do logar da dita 
Ajudanta” .

O edifício em que funcionou a Escola Feminina a partir 
de 1914 foi doado pelo benemérito: Antônio Affonso, bem como 
os 2 alqueires de terreno ao lado, sendo titular: D. Leonor Cândida 
Affonso do Amor Divino, sua avó.

Neste caso a freguesia beneficiou da forma como antigos 
benfeitores, interessados no desenvolvimento cultural das gentes, 
criavam e sustentavam escolas primárias por todos os lugarejos 
deste Portugal.

Até os adultos usufruíram deste extraordinário sistema, 
visto que, logo a seguir no ano de 1866, se pensa e se trabalha ar
duamente para abrir a escola nocturna.

Temos conhecimento por um lado, e por outro é fácil su
por e adivinhar-se do flagelo social que era o analfabetismo social e 
a ignorância para os antigos.

156) Na sessão de 28 de Setembro de 1866 foi apresentado 
um offício da Administração do Concelho a solicitar informações 
sobre: subsídio que a Junta poderia dar para a escola noturna: mo
bília e luz, que se pretendia instalar na freguesia.

156) Livro de Actas da Junla de Paróqia, A. 1866 Fl. 37
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Os membros lamentaram os altos encargos que tinham e 
sugeriram que a mesma podia funcionar na Escola feminina, pois 
que as meninas tinham aulas de manhã e à tarde, e que há noite só 
faltaria a luz, o que se tornava viável e barato.

Desta altura, conseguimos ainda descobrir o extraordiná
rio contributo que o professor: João Machado de Benevides' deu à 
causa da instrução e educação. Residia na casa à Rua da Saúde, n.° 
225 e foi ele que levou a exame do 2.° Grau (4.a classe) o primeiro 
aluno arrifense; Jacinto Caetano Benevides, que era muito inteli
gente e prestou provas, escritas e orais brilhantíssimas no ano de 
1914.

No falecimento deste professor, o jornal “ Diário dos 
Açores” e um seu antigo aluno escreveram:

157) “ Apoz dolorosos sofrimentos sucumbiu ontem na fre
guesia dos Arrifes o professor oficial d’aquela localidade, Sr. João 
Machado Benevides.

Esta morte causou ali o maior sentimento, por isso que, 
verdadeiro apóstolo da instrução que há dezenas de anos vinha der
ramando entre os filhos d’aquela freguesia, 2 gerações o tiveram já 
como seu educador.

AfTiigo dos habitantes, muito activo, dedicado cumpridor 
de todos os seus encargos, reunindo num excesso de esforços físicos 
as funções de professor diurno e nocturno, às de oficial do registo 
civil, a fim de melhor fazer face às suas responsabilidades de chefe 
de família, e todos desempenhando exemplarmente, é uma digna 
memória que de si deixa este trabalhador, que desaparece mais pela 
sobrecarga de actividade do que pela edade avançada, visto que só
mente contava 68 anos.

Com dor profunda gravamos estas palavras como home
nagem ao benquisto e digno nome que deixa.

157) Jornal “ Diário dos Açores” , A, 46.° n.° 7.504 de 30/8/1916
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O seu enterramento efectuou-se hoje n'aquela freguesia, 
pelas 7 horas da manhã, tendo sido muito concorrido.

À família enlutada os nossos pêsames.”
158) UMA SAUDADE.
Acaba de baixar à campa o cadáver do grande e incansá 

vel professor de instrução primária: João Machado Benevides.
Como homem, foi dum carácter elevado e nobre, exem- 

plaríssimo de todos os seus actos; e como professor soube cumprir 
fielmente a sua missão, derramando a instrução pelos seus alunos, 
de quem era verdadeiro e sincero amigo.

Homens como João Machado Benevides são raros, não 
aparecem de prompto, a sua vaga aberta no campo da instrução se
rá certamente preenchida como ordem natural do existente, mas o 
seu exemplo, o seu saber, a sua força de vontade e a sua grande mo
déstia, desapareceram para sempre aos nossos olhos, que o viam e 
admiravam com respeito.

João Machado Benevides, não foi só um professor, foi 
mais: um grande mestre.

Quem esta saudade, cheio de dor escreve, recebendo mes
mo a instrução para estas palavras que vem dedicar à sua memória.

Descansa honrado ancião, na paz do túmulo, e Adeus 
meu querido professor.

P.D. 30/8/1916 Manuel Tavares Silva

Como também encontramos referências elogiosas à Pro
fessora Dona Alexandrina Alda Meneses:
1. a — a sua aluna Isabel Maria da Encarnação Moniz, mais tarde 
professora da localidade, durante toda a vida elogiou a sua mestra;
2. a — Gabriel d'Almeida refere-se à sua meritória acção educativa 
sem lhe referir o nome, na seguinte passagem: 159)

158) Jornal “ Diário dos Açores” , A. 46." n.° 7.503 de 31/8/1916
159) Gabriel d ’Almeida, Dicionário Histórico Geográfico dos Açores, pag.

216



“Tem esta freguesia dois logares sufragâneos: Piedade e 
Milagres, com egrejas e curas. São 5 as escolas officiaes que pos- 
sue, distinguindo-se como uma das melhores do districto a do sexo 
feminino da Saúde, sede da freguesia, que é regida por professora 
distincta. ”

Estamos no anos de 1893 e as 5 escolas citadas no Dicio
nário Histórico-Geográfico são as 2 da Saúde, a da Chã e 2 na Pie
dade.

Resumindo este l.°  período da instrução primária na po
pulosa freguesia dos Arrifes, podemos afirmar que toda a acção 
cultural se realiza à volta das escolas,

0  2.° período colocamo-lo à volta de 1920, no qual apare
ce um grupo de professoras novas: D. Maria Aura de Sousa Calou
ro, D. Isabel Maria da Encarnação Moniz, D. Maria dos Anjos 
Medeiros e Manuel Matias Soeiro que espalhados pelos pontos ner- 
vrálgicos do meio, desenvolvem um trabalho positivo na instrução 
e formação das crianças.

Os aspectos positivos eram precisamente a educação e a 
disciplina que imprimiam aos cidadãos do futuro.

Os mencionados agentes do ensino tinham a consciência 
das suas responsabilidades-, e do seu trabalho faziam sacerdócio e 
foram contestávelmente eles que prepararam uma geração nova e 
diferente.

Aspectos negativos também os houve: 1) as escolas fun
cionavam em casas arrendadas e adaptadas, mas sem o mínimo de 
condições; 2) as crianças não tinham recreio para brincarem nos in
tervalos (poucos havia!); 3) carência de instalações sanitárias; 4) 
falta de mobiliário (alunos sentados em caixotes de sabão ...); 5) 
ausência de material didáctico; 6) nada de Acção Social Escolar, 
etc.
Em razão disso constactemos as porfiadas diligências que as nossas 
autoridades autárquicas em 1930 desenvolveram para solucionar o
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problema básico de estruturas escolares, escrevendo ao Dr. Vicente 
Machado de Faria e Maia 160) e à Condessa dos Fenais a solicitar 
ajuda para a solução desejada.

Deliciemos o espirito, meditando o oficio da nossa Junta 
de Freguesia dirigido à última signatária, para o que não resistimos 
à tentação de o transcrever na íntegra:

Ex.ma S r .a Condessa dos Fenais

A extensa freguesia dos Arrifes que suporta em seu seio 
aproximadamente oito mil almas é sem dúvida a maior do Archipé- 
lago Açoreano, e talvez de todo o Portugal.

Composta de um povo ordeiro, trabalhador e honesto, 
dum comportamento exemplarissimo, parecendo haver comunga
do no mesmo ideal de labor, bem se pode considerar como uma 
única e só família.

Incansáveis exploradores da agricultura e da lavoura, ma
nejando a enxada e o arado, quer por conta própria ou alheia, eil- 
-os infalliveis, e constantemente nos campos, empregando toda a 
sua actividade, no amanho de suas terras, como vulgarmente costu
mam dizer, se bem que na maioria são apenas d'elas uns simples 
rendeiros. Mas nem por isso as deixam de trabalhar com o mesmo 
zelo e cuidado, e delles o menos diligente é o que ao romper da au
rora já  se encontra na terra e que só a abandona depois de anoite
cer, para então regressar à sua casa afim de dar ao fatigado corpo, 
apenas um descanso de poucas horas.

Reconhecendo esta Junta que a este laborioso povo lhe 
pertence o direito de gozar cçrtas regalias referentes a conforto e 
comodismo, e sendo essa uma das principais atribuições que tinha 
a cumprir, tratou imediatamente de iniciar as devidas demarches, a 
fim  de atender de prompto, às necessidades mais urgentes, em pro
veito da população que com muita honra vem representando.

Para isso elaborou um programa, aliás espinhoso e de cu
jo  o resumo consta do seguinte: Assistência à Instrução, reparação 
das estradas vecinaes, distribuidor postal, iluminação electrica, ca
bine telefônica e números de policia nas habitações.

160) Livro H. 1929—33 Fl. 22 e 18
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Para levar avante esta árdua tarefa, sem agravamento de 
lançar mais contribuições, em cima das actuaes, algo já  elevadas, 
entendeu por bem esta Junta de comum acordo com os seus paro- 
quianos reparar as referidas estradas vicinaes que então se acham 
em deplorável estado de conservação, e quasi intransitáveis.

Graças à Cooperação desta pobre gente e a um pequeno 
subsidio da Câmara Municipal, hoje acham-se essas estradas repti- 
radas, e em tal optimo estado de conservação como dantes nunca 
estiveram.

O distribuidor postal também cá está exercendo as suas 
funções, desde o mêz cie A bril do corrente anno; a iluminação eléc
trica e gabine telefônica, esperamos muito em breve assistir à sua 
inauguração; os números para as casas, já  estão encomendados nu
ma olaria da Lagoa, antes de Janeiro estarão collocados nos seus 
respectivos logares.

A outra parte do progrma, a que diz respeito à assistência 
à instrução, por ser mais necessária e de mais urgência a attender, e 
a que mais seriamente tem preocupado esta Junta que à cerca do 
importante assumpto, vem de há muito empregando o máximo de 
sua boa vontade, infelizmente com infrutíferos resultados.

A falta de casas onde se possam instalar escolas, tem sido 
o maior entrave que temos encontrado nesta longa caminhada. Há 
actualmente nesta freguesia o número fantástico de seiscentos 
crianças que estão na edade de frequentar as escolas, mas estas não 
lhes podem ser franqueadas, porque os seis edifícios escolares, aqui 
existentes, acham-se demasiadamente repletos com os alunnos que 
dantes as veem frequentando. Estas ingênuas creanças que bradam 
em prantos lacrimosos para que lhes seja dada a educação é porque 
desejam obter por meio da educação, digo, instrução, os verdadei
ros conhecimentos dos seus deveres a cumprir, para melhor servi
rem a Deus, à Pátria e à humanidade em geral.

Perante Deus, a mais sublime e apreciada esmola é a dedi
cada às creanças, jamais quando esta é aplicada a um fim  de instru
ção.

Apesar das dificuldades apontadas nunca houvera clesfa- 
lecimentos nem esperanças perdidas por parte da Junta , antes bem
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pelo contrário mais a tem encorajado e por isso marcha em passos 
acelerados, a fim  de com a ajuda Divina levar à conclusão no seu 
todo o referido programa.

Todas as contrariedades que nos teem surgido, são ate
nuadas com a consolação que nos resta de havermos agido e pugna
do pelo sagrado dever e direito que assiste as desprotegidas crean- 
ças.

E; d'ahi tenhamos em vista os conhecidos prolóquios que 
nos ensinam: “QUERER É  PODER” e “QUEM DÁ AO S PO
BRES, EMPRESTA A DEUS

Conhecendo esta Junta que Vossa Excelência possue além 
de muitas outras, uma propriedade enfrente à Ermida de Nossa Se
nhora da Piedade, vem muito respeitosamente apelar para as excel- 
ças e boas qualidades que ornamentam a sensível alma e Bondoso 
Coração de Vossa Excellência a generosidade de offerecer o terreno 
necessário e indispensável, para a edificação duma casa para esco
la, afim de imediatamente tratarmos da construção da mesma, pa
ra mais depressa dar acolhimento às desamparadas creanças, fican
do assim realizadas com bom êxito as aspirações desta Junta e do 
povo Arrifense.

Em prova de gratidão e reconhecimento por esta impor
tante dádiva ficará como uma relíquia sagrada, eternamente grava
do em Letras de Oiro o perdurável nome de Vossa Excelência, a 
fim  de que as gerações presentes e vindouras lhes possam prestar a 
devida homenagem pelo acto altruísta e filantrópico com que mui
to nos honrará.

Pela disposição dos factos que minuciosamente traze
mos perante Vossa Excellência ficamos esperançados de que o pe
dido formulado terá um feliz deferimento.

Será para nós de regosijo, o momento em que tivermos a 
honra de ouvir de Vossa Excellência acerca do conceito que a nossa 
súplica lhe deve merecer.

Sem outro assunto pedimos vénia para desde já  fazermos 
subir às mãos de Vossa Excelência a essência do nosso mais elevado 
e reconhecido agradecimento.
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Com as nossas mais respeitosas Saudações, desejamos a 
Vossa Excellência:

Saúde a Fraternidade

161) “Apesar de havermos conseguido beneficiar esta fre 
guesia com muitos melhoramentos que de há muito aos seus habi
tantes lhe assiste o direito de os gosar, ainda assim não poderemos 
chegar à conclusão de termos feito senão uma insignificante parte 
do que consta no programa por ela traçado no ano de 1928.

Já nesse ano se fazia sentir a grande falta de escolas nesta 
freguesia pelo motivo das existentes serem insuficientes para com
portarem devidamente todas as crianças que então se achavam em 
idade escolar.

Hoje quatro anos são decorridos sem que todavia esse 
mal pudesse ter sido remediado, antes bem pelo contrário muito se 
tem agravado com a restrição da emigração que era esta freguesia a 
que mais número fornecia.

Além disso acorre o agravamento de quasi todas essas es
colas se acharem em péssimas condições anti-higiénicas e funcio
nando em casas de residência que a nosso ver devem ser interdictas 
porque para os alunos bastarão para residir as casas de suas fam í
lias.

Neste sentido fo i o importante assunto discutido na reu
nião desta Junta efectuada no último domingo depois de bem pon
derado, ficou resolvido leval-o à apreciação de V. Ex. afim de o re
solver conforme melhor entender.

Um edifício apropriado para uma escola central sem dúvi
da satisfaria os anciosos e justos desejos do povo Arrifense e por is
so ousamos levar ao conhecimento de V. Ex. que na Travessa da 
Piedade desta freguesia, ponto onde bem se pode considerar quasi 
central, existe uma explêndida casa alta, pelo seu grande número de 
janelas, bem arborizado o terreno destinado a jardim e com uma 
pequena modificação de somenos dispêndio e segundo dizem os en
tendidos poder-se-hiam fazer 6 aulas amplas.

161) Livro H da Junta de Freguesia, fl. 33s
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E seu proprietário o Ex.mo Sr. Luiz de Benevides dessa 
cidade, que segundo nos consta, não contrariaria a sua venda para 
um fim  como é o da instrução.

É esta uma ocasião única que sendo aproveitada, ficaria 
então esta freguesia bem servida com escolas e essa Ex.ma Câmara 
com mais um edifício modelo. ”

162) Note-se que no ano de 1933 havia na freguesia dos 
Arrifes 533 crianças do sexo masculino e 505 do feminino e que só 
tínhamos 6 escolas.

Precisava-se construir mais 6 edifícios com duas salas ca
da.

E ainda mais esta diligência podemos verificar:
163) ... numa entrevista com a Sr. D .a Agostinha Moreira 

e Silva, dig.ma Professor oficial, natural e residente na Rua da Pie
dade, desta freguesia, em nome desta Junta lhe fe z  um apelo para 
ajuda da compra do terreno e edificação da casa para a escola no 
sitio da Piedade que está em projecto, tendo aquela Senhora dito 
que oferecia o dinheiro necessário para a referida compra e o seu 
auxílio em tudo o mais que possível lhe fosse com a condição da va
ga de professora que na mesma se dará, ser por ela preenchida. ”

O 3.° período situa-se à volta dos edifícios escolares do 
“ PLANO DOS CENTENÁRIOS” .

Foi construído o l.°  no Largo da Saúde em 1958, apenas 
com duas salas, o que levou o Presidente da Junta de Freguesia: Ja
cinto Caetano Benevides a reclamar e a mover influências junto das 
entidades competentes, o que mais tarde resultou, tendo-se amplia
do o edifício e construído outro ao lado.

A seguir são levantados edifícios escolares no Outeiro e 
nos Milagres, com 4 salas cada e os seus respectivos recreios.

162) Livro H da Junta de Freguesia, fl. 42v
163) Livro de Actas, fl. llv
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Com a instituição do Ciclo Complementar em 1971 fun
ciona a 5,a e 6 .a classes, para ser substituído em 1974 pela Telesco- 
la que se mantém até aos dias de hoje.

O 4.° período da instrução arrifense, será o actual em que 
neste ano de 1983 se completam dois magníficos edifícios escolares: 
um na Saúde e outro na Piedade, os quais são designados por Esco
las de área aberta.

Estão construídos de tal forma que os professores adop- 
tam os sistemas mais modernos de instrução: os alunos num único 
salão, recebem ensino de 2 professores em todas as áreas, vão ro
dando em grupos, faz-se a inter-disciplinaridade das matérias e de- 
senvolve-se ao máximo o espírito criativo e dinâmico dos alunos.

A entrada em funcionamento destas escolas vai dar a pos
sibilidade de se acabarem com as instalações em casas particulares e 
talvez a remodelação total da Escola da Ladeira do Teatro, que há 
muito vem necessitando.

Assim e em razão destas infraestruturas já se pode com- 
templar com gosto e satisfação o quadro referente ao actual ano 
lectivo de 1983/84:
ESCOLA MUNICIPAL n.° 1 — SAÚDE
1. ° lugar, 25 alunos, D. Maria Estrela N. Moreira
2. ° lugar, 30 alunos, D. Maria Adelaide C. Pereira
3. ° lugar, 30 alunos, Mário José Medeiros
4. ° lugar, 28 alunos, Manuel Fernando M. Pereira
5. ° lugar, 27 alunos, D. M.a Leonor Raposo de França
6. ° lugar, 25 alunos, Ant.° M.el Gonçalves Silveira
7. ° lugar, 23 alunos, D. M.a Helena A. Pavão
8. ° lugar, 27 alunos, D. M .a Conceição Rod. Silveira
9. ° lugar, 24 alunos, D. M.a Hermínia C. S. Raposo
10. ° lugar, 27 alunos, D. Cidália M.a Moura Gomes
11. ° lugar, 23 alunos, D. M.a Cremilde M. Tapia
12. ° lugar, 23 alunos, D. Elmira Medeiros Sardinha
13. ° lugar, 24 alunos, D. M.a Teresa C. M. da Luz
14. ° lugar, 23 alunos, D. M.a Fernanda Q.C. Mendonça
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ESCOLA MUNICIPAL n.° 2 — PIEDADE 
l.°  lugar, 27 alunos, D. Zélia Váz P.S. Raposo 
2 ° lugar, 22 alunos, D. Maria da Luz Martins
3.° lugar, 24 alunos, D. Marília C. Martins Furtado 
4 °  lugar, 17 alunos,- João José Salvador Dias
5. ° lugar, 25 alunos, D. Cacilda R. Oliveira Frontoura
6. ° lugar, 27 alunos, D. Ana Beatriz V, de Sousa
7. ° lugar, 25 alunos, D. Graciete P. Machado Botelho
ESCOLA MUNICIPAL n.° 3 — TRAVESSA DOS MILAGRES
1. ° lugar, 28 alunos, Manuel Vieira Gaspar
2. ° lugar, 27 alunos, D. M.a Margarida F. Gaspar
3. ° lugar, 26 alunos, D. M.a Adelaide Dias C. Mendonça
4. ° lugar, 24 alunos, D. M.a Anjos S. Medeiros Franco
5. ° lugar, 27 alunos, D. Cinelândia Cogumbreiro
6. ° lugar, 28 alunos, D. M.a Madalena de Melo Linhares
7. ° lugar, 28 alunos, D. Victória Teves
8. ° lugar, 30 alunos, D. M.a Olimpia Silveira Teixeira
ESCOLA MUNICIPAL n.° 4 — OUTEIRO DOS MILAGRES
1. ° lugar, 26 alunos, D. Alda Borges A. Macedo
2. ° lugar, 25 alunos, D. Antuérpia M .a R. Coutinho 
2.° lugar, 23 alunos, D. Beatriz Medeiros Costa
4. ° lugar, 25 alunos, D. M.a Palmira da Rosa Batista
5. ° lugar, 29 alunos, D. M.a Dália F. Jácome Correia
6. ° lugar, 32 alunos, D. Clara de Ornelas Medeiros
CICLO PREPARATÓRIO PELA TELESCOLA
Escola n.° 1 T.V.
1. ° lugar, 25 alunos,
2. ° lugar, 25 alunos,
3. ° lugar, 29 alunos,
4. ° lugar, 28 alunos,
5. ° lugar, 27 alunos,

D. Flávia M.a Ferreira Massa 
D. Isaura M .a V.T.de Farias 
D. M.a Lurdes T. Silva Alves 
D. M.a Fátima Med. S. Luis 
João de Deus Resendes Melo
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Escola n.° 2 T.V.
1. ° lugar, 33 alunos, D. M.a Conceição C. Cabral
2. ° lugar, 22 alunos, D. M.a Elelena Coelho de Freitas
Escola n.° 3 T .y.
1. ° lugar, 25 alunos, D. M.a Luisa Garcia C.V. Cabral
2. ° lugar, 19 alunos, D. M.a Madalena Botelho Med.
TOTAL DE CRIANÇAS MATRICULADAS........................... 1137
TOTAL DE PROFESSORES............................................................44

Um outro factor de muita relevância e valor, que se pode 
incluir já neste período, ou com ele formar um 5.° é a construção 
da Escola Preparatória.

Dado o número elevadíssimo de adolescentes que comple
ta o ciclo elementar da instrução básica e se ia matricular nas Esco
las Preparatórias de Ponta Delgada, resolveu, mui acertadamente, 
a Secretaria Regional de Educação e Cultura mandar construir uma 
Escola Preparatória nos Arrifes, à Saúde.

Constituirá uma valorização para a freguesia e uma co
modidade para os alunos e encarregados de educação.

E desde já, daríamos a sujestão de que a referida Escola 
se deveria intitular: “ Cardeal D. Humberto Medeiros” , visto ser 
um arrifense a honrar e a perpectuar.

225



( .A B R IU ,  n  RKKIRA



GABRIEL FERREIRA

No campo das letras, mais precisamente da poesia, os Ar- 
rifes podem-se orgulhar de Gabriel Ferreira. Fazia versos, mesmo a 
conversar; cantava ao desafio nos palcos, nos arraiais, nas festas 
do Espírito Santo, nas Janeiras, nas matanças do porco ... e publi
cou mesmo 4 livros de poesia: “ Fonte do coracção” (1956); “ Lí
rios do campo” (1962); “ Rosas que não abriram” (1965) e “ Plan
tas sem flor” (1972).

Era homem sem estudos, pois que tinha apenas a 3.a clas
se da instrução primária; principiou cedo a vida dura dè camponês; 
para depois ser um abastado lavrador.

Definimos Gabriel dos Arrifes (assim era chamado e co
nhecido por todos) como improvisador que cantava naturalmente 
ao desafio.

A sua obra poética é repassada de muito e profundo pen
samento e de um certo tom de lirismo.

Seus pais foram José Ferreira de Sousa e Maria Augusta 
Ferreira, nasceu a 26 de Abril de 1908, na Rua da Piedade.

Melhor do que nós, através das suas quadras Gabriel Fer
reira diz quem é:
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164) Ó minha querida enxada,
Conforto e luz do meu lar.
Minha viola afinada
Com que aprendi a cantar...

165) Mais um livrinho, é verdade 
P’ra ficar quando eu me for 
A lembrar à mocidade
O poeta cavador!

Ele canta sua terra natal nos versos que se seguem:
166) Minha terra, lindo berço 

Na vida, nunca me esqueces:
Mas nem sei louvar em versos 
Aquilo que tu mereces.
Nossa terra é nossa mãe,
Dela nos vem o sustento,
Como minha mãe também 
Deu-me o leite p’ra alimento.

Também nos explica porque faz versos e tem a ousadia de 
publicar livros:

167) Fazer versos é um vicio 
A que a gente se habitua,
— Embora com sacrifício 
Não descansa, continua

164) Gabriel Ferreira, Rosas que não abriram, pag. 9
165) Gabriel Ferreira, Rosas que não abriram, pag. 18
166) Gabriel Ferreira, Fonte do coracção, pag. 7
167) Gabriel Ferreira, Plantas sem flôr, pag. 148
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168) Sou nascente de água escassa 
Onde lá beber não vão:
— Sou uma sombra que passa 
Perdida na solidão ...

169) Mais um íivrinho escrevi 
Para o meu vício entreter 
Foi da forma que entendi 
Não sei se alguém o quer ler.
Quis outra vez escrever 
Cantar suspiros e ais,
Desculpem o meu saber 
Não poder chegar a mais.

Com toda a sinceridade de homem do campo confessa 
por diversas vezes que pouco aprendeu e menos sabe:

170) Não pode haver versos nobres 
Em saber de pouca escala 
Como na casa de pobres 
Nunca há vestes de gala ...

171) Eu ponho as culpas à pena 
Sem ter culpas de maior,
Talvez seja a minha pena 
De não escrever melhor.

Quando Gabriel Ferreira é louvado pelos jornais e felici
tado pelos amigos responde:

168) Gabriel Ferreira, Plantas sem flor, pag. 101
169) Gabriel Ferreira, Rosasa que não abriram, pag. 5 e 9
170) Gabriel Ferreira, Rosas que não abriram, pag. 10
171) Gabriel Ferreira, Rosas que não abriram, pag. 91

229



172) Nestas rimas agradeço 
O que disse a meu favor 
Foi de mais ... eu não mereço 
A metade do valor.

Daqueles que se referiram a Gabriel: a sua pessoa, quali
dades, poesia e estilo, conta-se a grande figura das letras açorianas 
Dr. Oliveira S. Bento.

Era amigo pessoal e foi ele que apadrinhou e prefaciou to
da a sua produção poética.

No seu l.° livro, intitulado “ FONTE DO CORACÇÃO”
escreveu:

“O Gabriel Ferreira - o Gabriel cios Arrifes como é conhe
cido - deve ter descoberto o seu pendor para as musas, cantando ao 
desafio, porque é na realidade um dos nossos melhores cantadores 
populares do gênero, a que os continentais chamam à desgarrada.

E não ilustrou nunca o seu espirito em longa permanência 
por escolas, pois possue apenas a 3. “ classe da instrução primária.

Assim, Gabriel Ferreira constitui exemplo típico do que 
de espontâneo tem esta decidida inclinação para a arte poética. Ele 
lembra o pintor, o escultor ou o músico a que não faltam aptidões 
inatas, mas que nunca as cultivou devidamente.

O resultado traduz-se, portanto, num brotar de poesia 
sem atavios, mas por vezes verdadeiramente pulcra em sua fonte, 
em sua origem natural - a Fonte do coracção.

... ainda mais admiro neste livro dum homem do campo, 
versos singelos e não obstante excelentes, como estes que vou citar.

Primeiro a seguinte quadra, de bom recorte e do melhor
conceito:

Cava, cavador em cheio, 
Nesse terreno sagrado:
— Estás cavando no seio 
onde hás-de ser sepultado

172) Gabriel Ferreira, Rosas que não abriram, pag. 40
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E estas outras, igualmente conceituosas, mas criticas:
Quantos se julgam nos astros,
Olhos fitos nessa altura ...
E que se encontram de rastros,
Fazendo triste figura!

Dizem que um beijo é amor 
Que se emprega em quem se adora,
Mas quanto beijo traidor 
Se dá pelo mundo fora!

Tal poesia, assimativa, despida de galas da cultura, é lím
pida nascente, que surge, inesperadamente, no recanto da mata bu
cólica e umbrosa.

No ambiente dela, há perfume a verde pinheiro bravio e a 
ervas aromáticas, matizadas de alvas flores rústicas e do beijo ru
bro de morangos silvestres ...

Na publicação do 2.° livro, em 1962, “ LÍRIOS DO 
CAMPO” Dr. Oliveira S. Bento prefaciou com as seguintes afir
mações:

“A espontaneidade e simpleza das poesias deste livro são 
impressionantes.

Quanto d sua gênese bem a define o próprio Gabriel Fer
reira:

A manejar uma enxada 
Aprendí a ir cantando,
E também com a aguilhada 
A falar aos bois lavrando.

Gabriel Ferreira nasceu poeta, como a violeta dá seu per
fume, o melro canta na frança ou o gracioso lírio do campo desa
brocha, modesto e ignorado.
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... Sé assim se afirma a poesia, poucos como Gabriel Fer
reira a possuem, porque convive com as rosas das sebes por onde 
passa com seu gado e vê as estrelas, pelas noites serenas, vagamente 
reflectidas nos grandes olhos mansos dos seus bíblicos e pachoren- 
tos bois e como que houve as sementes a germinar nas jeiras que o 
seu arado lavra.

É a sua poesia, também transparente e casta como o olhar 
das crianças.

No proémio de “ ROSAS QUE NÃO ABRIRAM” pode
mos ler as opiniões do Dr. San Bento:

“Estas adoráveis e singelas quadras têm formosura.
Pelo contrário e apesar do desprendimento de Gabriel 

Ferreira modéstia que se coaduna com a sua despretenciosa figura 
campesina-constituem autênticos e viçosos botões de rosa, cultiva
dos sem fingidos requintes e dispostos ao acaso, com o seu inefável 
perfume privativo e a sua graça natural...

No leito mais rude e pobre 
No lugar mais recolhido 
Nasceu o Ente mais Nobre 
De todos os que hão nascido!

Julgas para seres formosa 
Que a tinta dá formosura 
— Pois a rosa é sempre rosa 
E nunca leva pintura

Na “ In limine” do último livro publicado “ PLANTAS 
SEM FLOR” no ano de 1972, Dr. Oliveira San Bento classifica o 
estilo da poesia de Gabriel Ferreira, afirmando:

... é um poeta lírico nato. Já quando cantava ao desafio - 
-à desgarrada, como se diz no Continente — lhe notava tal típica 
feição.
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Evoco suas pacíficas pugnas com alguns saudosos amigos 
improvisadores falecidos, além de outros torneios com cantadores 
felizmente ainda vivos.

Batia-se com o óptimo satírico Virgínio, da Bretanha; 
com o inesquecível e súbito satirismo do terceirense Gonçalves 
(Tenrinho); com o correctissimo e inspirado Câmara do Nordeste 
(o Barbeiro) e com o combativismo ardoroso do Furtado do Ca- 
bouco, e a par da resposta que lhes dava, sempre pronta, eu nota- 
va-lhe, de quando em onde, tal característica de lirismo.

Que dizer mais de sua Poesia, se não que é da inefável es
pécie das flores que brotam pelo campo, sem esmeros de cultivo, 
semeados pelas aves e pelo vento?

Até é interessante saber-se que o nosso poeta uma vez 
concorreu aos jogos florais da FNAT ganhando o l.°  prêmio com 
um soneto que assim começa e acaba:

Ilhas de encanto, de beleza infinda 
Nove canteiros das mais lindas rosas,
Jóias de valor, pedras preciosas
Jamais se encontra terra assim tão linda!,..
— Lindas paisagens que dá vida vê-las 
E nos deslumbram num romper de estrelas 
Raios de luz do sol de Portugal.

Julgamos ter feito a apreciação deste inesquecível canta
dor arrifense, revelado o seu valor e prestado a nossa homenagem, 
dedicando-lhe um capítulo nestas Crônicas dos Arrifes.

Mas ao mesmo tempo recordamos uma quadra dele, a 
que não resistimos à tentação de a transcrever:
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Ouvi dizer um dia, já outrora,
Que o poeta, ao morrer, é mais falado,
Embora seja em vida consagrado 
Pouco valor lhe dão p’la vida fora...

Faleceu Gabriel Ferreira no Hospital de S. José a 20 de 
Agosto de 1977, com 69 anos de idade e deixou viúva: D. Guilher- 
mina de Jesus Costa.
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DOUTORES ARRIFENSES

Com o presente capítulo pretendemos registar e homena
gear os arrifenses que frequentaram estudos superiores nas Univer
sidades e que por isso mesmo e pelas suas notáveis actividades me
recem a nossa consideração.

Além de que será uma consciencialização à comunidade 
arrifense para a sua participação nas ciências, letras e artes, a qual 
lhe dará justo orgulho de saber que filhos seus deram muito do seu 
saber para o bem e o desenvolvimento da sociedade.

E foi e é nos mais diversos campos e especialidades: histó
ria, arqueologia, ciências econômicas e financeiras, medicina, fa- 
mácia, matemáticas, etc...

Na ordem cronológica o l.°  doutor arrifense foi:
l.° - DR. MANUEL DE SOUSA OLIVEIRA nascido a 18/7/1916 
no Largo do Bom Despacho, sendo seus pais: João de Sousa Oli
veira e Teresa da Encarnação Machado Oliveira.

Frequentou a Escola Primária do Jardim: D. Leonor 
Cândida Afonso, tendo como professora D. Maria Aura de Sousa 
Calouro.
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Continuou os seus estudos no Liceu Nacional de Ponta 
Delgada, donde transitou para a Universidade de Coimbra por vol
ta de 1933.

Definir e sintetizar a pessoa, a personalidade e as activida- 
des do Dr. Oliveira é mui difícil, para não dizer impossível - dado a 
sua complexidade e dificuldade para nós e para o âmbito desta mo
nografia.

Resolvémos, então e finalmente, tomar as referências dos 
jornais, para nos desenvencilhar-mOs de tanto emaranhado:

173) “ Manuel Sousa d’01iveira, o promotor do Clube de 
História, é quase um personagem lendário da velha Coimbra. Anti
go praticante de todos os desportos, foi um elemento da equipa de 
futebol da Acadêmica que conquistou a Taça de Portugal em 1939. 
Fez râguebi, andebol, basquete, natação, ciclismo, atlétismo. Foi 
recordista!

E, por tudo isto, ainda hoje é conhecido pelo “estudante 
de Oxford” .

Açoriano, é um dos maiores conhecedores de Antero de 
quem tem importantes inéditos.

Mas não só. A ideia do clube é dele e a sua aplicação re
sultante” .

174) ... Os motivos determinantes da fundação do Clube 
de História foram os seguintes:
1) — Descoberta e recolha de elementos históricos, arqueológicos, 
artísticos e etnológicos, com o fim de contribuírem para o desen
volvimento da aprendizagem útil da História;
2) — Pôr os sócios em contacto com as realidades sócio-económi- 
cas da Região, que é como quem diz com o Povo;

173) Jornal "Diário Popular" 20/2/1973 pag. 15
174) Jornal “ Século” 12/2/1973 pag. 8
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3) — Procurar criar, entre os sócios, uma consciencialização do pa
pel que podem vir a desempenhar, quando integrados na Comuni
dade;
4) — Estabelecer relações humanas e de convívio, além de auto-di- 
recção, auto-crítica e co-gestão do ensino.

Habilitações
175) Dr. Oliveira possui as seguintes habilitações literárias:
— Licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas;
— Curso de Ciências Pedagógicas;
— Curso Superior de Bibliotecário e Arquivista (todos pela Univer
sidade de Coimbra);

Escavações
— Realizou escavações arqueológicas no Largo das Almas, Viana 
do Castelo, 1952; na “cidade velha” de S.Luzia, Viana do Castelo, 
1953 e 1955;
— “ Cividade” de Afife-Ancora, Viana do Castelo, 1971:
— Descobriu as primeiras cerâmicas pintadas da “ Idade do Ferro” 
no castro de S.Caetano, em Monção, 1962:
— Fundou nove estações arqueológicas em Vila Franca do Campo, 
S.Miguel, Açores, em 1967, 1968, 1972, 1976, 1978, 1981 e 1982.

Exposições
Dr. Oliveira levou a efeito muitas exposições, sobretudo 

quando director da Biblioteca Pública e do Museu Regional de Via
na do Castelo, das quais apenas citamos:

— Exposição comemorativa do I centenário do Jornal “ A 
Aurora do Lima” intitulada: Cem anos de Jornalismo em Viana do 
Castelo, 1955.

175) Jornal “ Correio dos Açores" 22/10/1982
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— Exposição Bíblica na Biblioteca Pública Municipal de 
Viana do Castelo, 1957:

— Exposição “ Como alguns artistas viram Viana do Cas
telo, no Museu Regional, em 1957:

— Primeira exposição de Pintura Moderna em Viana do 
Castelo, 1958:

— l . a Exposição de Tapeçaria em Viana do Castelo,
1958:

— 2.a Exposição de Arte Moderna, com o patrocinio da 
Fundação Calouste Gulbenkian, no Salão Nobre dos Bombeiros de 
Viana do Castelo em 1959:

— Exposição Bibliográfica Comemorativa do V centená
rio da Morte do Infante D. Henrique, nos antigos Paços do Conce
lho de Viana do Castelo, em 1960;

— Exposição “ Desenho de Francisco Relógio” nos anti
gos Paços do Concelho de Viana do Castelo, 1960;

— Exposição de Cerâmica Portuguesa, séculos XVI, 
XVII, XVIII e XIX, no Museu Regional de Viana do Castelo, 
1960;

— Exposição “ Óleos e Desenhos de Antônio Quadros”
em 1960;

— Exposição “ Pintura a óleo de Aníbal Alcino em 1962;
— 1.* Exposição de Gravura Portuguesa Contemporânea 

em Viana do Castelo” , no Salão Nobre do Grêmio do Comércio 
em 1962.

Conferências e palestras
Proferiu, entre muitas outras, as seguintes conferências e

palestras:
— Directrizes literárias, religiosas e filosóficas de Antero 

de Quental, na Associação Acadêmica de Coimbra, em 1942:
— O Século XIX e Guerra Junqueiro, na Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, 1950:
— Organização do Desporto Universitário, palestra leva

da a efeito na Associação Acadêmica a 27/4/1951;
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— A actividade do homem primitivo no Norte de Portu
gal, no Museu Regional de Viana do Castelo em 1951:

— O Paleolitico na Região de Viana do Castelo, no Liceu 
Nacional de Ponta Delgada em 1953:

— A avaliação da gravura artística em Portugal, no Grê
mio do Comércio de Viana do Castelo em 1962;

— Aspectos estéticos das faianças Portuguesas pertencen
tes à colecção do Dr. Luis Augusto de Oliveira, no Museu Regional 
em 1962.

Reuniões cientificas
Reuniões científicas em que tomou parte:

— III Congresso Arqueológico Nacional, Galiza, 1953;
— IV Congresso Internacional de Ciências Pré-históricas 

e Proto-históricas, em Madrid, no ano de 1954:
— IV Congresso Arqueológico Nacional, Furgos, 1955;
— I Congresso de Etnografia e Folclore, Braga, 1956;
— V Congresso Arqueológico Nacional, Saragoça, 1957;
— I Congresso Nacional de Arqueologia, Lisboa, 1958;
— VI Congresso Arqueológico Nacional, Oviedo, 1959:
— II Colóquio Internacional de Arte, Coimbra, 1959;
— I Colóquio Portuense de Arqueologia, Porto, 1961:
— VII Congresso Nacional Arqueológico, Sevilha e Má- 

laga (Outubro de 1963) com uma comunicação sobre “ As cerâmi
cas pintadas do Monte de São Caetano (Monção-Portugal).

Trabalhos editados
Dr. Sousa Oliveira escreveu e publicou:

1 — O Convento de Petruso e uma doação de dois “casas” em 
1293. Estudo paleográfico apresentado na Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1938;
2 — Paleografia e Diplomática. Alguns documentos medievais por
tugueses do século XII, XIII, e XIV. Estudo apresentado na Facul
dade de Letras da Universidade de Coimbra, 1938;
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3 — Princípios Filosóficos e Concepções Religiosas de Antero de 
Quental. Dissertação de Licenciatura apresentada na Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, 1942;
4 — Real Colégio de São Jerónimo, Index Geral do Cartório (1768) 
e Documentação Dispersa.
Estudo apresentado na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 1946:
5 — Cidade Velha de Santa Luzia (Viana do Castelo). De colabora
ção com Abel Viana - Guimaraès 1954;
6 — Algumas considerações ácerca da Idade do Bronze no Norte de 
Portugal. Comunicação apresentada em Madrid. - Viana do Caste
lo, 1954;
7 — Sobre a Citânia de Santa Luzia (Viana do Castelo). De colabo
ração com Abel Viana - Zaragoza, 1955;
8 — Um vaso de largo bordo horizontal achado em Viana do Cas
telo. Comunicação apresentada em Burgos - Viana do Castelo, 
1955;
9 — Catálogo do Museu Regional de Viana do Castelo. Secção de 
Arqueologia, 1956;
10) — Subsídios inéditos para uma interpretação do cancioneiro 
popular do Alto Minho. Comunicação apresentada em Braga -Via
na do Castelo, 1956;
11) — Como alguns artistas viram Viana do Castelo. Exposição de 
Pintura e Escultura. Catálogo, Viana do Castelo, 1957;
12) — Carta aberta ao Ex.mo Sr. Redactor Delegado do jornal “ O 
Comércio do Porto” em Viana do Castelo. Folha avulsa. Viana do 
Castelo, 1957;
13) — A mais recente descoberta de machados de bronze no Alto 
Minho. Comunicação apresentada em Saragoça - Viana do Caste
lo, 1958;
14) — Primeira Exposição de Pintura Moderna em Viana do Caste
lo. Catálogo. Viana do Castelo, 1958;
15) — Descoberta de um silo na Citânia de Santa Luzia? Comuni
cação apresentada em Sintra, Viana do Castelo, 1958;
16) — Vestígios arqueológicos em Beira do Lima. Comunicação 
apresentada em Sintra Viana do Castelo, 1958;

240



17) — Três machados de pedra polida, inéditos. (Alto Minho de 
Portugal). Comunicação apresentada em Oviedo. Viana do Caste
lo, 1959;
18 — Alguns elementos para o estudo da cerâmica romana encon
trada no Vale do Lima (Portugal). Comunicação apresentada em 
Oviedo. Viana do Castelo, 1959;
19 — Uma casa renascêntista de Viana do Castelo. Comunicação 
apresentada em Coimbra. Viana do Castelo, 1959;
20 — Arte Moderna em Viana do Castelo. Catálogo, Viana do Cas
telo, 1959;
21 — Cerâmica Portuguesa. Século XVI, XVII, XVIII e XIX. Ca
tálogo. Viana do Castelo, 1960;
22 — Divergências dos Pré-historiadores Portugueses e Espanhóis 
quanto ao problema do calcolítico na Península Ibérica. Comuni
cação apresentada no Porto. Viana do Castelo, 1961;
23 — Pinturas a óleo de Aníbal Alcino. Calálogo. Viana do Caste
lo, 1962;
24 — Primeira Exposição de Gravura Portuguesa Contemporânea 
em Viana do Castelo. Catálogo Viana do Castelo, 1962.

E para terminar ... desejamos apenas dar a saber que o 
Sr. Dr. Manuel Sousa d’01iveira foi fundador e é o presidente da 
Associação Arqueológica dos Açores, a qual tem a sede e o museu 
na sua própria casa, ao Largo do Bom Despacho.

2.° — DR. ASTERIO DE SOUSA RAPOSO VASCONCELOS é 
filho de Adelino de Almeida Raposo de Vasconcelos e D. Maria 
Aura Sousa Calouro.

Seu pai era enfermeiro na freguesia e sua mãe professora
primária.

Nasceu nos Arrifes, à Chã dos Afonsos no dia 24 de Se
tembro de 1917.

Foi aluno da própria mãe no ensino primário, continuan
do os estudos no Liceu de Ponta Delgada e na Universidade de 
Coimbra onde se licenciou em Ciências Econômicas e Financeiras.
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Está radicado há muito na cidade de Lisboa, onde sempre 
desenvolveu a sua actividade profissional.

Presentemente está reformado visto ter atingido o limite
de idade.

3.° — DR. -JOSÉ JACINTO "DA COSTA SOUSA, nasceu na Rua 
da Saúde, n.° 163 no dia 25 de Outubro de 1936, sendo seu pai: Jo
sé Ferreira de Sousa Junior; e sua mãe: Cristina de Jesus Costa.

Formou-se em medicina pela Universidade de Coimbra e 
desenvolve a sua actividade de clínica geral no Continente.

Casou no Santuário de Fátima, Cova da Iria, a 5 de Agos
to de 1936 com D. Olívia Medeiros.

4. ° — DR. LIDUINO DE SOUSA RAPOSO é filho de Agostinho 
da Costa Raposo e Maria da Conceição de Sousa Morgadov Nasceu 
nos Arrifes, mais propriamente na-Rua da Saúde n.° 231, no dia 23 
do mês de Julho do ano de 1937.

Frequentou: o ensino primário na localidade; o ensino li- 
ceal em Ponta Delgada; e o universitário em Lisboa.

Licenciou-se em Matemáticas. Durante algum empo foi 
professor no nosso Liceu Nacional. Presentemente está fixado na 
Capital.

A 28/12/1963 casou com D. Ana Mari.a de Lima.
5. ° — DR.a LAURA CARREIRO MASSA nasceu a 31 de Agosto 
de 1943, sendo filha de Manuel Carreiro Massa Junior e Olivia de 
Lurdes Massa que residiam à Travessa da Piedade.

Foi aluna da professora D. Isabel Maria da Encarnação 
Moniz na escola primária, a qual desde logo se apercebeu que se 
tratava de uma menina muito inteligente e aplicada.

Em 1948 matriculou-se no Liceu e em 1955 seguiu para 
Coimbra a frequentar os estudos superiores.

Licenciou-se em Medicina e especializou-se em anestesia.
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Exerce a sua especialidade nos Hospitais Civis de Lisboa, 
desde que se formou até ao presente.

Dedica toda a sua vida e tempo à investigação científica.

6.° — DR. JOÃO CARREIRO MASSA, filho de Antônio Carrei
ro Massa e Adelaide Lurdes Cordeiro .Amarelo.

Nasceu a 3 de Dezembro de 1934 na Travessa da Piedade, 
freguesia dos.Arrifes.

Formou-se em Medicina pela Universidade de Coimbra e 
actualmente exerce clínica geral na cidade do Funchal, ilha da Ma
deira.

Na Sé de Coimbra celebrou o seu matrimônio com D. 
Maria Clara Poças, natural do Norte de Portugal a 3/9/1967.

7.° — DR.a HELENA MARIA TEVES CAGO DA CÂMARA, fi
lha de Horácio Lomelino Teves e D. Lídia Maria da Encarnação 
Moniz Teves, nasceu nos Arrifes, à Rua da Saúde, n.° 227 A, no 
dia 14 de Dezembro de 1949.

De 1956/61 frequentou a Escola Primária da Saúde, pas
sando ao Colégio para terminar os seus estudos preparatórios no 
Liceu Nacional, Antero de Quental no ano lectivo de 67/68.

Em seguida, matriculou-se na Universidade de Lisboa, na 
Faculdade de Farmácia, completando a sua licenciatura com altos 
valores a 28/10/1975.

Exerce a sua actividade profissional no Laboratório de 
Geociências e Tecnologia de Ponta Delgada, desde que regressou à 
nossa ilha de São Miguel.

Especializou-se em Virologia pelo Instituto “ RICARDO 
JORGE” nos anos de 1974 e 1975.

Fez estágio para especialização em Micro-biologia no La
boratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial de Lis
boa no 2 0 semestre de 1982.

Tirou o curso de Micro-biologia aplicada às indústrias ali
mentares de 25 a 29 de Outubro de 1982 em Lisboa.
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Fez o curso de reciclagem sobre gêneros alimentícios entre 
11 e 15 de Julho de 1983 na cidade de Ponta Delgada.

Foi um dos elementos do júri dum concurso para técnico 
de I .a classe do Laboratório de Análises do Hospital de São José 
de Ponta Delgada.

Na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Saúde celebrou 
o seu matrimônio com Rui Gago da Câmara a 29/1/1977.
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Segundo os seus próprios estatutos, a “ Associação Cultu
ral Juventude Arrifes” tinha por objectivo a promoção sócio-eco- 
nómica e cultural, no mais amplo sentido desta palavra, da popula
ção da freguesia dos Arrifes, norteando-se pelo integral respeito da 
dignidade da pessoa humana e pelos valores da liberdade e da de
mocracia. (Art.° 3.°).

E para a realização do seu objectivo, a associação criará 
centros sociais e recreativos; parques infantis, bibliotecas, jornais; 
grupos desportivos, teatrais e de cinema; realizará actividades de 
animação cultural e intervirá em todas as questões e iniciativas que 
digam respeito ao progresso econômico e social da população da 
freguesia dos Arrifes. (Art.° 4.°)

A ideia partiu da iniciativa de três jovens: Paulo Jorge Be- 
nevides Rodrigues, João Clemente Lima Tavares e Fernando Luis 
Costa Correia que inicialmente criaram nos Arrifes um núcleo do 
P.P.D. (Partido Popular Democrático) em Novembro de 1974.

Mais tarde e numa evolução mais cultural, o 1.° jovem te
ve a ideia de solicitar à Câmara Municipal de Ponta Delgada a ce- 
dência do Jardim “ D. Leonor Cândida Affonso” , que se manifes
tava em estado de abandono, para nele instalar um parque infantil.

A autorização foi dada pelo então presidente: Carlos de 
Aguiar Rego Costa em 16 de Abril de 1975.
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Na mesma data foi organizada uma comissão para os tra
balhos de limpeza e asseio do jardim público; de infra-estruturas 
para o parque infantil: balouços, cavalinhos, escorregadoiros, etc.; 
e reparações de 2 salas no edifício escolar anexo.

De seguida, foram elaborados os estatutos pelo Dr. João 
Bosco Mota Amaral, os quais receberam aprovação do delegado de 
Procurador da República; e constituíram a comissão instaladora os 
seguintes elementos:

José Luis Cordeiro da Silva - Presidente 
Paulo Jorge Benevides Rodrigues - Vice 
João Clemente Lima Soares - Secretário 
Fernando Luis da Costa Correia - Vogal 
José Rebelo Pereira Aguiar - Vogal

Cerca de um ano mais tarde, reuniram-se todos os interes
sados e simpatizantes desta associação cultural e de suas activida- 
des para elegerem, segundo o estipulado nos respectivos estatutos, 
os seus orgãos sociais.

Ficaram assim constituídos em Assembléia Geral: José 
Rebelo Pereira Aguiar, Fernando Luís da Costa Correia e Paulo 
Jorge Benevides Rodrigues; em Direcção: José Pimentel de Medei
ros, Mário Jorge Barbosa de Sousa, Daniel Gomes de Freitas, An
tônio Carlos de Sousa Raposo, Manuel de Sousa Raposo, Carlos 
Ventura Moniz e Francisco Joaquim Fernandes; e em Conselho 
Fiscal: Liduíno Nascimento Barbosa Santos, Miguel Almeida Mo
niz e Liberal Manuel de Sousa Almeida.

A l . 3 preocupação dos membros eleitos foi incorporar na 
Associação o “ Conjunto Musical” constituído, à volta do ano 70, 
por jovens entusiástas da música ligeira. Fizeram-no com a recta 
intenção de ajudar, fortalecer e dinamizar o citado conjunto, e so
bretudo, de estruturar actividades culturais na própria associação.

À passagem do 4.° aniversário, mais propriamente a 
29.7.1979, festejaram a efeméride com um bom e bem organizado 
programa, do qual destacamos os seguintes números:

11 H — missa campal
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14 e 15 H — Futebol de salão: infantil e senior 
16 H — Concerto pela Banda N .a S,a da Saúde 
21 H — Grupo Folclórico de S. Cecília.
Mas ... e infelizmente! os festejos foram o “ canto do cis

ne” . Pois que a partir desta data começaram os desentendimentos, 
os desinteresses, as inactividades, os abandonos ...

Terminou desse modo inglório uma associação que conse- 
guira-ser a única manifestação cultural dos últimos tempos da his
toria arrifense, da qual tanto necessitava e esperava a freguesia.

Fazemos votos de que haja jovens entusiastas que ressus
citem a “ Associação Cultural Juventude Arrifes” para lançarem o 
nosso povo em perspectivas de futyro.
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ESCUTISMO

O inglês Baden Powell (1857 — 1941) inventou um siste
ma educacional para a juventude, baseado no contacto com a Na
tureza e nas actividades ao ar livre.

Foi o Escutismo que principiou como educação humana, 
cívica e social para se ir aperfeiçoando pouco a pouco e se propa
gou por todo o Mundo.

Tem como elementos fundamentais e fortes: o acampa
mento no meio das planícies e junto às matas e florestas; e o fogo 
do conselho à noite, em que os chefes transmitem os princípios e as 
leis do escutismo.

— O Escuta orgulha-se da sua Fé e por ela orienta toda a 
sua vida..

— O Escuta é filho de Portugal e bom cidadão;
— O dever do Escuta começa em casa.
Inicialmente o Escutismo não estava ligado a confissão ou 

religião alguma, era sistema de educação humana e ainda hoje se
gue esta linha a Associação dos Escuteiros de Portugal (AEP). 
Mais tarde é que aparece o Corpo Nacional de Escutas (CNE) liga
do ao catolicismo, e é este que chega à nossa freguesia dos Arrifes.

Um e outro têm como elemento básico da educação dos 
rapazes a Lei Escuta:
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1 — A honra do Escuta inspira confiança;
2 — O Escuta é leal;
3 — O Escuta é útil e pratica diáriamente uma boa acção;
4 — O Escuta é amigo de todos e irmão de todos os outros escutas;
5 — O Escuta é delicado e respeitador;
6 — O Escuta protege as plantas e os animais;
7 — O Escuta é obediente;
8 — O Escuta tem sempre boa disposição de espírito;
9 — O Escuta é sóbrio, econômico e respeitador do bem alheio;
10 — O Escuta é puro: nos pensamentos, nas palavras e nas acções.

Os escutas organizam-se em 3 grupos: as crianças cha
mam-se lobitos e formam as alcateias; os jovens são exploradores e 
dão origem às equipas; e os adultos denominam-se caminheiros, 
formando os clans.

Todo este idealismo, método educacional e associação 
chegou aos Arrifes no ano de 1974 através do Sr. Padre José Fran
cisco Pacheco Correia, sacerdote que há vários anos presta muita e 
valiosa colaboração à Paróquia. Foi através dele, dizíamos, que 
principiou o escutismo, com o facto concreto de tomar 9 rapazes 
arrifenses e os levar a visitar o acampamento do Agrupamento n.° 
107 de Ponta Delgada estabelecido no Pinhal da Paz, Fajã de Ci
ma.

Foi a origem certa que criou entusiasmo para se agrupar 
umas crianças sob a chefia de Manuel Antônio Correia Pereira e 
Helder'Morgado Falaz.

Como actividades iniciais tiveram que remodelar e acon- 
dicionar uma velha casa na Canada dos Vaiados para dela fazerem 
sua l . a Sede.

Nessa altura, mais desenvolvidos e organizados formam 
uma alcateia com 15 elementos, sendo guia: Ilusinda Morgado Fa- 
lax; um grupo de 12 exploradores chefiados por Helder Morgado 
Falax; e um clan tendo à frente o velho caminheiro Manuel Antô
nio Correia Pereira com 7 elementos.

O l.° acampamento que mostrou públicamente toda a di
nâmica escutista que vinha a ser vivida e incrementada na Sede e 
em actividades isoladas, foi a apresentação solene do agrupamento 
n.° 433 oficializado por despacho de 30 de Maio de 1975.
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Nesta ocasião celebraram as promessas escutistas 9 ele
mentos do novo agrupamento, as quais foram precedidas da ritual 
e impressionante velada de armas.

Sempre a assistência religiosa aos escutas arrifenses foi 
feita pelo Pároco: Padre Benjamim Pacheco Raposo que os acom
panha ora nas reuniões, nas festas e nos próprios acampamentos.

Entre as múltiplas iniciativas e actividades, há a destacar: 
os Presépios que costumam fazer na Sede e que é visitado por mui
tas pessoas; o cortejo do Pai Natal a distribuir presentes por toda a 
freguesia; a Festa de S. João no ano de 1977, realizada no Jardim 
Público; incorporação na procissão do Verão e na do Santo 
Cristo... além da realização de acampamentos cada ano, participa
ção em acampamentos concelhios e nacionais e ainda reuniões se
manais e mensais.

Presentemente e após toda a estruturação e estabilização, 
o agrupamento é chefiado por José Machado Pacheco e desdobra- 
-se numa alcateia com 25 eiementos, orientados por Maria Gabriela 
Jácome da Costa; num grupo com 20 exploradores, tendo à sua 
frente José Carlos Sousa Almeida que há tempos substituiu Carlos 
Alberto Medeiros Carreiro; e num clan com 5 caminheiros.

Como aspiração, a breve prazo, têm a construção de sede 
própria e apropriada, um pouco abaixo do Largo da Saúde, para a 
qual a Junta de Freguesia já cedeu o terreno necessário, pois que se 
estava a reunir na garagem junto à Ermida de Nossa Senhora da 
Piedade e agora na casa sita à Travessa da Piedade, n.° 1.
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Scile da Filarmônica “ FIRA DE N .a S .“ DA SAÚDE”

• mi  de e t  ®*WÍBE’



LIRA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

A motivação feita aos micaeienses, e até aos açorianos, 
para a constituição das suas bandas musicais, parece remontar a 22 
de Fevereiro de 1832 quando o Imperador D. Pedro desembarcou 
na cidade de Ponta Delgada,

Na sua grandiosa armada vieram duas bandas militares: a 
do Batalhão de Caçadores n.° 5 e a do Regimento de Infantaria n.° 
18.

Desfilaram pelas ruas citadinas e foram grande novidade 
e espectáculo que despertou encejo de cá se organizarem idênticas 
associações.

A primeira de todas, segundo nos refere Joaquim Maria 
Cabral, excelente conhecedor da matéria, foi a “ Sociedade Philar- 
mónica Micaelense” fundadada a 12 de Maio de 1845.

Aos arrifenses tal facto não deveria ter passado ignorado 
nem sem efeito, pelo que no jornal antigo “ VENTOSA” se topa 
com a demonstrante notícia: 176)

“Nos Arrifes, uma das mais importantes freguesias desta 
ilha, ainda se não organizou uma banda de música, quando as há 
em quase todas as freguesias.

Seria para desejar que ali se organizasse uma banda de 
música, e segundo nos consta tratasse agora de levar a ideia por 
diante.

176) Jornal “ Venlosa” , n.° 543, 9.5.1891
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Ouvimos que está constituída uma comissão para o dito 
fim  encarregada de solicitar a protecção dos senhores Conde de 
Fonte ilela, e José Maria Raposo Amaral Junior. ”

lira, na verdade, pedra lançada em grande poço que de
morou anos a fa/er chegar suas ondas às margens longínquas!...

Porque na tealidade, e mais uma vez, população imensa, 
heterogênea e movediça, neeessilou de muito tempo para congregar 
ideais, unir pessoas, angariar fundos e lançar para a rua uma asso
ciação de vários músicos.

Aconteceu o faclo lúslíuico a I de Janeiro de 1910, pelo 
entusiasmo de alguns arrilenscs, como sc verifica pela citação abai
xo do jornal “ Diário dos Açores"

“ Sahiu dia / do corrente pela primeira vez a philarmóni- 
ca “ECO MUSICAL " dos Arrifes, tocando a alvorada pelas 5 e 
meia horas da manhã, percorrendo várias ruas d'aquela freguesia, 
sob a regência do seu digno mestre, sr. Joaquim José de (  arvalho, 
músico de l. a classe da banda regimental.

Tornou a sair pelas 10 horas da manhã, a cumprimentar 
os membros da sua direcção.

O Sr. Carvalho tem sido d'um zelo inexcedlvel para com a 
philarmónica manifestando a melhor boa vontade pelos seus pro
gressos, o que é louvável. ”

Dois anos depois, em razão de desentendimentos e rivali
dades a sociedade musical desdobra-se em duas bandas: a da Saúde 
e a do Outeiro.

Esta última foi fundadda por José da Ponte Viveiros e 
Francisco Cordeiro Amarelo e era seu regente o mestre Cabral.

Teve a sua sede, primeiramente na Rua dos Afonsos, 
transitando pouco depois para o Outeiro e acabando na Rua do 
Amaro Dias.

Houve como era costume na época, cantigas de mal-dizer 
e provocação. Conseguimos-por testemunho oral as seguintes:

252



Ó Laurentina 
Deita o cão para a rua 
Que a bandeira do Outeiro 
É bordada a linha crua.
Ó Laurentina 
Quem te fez as botas 
Foi o sapateiro 
Com as pernas tortas.
Ó Laurentina 
Larga a geada 
Uma bota rota 
Outra remendada.

A Banda do Outeiro teve uma existência efêmera, apenas 
3 anos, e a ela pertenceram entre outros que ignoramos, os irmãos: 
Agostinho, Francisco e José de Sousa Frade. Terminando o fervor 
e serenados os ânimos, fizeram as pazes e juntaram-se todos.

Julgamos acercar que por volta de 1915 se reorganiza a fi
larmônica com o nome de “ ECO MUSICAL INDEPENDENTE” 
para dissipação de dúvidas e definição de certezas.

São seus fundadores: Manuel Raposo Soares e José Ra
poso Machado; Presidente: Manuel Cordeiro Arruda; vogais: An
tônio Cordeiro Arruda Morgado, Bartolomeu Inácio Sousa, Ma
nuel Medeiros Canito, Antônio Raposo Cordeiro, Manuel Pimen- 
tel Brandão, José Rodrigues Cordeiro, João Cordeiro Arruda 
Morgado e Francisco Cordeiro Arruda Morgado; regente: João 
Oliveira Barros; e componentes: Manuel Sousa Coalheira, José 
Rudes, José Raposo Machado, Francisco Sousa e Silva, Francisco 
Lopes, João José de Faria, Francisco Raposo Machado, Manuel 
Correia, Manuel Melo, Manuel Raposo Soares, Agostinho da Pon
te, João Barbosa, Manuel Resendes Almeida, Manuel da Costa, 
Bento Machado Gomes, Bento Raposo Soares, João Raposo Cor
deiro, José Raposo Cordeiro, José Machado Gomes, e Antônio 
Cordeiro Canivete.
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A seguir surge-nos como mestre da Banda: Ernesto Ro
cha, o tal que ouvindo cantar o canário fazia a respectiva música; 
faleceu no sábado da Festa do Santo Cristo; e compôs a sua pró
pria “marcha fúnebre” .

Com ele exercia as funções de contra-mestre: Manuel 
Coelheira.

Reuniam-se os músicos, inicialmente, na Rua da Saúde, à 
casa n.° 213 A por Manuel Moniz de Melo aí ter uma loja e ser en
tusiasta da arte dos sons (1910). Após a sua morte, a sede da ban
da, deveria ter passado para a Rua da Saúde, 146 (1913); para a 
Chã dos Afonsos, 107, para o Monte da Saúde (1936) e em seguida 
para uma antiga casa sita ao Cinema da Saúde, a qual foi demolida 
para dar lugar ao novo edifício, e teria permanecido aí até 1947.

Podemos afirmar que em 1912 era presidente Manuel 
Morgado, residente na Chã dos Afonsos, e em 1946, após muitos 
anos de desempenho do cargo: Manuel Favela, o velho.

Até temos conhecimento de que a data marca um período 
difícil da banda, pois que esteve inactiva e foi Jacinto Caetano Be- 
nevides que iniciou a 3.3 época desta associação musical e a elevou 
ao apogeu.

Aqui principia o grande periodo em 1947, com a mudança 
do nome para “ LIRA DE N .a S .a DA SAÚDE” por sujestão do 
Padre João do Rego Coelho que também pertencia à Direcção.

A sede da filarmônica era agora na Travessa da Piedade, 
n.° 25 até que em 28.12.1953 adquiriram a Laurénio de Medeiros 
Silva, por 3.000Í00, o terreno para a construção da sede definitiva 
e própria que seria inaugurada em 1955.

Pouco depois a direcção elabora estatutos próprios que 
passam a vigorar e a orientar a sociedade, apesar de não terem sido 
aprovados pelo Governo Civil.

Com orientação segura, com bom número de músicos e 
instalações adequadas entra-se no periodo áureo:

“ A Lira de N .a S.a da Saúde é vencedora de um l.° prê
mio e uma mensão honrosa no concurso distrital promovido pela 
Junta Geral em 16/12/1957.
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“ Em 1958 premiada com um 2.° prêmio no mesmo con
curso distrital, promovido pela Junta Geral do Distrito”

“ Em 1959 apurada na l . a eliminatória do l.° grande con
curso Nacional de Filarmônicas e Bandas Civis, organizada pela
F.N.A.T. e em Maio de 1960 presente no certame para disputa da 
2.a eliminatória, na cidade de Setúbal.”

Ao regressarem do Continente e tomando conhecimento 
da modalidade madeirense de se autodirigirem, os músicos, opta
ram por esta modalidade em Assembléia Geral,convocada para tal 
finalidade.

Em 4 de Setembro de 1963 resolvem aumentar o edifício 
com um anexo a servir de bar e arrecadação, com a intenção de 
prender mais os músicos à sede e conservar em condições todos os 
papéis de música.

Continuava, então, a ocupar o lugar da regência: Manuel 
Canito, a quem se devia muito dos êxitos alcançados pela sua com
petência e valor artístico.

Tinha principiado a tocar na banda ainda rapaz, onde 
aprendeu as primeiras notas, para sair na procissão de Enfermos 
no ano de 1942.

Dados os seus dotes musicais para a modalidade, fora 
convidado pela Direcção a assumir a regência que ocupou durante 
uns 13 anos, após os quais, por volta de 1964 se ter ausentado para 
a América, onde na cidade de Fali River desempenha idênticas fun
ções, à frente da Banda de N .a S .a da Luz.

Manuel Canito pode e deve ser considerado um artista na 
arte dos sons como: executante, regente e compositor.

Imensa pena temos de aqui não podermos mencionar to
das as suas composições, feitas enquanto esteve nos Arrifes e so
bretudo, últimamente, na América.

Recordamos, e do assunto pouco percebemos, que foi o 
Canito que instrumentalizou muitos dos cânticos religiosos que na 
década de 50 fizeram furor atrás das procissões e cortejos do Espí
rito Santo.
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Perdido o Canito a banda e filarmônica de N .“ S .“ da 
Saúde iniciaram a sua curva descendente para se tornar critica nos 
anos de 1970.

Domingos Raposo Cordeiro foi dos saudosistas c entu
siastas que pretendeu colocar de pé a asssociação musical...

Poucos tempos volvidos, em 1976, foi o esforço de Ma
nuel Falcão... e dois anos mais tarde, uns outros movem diligências 
para levantar novamente a sociedade.

Presentemente a “ LIRA DE N .a S .a DA SAÚDE” está 
organizada e faz tudo para se perpetuar no futuro, para glória pró
pria e para honra da nossa freguesia dos Arrifes. Isto auguramos 
do fundo do nosso coracção!

E assim constituem a sua direcção: Alcides Manuel Sousa 
Raposo, João Manuel Medeiros Barbosa, João Cabral Medeiros 
Sardinha, João Carlos Costa Martins, José Manuel Medeiros Ra
poso e Durval Raposo Marques.

O Conselho Fiscal é formado por: João Honoráto Rapo
so Cordeiro, Aguinaldo Manuel Cabral Moniz e Diomar Albano 
Pereira.

A Assembléia Geral reune todos os elementos directivos, 
músicos e sócios - são cerca de 400 que pagam uma cota livre, uma 
vez por ano.

Relativamente aos regentes que passaram na Lira, conse
guimos os seguintes nomes: Alberto Chaves, Manuel Canito, Sar
gento Gil da Ponte, Jerónimo Álves, Sargento Francisco Paquete,
1.° Cabo Roberto Moniz, e Humberto Machado que é o actual, na
tural de Água de Pau e que se desloca aos Arrifes. À banda dedica 
toda a sua competência e a maior das boas vontades...

Como elemento básico de toda a sua vida e futuro, a so
ciedade mantem uma escola de música que cada ano ensaia um gru
po de jovens simpatizantes, a qual é mesmo subsidiada pelo Gover
no Regional que no assunto manifesta alta sensibilização.

Ainda nos informaram que em 1981 a banda deslocou-se 
às Ilhas do Pico para participar das festas do Bom Jesus e, do 
Faial, a fim de tomar parte na Semana do Mar.

Aliás no passado, para ficar escrito e para conhecimento 
dos vindouros, a Lira de N .a S .a da Saúde fez 3 viagens de manifes
tação artística a Santa Maria, sendo uma delas a 24 de Junho de 
1964.
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Sede da “CASA 1)0 POVO"



CASA DO POVO

Para se compreender a origem e a finalidade das Casas do 
Povo é indispensável recordar-se o Estatuto do Trabalho Nacional, 
publicado a 23 de Setembro de 1933.

Partindo daqui o Estado procura organizar o trabalho ru
ral, visto este ser muito ‘diferenciado do trabalho prestado nas vilas 
e nas cidades.

No campo não havia uma clara diferenciação das profis
sões, nem uma franca demarcação entre capital e trabalho. Ricos e 
pobres encontram-se ligados por vínculos de solidariedade tradicio
nal e muitas vezes os seus hábitos e o seu modo de vida não diferem 
sensivelmente.

Nesta perspectiva surgem as Casas do Povo como elemen
tos de organização profissional não diferenciada e de cooperação 
social.

Têm duas categorias de sócios: efectivos e contribuintes. 
Os primeiros são os proprietários; e os contribuintes, os produtores 
agrícolas.

As Casas do Povo desempenham funções de representa
ção profissional, assistência e previdência, educação e fomento do 
progresso local.

Representam os interesses dos trabalhadores nelas inscri
tos e podem celebrar contractos e acordos colectivos de trabalho.

É do esquema das Casas do Povo assegurar aos sócios 
protecção e auxílio, nos casos de doença, desemprego, invalidez e 
velhice.
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Como também fomentar a instrução tios atlulios e ciian- 
ças, desenvolver os desportos, promover diversões e sessões de ci
nema.

Conhecedor da natureza e finalidades das Casas do Povo; 
das carências da freguesia dos Arrifes; e cora a esperança de resol
ver problemas laborais, médicos e assistcnciais, o Sr. Antônio Ra
poso, morador na Travessa da Piedade, move influências junto das 
autoridades, para se fundar na localidade a Casa do Povo.

Ele c o Sr. Manuel Morgado constituiram uma comissão 
instaladora, a qual sc lançou na informação e propaganda de todos 
os benefícios para a população; na aquisição de sócios; e na procu
ra de instalações.

Após muitas e porfiadas diligências destes dois entusias
tas, conseguiram do Ministério do Trabalho a 11 de Novembro de 
1939 o alvará da implantação da Casa do Povo dos Arrifes.

O Dr. Bento Caldas, então Delegado do Trabalho do Dis
trito Autônomo de Ponta Delgada presidiu à inauguração solene 
da Casa do Povo, instalada à Chã dos Afonsos - Rua da Saúde n.° 
107 no prédio de Manuel Machado, onde se manteve por cerca de 
20 anos.

A festa foi abrilhantada com a presença de autoridades ci- 
tadinas e paroquiais, ouviram-se os sons musicais da Banda “ Eco 
Musical Independente” (assim se denominava na altura a nossa fi
larmônica) e viram-se as crianças das Escolas acompanhadas das 
suas professoras.

A Assembléia Geral foi presidida durante vários anos por 
Jacinto Benevides Moniz, Jacinto de Jesus Costa Favela e Antônio 
Raposo.

As primeiras actividades da Casa do Povo foram no cam
po assistencial: era o mais urgente e carecido, atendendo que os ve
lhos partidos médicos tinham acabado.

É o momento exacto de os historiar c louvar porque pres
taram bons e relevantes serviços aos arrifenses no principiar do sé
culo.

258



Foram eles constituídos pelo Sr, Dr. Monte Alverne e pe
los enfermeiros: Manuel Fernandes e Josc Morais; para depois sur
gir o nóvcl Dr. Câmara, coadjuvado pelo enfermeiro Adelino de 
Almeida Raposo de Vasconcelos.

Interessante, sobretudo para a gente nova de hoje, dar-se 
a saber que funcionava o sistema de avença: cada família pagava 3 
alqueires de milho por ano c quando alguém eslava doente era só 
chamar o Sr. Doutor ou o enfermeiro.

É de referir também, em razão da sua disponibilidade de 
bem servir o povo, o nome do enfermeiro: Jordão de Vasconcelos 
que oferecia os seus préstimos como independente.

Mas fundada a Casa do Povo cm 1939, os serviços médi
cos são organizados à base de um posto clinico em que, vários dias 
da semana, o médico prestava consultas e um enfermeiro perma
nente realizava primeiros socorros e enfermagem, tanto na sede co
mo no domicílio.

O enfermeiro de então foi o Sr. Antônio do Rego (1939 — 
1960) que em razão dos muitos serviços foi auxiliado, durante al
gum tempo, por Armênio de Sousa Vasconcelos que depois se au
sentara para a América.

Nos anos 50 e tal, a Casa do Povo transfere-se para a Tra
vessa da Piedade n.° 89 com idêntica organização de serviços.

A fim de não se ir na voragem do esquecimento podemos 
transcrever, para ficar registado, duas notas afins, extraídas do Li
vro de Actas da Junta de Freguesia: 177)

"O enfermeiro Adelino de Almeida Raposo de Vasconce
los faleceu a 11 de Dezembro de 1932, causando consternação geral 
em todos as circunstâncias da sua morte . . .a  Junta deliberou una
nimemente oferecer o covato . . . ”

178) "Aos 22 de Abril de 1934 fo i dispensado do serviço 
clinico desta freguesia o facultativo municipal Sr. Dr. Filipe da Cu-

177) Livro de Alias, A. 1930/36 H . 49v
178) Livro dc Alias, A. 1930/36 H. 58
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nha Alvares Cabral, passando a ser substituído funções em tais 
funções pelo Sr. Dr. Augusto Cytnbron Borges de Souza, que de 
futuro, dará consultas às 3.as e sábados, às 12 h. na sacristiu da 
Igreja paroquial de Nossa Senhora da Saúde. "

Depois de resolvidas as eurências médicas e assisieneiais, 
os responsáveis pela Casa do Povo dedicaram a sua atenção ao des
porto, organizando equipa de futebol e construindo campo de jo
gos.

Este foi feito na Canada do Cambado, num prédio per
tença de D. Emília Massa, o qual mais tarde passaria para o termi- 
nus da Rua dos Afonsos.

Até que chegamos, dentro desta ordem cronológica, ao 
dia 24 de Setembro de I%1 cm que se faz com toda a pompa e rego
zijo a inauguração da sede própria e condigna da Casa do Povo no 
Largo da Saúde.

Constituíam a direcção, que já vinha de 1958 os seguintes 
senhores: Evaristo Rodrigues Pavão (presidente); Mariano Arruda 
Correia (secretário) e Daciano S. Benevides Massa (tesoureiro).

O edifício, moderno e com estruturas viradas às várias e 
diferentes actividades, foi mandado construir a expensas do Minis
tério das Obras Públicas, à frente do qual se encontrava o Enge
nheiro Arames e Oliveira.

Para aquisição do terreno, condição exigida pelo Gover
no, efectuou-sc uma subscrição por toda a freguesia, a qual rendeu 
20 mil escudos, oferecendo o benemérito Manuel Correia 10 con
tos, ao passarem pela sua porta à rua do Amaro Dias.

Com as referidas instalações de base, os responsáveis pu
deram manter: os serviços clínicos, agora a cargo do Dr. Carlos Ar
ruda; e a enfermagem à conta de Serafim Resendcs e João Cordei
ro. E alargaram as suas actividades ao campo recreativo e cultural 
com cinema, informação sindical e política, reuniões culturais, ma
nifestações folclóricas, etc....

É de referir: o apoio que presentemente a Casa do Povo 
presta ao desporto com o subsídio para pagamento da renda do
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campo de futebol e a cedência de instalações aos serviços materno- 
-infantis, como também o empréstimo do seu salão para toda e 
qualquer reunião política.

Com vontade e esclarecimento determinados, está a ac- 
tual direcção: Serafim Arruda Viveiros,‘Manuel da Silva Medeiros, 
Daciano de Sousa Benevides Massa, Duarte Arruda Massa e Dinar- 
te Manuel Gomes, apostada em tudo fazer para que a Casa do Po
vo dos Arrifcs realize em plenitude a sua total acção médica, assis- 
tcncial e social a bem do povo arrifense.
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Águia Clube Desportivo



ÁGUIA CLUBE DESPORTIVO

Sentindo a juventude arrifense a necessidade de activida- 
des desportivas para desenvolvimento físico e para ocupação dos 
tempos livres, juntava-se aqui e ali para dar uns pontapés na bola.

Chegou o entusiasmo do futebol pelo relatos dos desafios 
do Benfica, Sporting, do Porto, da Acadêmica, etc. através da rá
dio e pela leitura do jornal “ A BOLA” que ia aparecendo nas 
mãos de alguns: velhos e jovens.

Descobrimos dois centros, dos quais irradiou todo o fenô
meno desportivo e que constitui o ponto de partida deste capítulo: 
Canada Nova com jovens da Saúde e Piedade; e Outeiro com os en
tusiastas dos Milagres.

Nesta data conseguiram: a) - tomar de arrendamento ter
renos que serviram de campo da bola; c b) - serem apoiados por ve
lhos entusiastas que viam no futebol e no desporto em geral, algo 
de positivo e formativo para a juventude dos Arrifes.

A favor da parte de baixo, recordaram-nos os nomes do 
Sr. Luis Pereira, Flávio do Couto e Manuel Morgado; da parte de 
cima: O Sr. Humberto Viveiros, José Paulino e Padre Manuel Fal
cão.

Contudo e apesar de tantas boas vontades, as actividades 
desportivas estavam rotuladas de ‘‘futebol clandestino” porque 
não estavam devidamente organizadas e filiadas, como mandavam 
as leis na matéria.
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Houve problemas com a polícia que lendo conhecimento 
de desafios de futebol com assistência de muita gente, considerava 
espectáculo público, sujeito a determinadas licenças e taxas.

Umas vezes às ocultas, outras arriscando e também com 
alguns pedidos, sobretudo do Sr. Padre Adriano Mendonça, foi-se 
estabelecendo c criando raizes nos Arrifes, com o nome de Clube 
Desportivo de N .a S .a dos Milagres.

Até que, por volta de 1965, surge uma óptima oportuni
dade com o aparecimento do INATEL que é o “ Instituto Nacional 
para o aproveitamento dos tempos livres dos trabalhadores” , no 
qual se filiam com a denominação: Águia Futebol Clube. Foi o seu
l.° nome.

Há umas ajudas, uns subsídios para equipamento e para 
material que dão a possibilidade: de beneficiar o campo de futebol 
do Outeiro, de lhe dar as medidas legais e mais tarde se construírem 
os necessários balneários.

Crescem os entusiasmos, procuram arranjar uma massa 
associativa cada vez maior, aumenta o número de atletas e vai-se 
organizando pouco a pouco o clube.

Os jogadores vão correspondendo, existe disciplina e bri
lho nos treinos e nos jogos vão-se somando muitas vitórias que dão 
nome e prestígio ao grupo dos Arrifes.

A etapa final: mais difícil, valiosa e estabilizadora, foi a 
filiação do Águia Clube Desportivo na Associação de Futebol de 
Ponta Delgada a 20 de Maio de 1972.

A comissão instaladora era formada por:
Manuel Eduardo Cabral 
Manuel Moniz Falcão 
Durval Manuel Arruda 
Daciel Machado Cabral 
Vasco Oliveira Costa Melo 
Manuel de Sousa Paulino 
Daniel da Ponte Falcão 
Raul de Almeida Frisado 
Carlos Alberto Duarte Luís
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Elaboraram-se cs legais estatutos que foram devidamente 
aprovados pela Direcção-Geral de Educação Física c Desportos a 
3/5/1973 dos quais se transcreve:

Artigo 1. ° — O "AGUIA CLUBE DESPORTIVO" designado por 
A .C .l). é uma colectividade desportiva, recreativa, fundada 
em 20 de Março de 1972, e rege-se pelos presentes estatutos, 
pelos regulamentos internos e pela legislação em vigor.

Artigo2. " — O Águia Clube Desportivo, tem por fim  desenvolver a 
educação física e o desporto, promovendo a sua prática e ex
pansão, especialmente entre os seus associados, proporcio- 
nando-lhes igualmente meios de cultura e distracção.

Artigo3. ° — São interditas ao clube quaisquer uctividades de ca
racter político.

Artigo4. ° - O A.C.D. tem a sua sede e as instalações sociais e des
portivas em Chã do Outeiro - freguesia dos Arrifes, conce
lho de Ponta Delgada, podendo ocupar ins ulações em 
quaisquer outras localidades.

Artigo13.° — São deveres dos sócios:
a) - Honrar a sua qualidade de sócio do clube e defender in
transigentemente o prestígio e a dignidade do A.C.D. dentro 
das normas de educação cívica e desportiva.

Artigo27.° — A assembléia geral detem a plenitude do poder do 
Águia Clube Desportivo, é soberana nas suas deliberações, 
dentro dos limites da lei e dos estatutos, e pertence-lhe, por 
direito próprio, apreciar e deliberar sobre todos os assuntos 
de interesse para o clube.
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Artigo42.° - As infracções disciplinares praticadas pelos sócios, 
que consistem na violação dos deveres estabelecidos na lei, 
nos estatutos e nos regulamentos do clube, serão punidos, 
consoante a sua gravidade, com as seguintes sanções:

a) - Advertência
b) - Repreensão verbal ou por escrito
c) - Suspensão até um ano
d) - Suspensão de um a três anos
e) - Expulsão

Artigo45.0 — Para premiar os bons serviços, a dedicação e o méri
to associativo e desportivo, o clube institue os seguintes ga
lardões, prêmios e recompensas:

a) - Medalha de ouro
b) - Medalha de prata
c) - Medalha de cobre
d) - Titulo de sócio honorário
e) - Titulo de sócio de mérito
f )  - Título de sócio de benemérito
g) - Louvor conferido por assembleia-geral
h) - Louvor conferido pela Direcção.

Artigo5J.° — Para além das causas legais da extinção, o Águia 
Clube Desportivo só poderá ser dissolvido por motivos de tal 
form a graves e insuperáveis que tornem impossível a realiza
ção dos seus fins. A dissolução será deliberada por assem
bleia-geral, especialmente convocada para o efeito.

Após o cumprimento das leis exigidas, foi eleita uma Direcção que
ficou constituída pelos seguintes senhores:

— João Carlos Ferreira
— Jacinto Rezendes Silvestre
— Anselmo de Sousa Cordeiro
— Walter Barbosa da Costa
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— Álvaro Manuel Almeida
— Weber Augusto Arruda
— Alcides Manuel Raposo

A Assembleia-geral tem como presidente: Serafim d’Arruda Vivei
ros que reune todos os sócios efeclivos, ordináriamente no mês de 
Janeiro de cada ano.

E ocupam o lugar de vogais: Manuel Antônio Botelho Ve
ríssimo, João Augusto Almeida e João Carlos Costa Martins.

Presentemente o grupo ê constituído por cerca de 45 atle
tas, orientados e treinados por João Manuel e Jorgé Dias (Capi
nha) e Jorge Manuel Ferreira da Costa que têm conseguido elevar 
bem alto o nome e a fama do Águia dos Arrifes, para satisfação de 
toda a massa associativa e de toda a freguesia.

Neste ano de 1983/84 o Águia Clube Desportivo sagrou- 
-se com todo o brilho, campeão de futebol da 1 .a divisão da Ilha de 
S. Miguel e campeão dos Açores.

Também é de referir, por actualmente ser fundamental, 
que a situação econômica do Clube é equilibrada em razão das 
boas receitas que fazem nos desafios e em razão das boas qualida
des administrativas do tesoureiro.

Com aspirações futuras, os dirigentes pretendem, para já, 
a electrificação do campo para possibilitar os treinos à noite; a se
guir, a compra do terreno e a construção da bancada; e a longo 
prazo, a edificação dum ESTÁDIO ARRIFENSE e de Sede pró
pria.

O Águia Clube Desportivo, ao longo da sua breve existên
cia, já ganhou vários troféus como: a taça da Disciplina; a taça de 
S. Miguel e a taça de Honra.
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CATAS! ROFKS

A freguesia dos Arrifes, ao longo da sua história, regista 
algumas eatástrofes: temporais, trombas de água, ciclones, enchen
tes, tremores de terra, etc.

Das várias escolhemos algumas para nestas “ CRÔNI
CAS” arquivar por ordem cronológica:

l . a —.179) Alarmante amanhecer.
Um submarino inimigo lança algumas granadas para tei- 

ra. Um morto, quatro feridos, e alguns prejuízos.
Pelas 4 horas e 40 minutos da manhã, hora oficial, foi to

da a população da cidade e arredores, alarmada por um violento 
canhoeiro, saindo grande parte para as ruas a indagarem do que 
ocorria.

... o submarino surgiu a 4,5 milhas da costa, ao sul do 
posto de desinfecção, a pouca distância de uns barcos de pesca.

Logo depois dos primeiros tiros, corresponderam-lhe de 
bordo do vapor carvoeiro americano “ Orion” sendo bastante in
tenso o fogo.

Ao primeiro embate foram dados do submarino 8 tiros, c 
de bordo do vapor americano 15 e 4 da bataria da Mãe de Deus.

... cairam ainda granadas na Serra Gorda, e dizem-nos 
que no sitio das Arribanas e Pau Amarelo.

179) Jornal “ Diário dos Açores", A. 1917 n.° 4658 4/7
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2 . a — 180) A 28 de Agosto de 1918, ia passando um enter
ro, houve uma explosão de granada que caiu na rua do Amaro 
Dias, melhor precisando: no calço Diogo, a qual fora disparada in- 
cidentalmente por um vapor italiano armado que se achava no por
to de Ponta Delgada.

3. a — 181) Grande tremor de terra nos Arrifes às 19,25 
horas de 5/8/1932. Desmonoramento de frontispicio e trazeira de 
uma casa em construção e muitas casas fendidas. A Igreja da Pie
dade também sofreu avarias. O povo ficou bastante alarmado.

182) O abalo, que foi acompanhado de ruido subterrâ
neo, teve a duração aproximada de 3 segundos, assinalando-se na 
direcção sueste-noroeste e foi o mais violento de quantos têm sido 
sentidos nesta ilha desde há muitas dezenas de anos.

E para’sanar os prejuízos organiza-se peditório:
183) ’ Numa reunião dos dignos professores oficiais do1 

Arrifes, foi resolvido realizar-se ali, conjuntamente com os men 
bros da respectiva Junta de Freguesia, um bando precatório q 
sairá pela 1 ,a vez, no próximo domingo, para o qual serão convi 
dos as pessoas mais categorizadas dos Arrifes, tomando também 
nele parte as crianças das escolas e a banda “ ECO MUSICAL IN
DEPENDENTE” .

ISO) Jornal “ Diário dos Adires", A. 1018 28 de Agosto n. 7.097
181) Jornal “ Correio dos Açores", A. 1932 n." 3540/41/42/43
182) Jornal “ Diário dos Açores". A. 1932 n." 12040
183) Jornal “ Diário dos Açores” , 17/8 1932 n." 12048
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HORACIO TEVKS (22/3/1886 — 16/2/1969)



CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO

184) Um grupo de jovens franceses reunia-se, porque in
comodados com as discussões e dúvidas que resultavam das suas 
aulás de História e Filosofia, sentiam a necessidade de se esclarece
rem e ampararem... sobretudo de defenderem a sua Fé.

Como a Fé sem obras é morta, resolveram praticar a obra 
da misericórdia que naturalmente se apresenta ao espírito como a 
mais simples e a mais útil à generalidade dos fiéis: a visita aos po
bres.

Assim se fundou, no ano de 1836 e na cidade de Lion, 
França , tendo como principal elemento: Frederico Ozanan, uma 
associação que se viria a chamar sociedade de São Vicente de Paulo 
e que tinha como finalidade: o amor de Deus e o amor do próximo.

185) Associação de oração e beneficência que se caracteri
za pelas reuniões dos confrades e pela visita aos pobres.

E isto a tal ponto que se não é membro activo da Socieda
de senão sob a dupla condição de assistir às sessões duma Confe
rência e de visitar os seus pobres.

184) Manual da Sociedade, pai». 188
185) Manual da Sociedade,pag. 2

271



A sociedade tem, pois, dois fins: fazer o maior bem espiri
tual aos seus membros pelo exercício da caridade, e fazer um pouco 
de bem espiritual e temporal aos pobres visitados em nome de Jesus 
Cristo.

Conhecendo esta asssociação, talvez cm Ponta Delgada, e 
verificando a sua oportunidade o Senhor I lorácio Tcves, antigo 
despachante da Alfândega, com possibilidades econômicas e com 
profundo sentido caritativo, fundou em 1947 a Conferência de São 
Vicente de Paulo na freguesia dos Arrifes.

Foi inicialmente de muita aclualidadc, dado os casos de 
indigência c pobreza de muitas pessoas que vieram fixar-se na loca
lidade vindas de outras freguesias, com a intenção de trabalharem 
na cidade, com o rol de problemas que tais situações necessaria
mente criam.

O Sr. Horácio Tcves conseguiu transmitir a sua chama de 
caridade a uma dezena dc homens cristãos e de boa vontade, que se 
reuniam semanalmente na sacristia da Igreja dc N .J S.3 da Saúde.

Fram assistidos pelo Pároco: João do Rego Coelho que 
fazia as orações iniciais, algumas reflexões sobre a caridade e en
cerrava cada sessão com as fórmulas próprias do regulamento vi- 
centino.

Os confrades faziam uma colecta entre si, combinavam o 
quantitativo da esmola a levar a cada pobre, ou distribuíam uma 
senha com que o interessado levantava gêneros alimentícios numa 
determinada mercearia.

Após uns dois anos de entusiástico funcionamento, a 
Conferência parou as suas actividades para as retomar no final de 
1950, conforme se pode ver da acia n.° 1 que se transcreve na inte
gra: 186)

•VIos dezasseis dias de Dezembro de mil novecentos 
e cincoenta, pelas l l) e 1/2 horas, numa dependência

1H6) I.i\m dt‘ Ail:i* n.” I 2s
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da Igreja de N .“ S .a da Saúde, nos Arrifes, reuni
ram-se, a convite do Rev. Pároco: Snr. João do Rego 
Coelho, os antigos confrades da Conferência de S. 
Vicente de Paulo da Saúde, que durante alguns anos 
aqui funcionou e que fora o seu assistente eclesiásti
co.

f  oi esta reunião provocada a pedido de llo- 
rácio Teves, vicentino da Conferência de S. Vicente 
de Paulo de S. Sebastião, pelo que fora convidado a 
diligenciar em novamente esta conferência de N .a S .a 
da Saúde, activasse os seus trabalhos.

Compareceram a esta reunião. Jacinto fíe- 
nevides Moniz, Manuel ferreira Afonso, Manuel Lo
pes Corrêa, José Cabral, José Cordeiro Mor gado, 
José do Couto Medeiros e Manuel de Sousa Medei
ros, antigos confrades...

Depois trocaram-se várias impressões sobre 
os nossos futuros trabalhados e verificou-se acha
rem-se todos animados nos novos trabalhados e con
vencidos, com a ajuda de Deus, e assim devemos pro
gredir, mas sem precipitações e esperançados que em 
breve esta conferência voltará a espalhar na fregue
sia os benefícios que anteriormente n 'eia derramou. ”

187) Principiaram por realizar a reunião 
aos domingos, a seguir à missa do dia, às 10 e Zi ho
ras e deligcnciaram angariar sócios subscritores que 
mensalmente pagariam as suas cotas que revertiam 
ao fundo da Conferência.

188) Era nomeado um confrade, rotativa
mente, para visitador de um pobre, ao qual levava 
um vale para levantar gêneros alimentícios numa de
terminada mercearia da freguesia.

187) Livro do Adas, n.° 1 pas- 3
188) Livro dc Adas, paj>. 20
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189) Em 1952 já se estendeu a acção vicenti- 
na às crianças, sobretudo àquelas que iam fazer a 
Comunhão Solene e não tinham fatos próprios.

Mais tarde, pela Festa de Verão, Natal e 
Páscoa davam mais alguma esmola para os pobres 
melhorarem o seu “jantarinho” .

190) No ano de 1955 já eram distribuídos 
vales a todos os pobres que na data eram em número 
de 11, e conseguiram que o Dr. José Maria de Medei
ros visitasse alguns doentes mais graves.

Por esta altura, encontramos como assis
tente o coadjutor: Padre Leonardo Moniz.

191) Nas actas seguintes descobrimos que a 
Conferência se reunia às sextas-feiras; que compra
vam medicamentos; concertaram umas casas; que em 
1960 os pobres visitados eram 15; e em seguida, preo
cupam-se com o desemprego, conseguindo trabalho 
para 5 homens.

192) Durante a vida do Sr. Horácio Teves a 
sociedade de S. Vicente permaneceu viva e activa, até 
que em 23 de Maio de 1958 foi a Lisboa já doente e o 
confrade mais antigo: José Cordeiro Morgado ficou 
a substitui-lo, até que foi eleito para o cargo de presi
dente em 1959.

193) No relatório do ano de 1959 consta os 
seguintes elementos:

Membros subscritores....... 44
Pobres ................................. 13
Receita ..................... 7.944S00
Despesa ...................  7.095S40

189) Livro de Actas, pag. 38
190) Livro de Actas, pag. 41
191) Livro dc Actas, n,° 2, pag. 33
192) Livro de Actas, n.° 2, pag. 44
193) Livro de Actas, n.° 3 pag. 8
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194) Na década de 60 tomam a iniciativa de 
comprarem vitelos para que os lavradores da fregue
sia os criassem e a Conferência de S. Vicente conse
guisse algumas receitas para as suas actividades a fa
vor do próximo.

195) Após a morte de José Cordeiro Morga- 
do seguiu-se-lhe no cargo de presidente: José da Cos
ta até ao ano de 1970, data em que nos aparece à 
frente da direcção, até à extinção da Conferência.

196) Terminou esta associação de caridade 
nos Arrifes, após ter praticado tanto bem ao seu se
melhante, na data e pelas razões lavradas na última 
acta:
“ No dia 11 de Setembro de 1980, reuniu-se esta Con
ferência na Igreja de N .a S.a da Saúde, Arrifes, com
parecendo os confrades: Jubal Almeida, Gil da Cos
ta, José Manuel Sousa, Adriano Couto Medeiros,. 
Duarte Manuel Oliveira, com a assistência do Sr. Pa
dre Benjamim Raposo.
Receberam cotas no valor total de 680J00 e pagou-se 
contas a Manuel Arruda Morgado no valor de 
400ÍÜ0 e a Duarte Manuel Correia 460Í00.
Deu-se pela Festa da Paróquia 200J00 a cada pobre 
visitado para melhoria do jantar do dia de Festa, o 
que importou em l.OOOSOO.
Já há bastante tempo que se vem verificando um cer
to afastamento dos confrades, visto que são pessoas 
com imensos afazeres, assim como lavradores, em
pregados de comércio e bancários que têm vidas, 
normalmente cheias de afazeres e que muitas vezes 
não podem assistir às reuniões.

194) Livro de Actas, pag. 17
195) Livro de Aclas, n.° 6 pag. 42s
196) Livro de Actas, n.° 8 pag. 72s

275



Acontece, porém que algumas vezes têm-se reunido con
tra o regulamento só com dois confrades, só com o espirito de não 
acabar as reuniões.

Hoje verifica-se que nem mesmo assim tem sido possível
reunir.

talando com os confrades resolveram em arranjar uma 
nova direcção, com gente nova, no principio da sua vida de casa
dos, para terem menos trabalhos dos que estão e nem mesmo assim 
fo i possível... não aceitaram o convite.

Por isso deliberamos nesta reunião que a Conferêncit) da 
Saúde, parasse as suas actividades e entregasse ao Sr. Padre Benja
mim, Pároco da Saúde, toda a sua documentação e dinheiro exis
tente nesta Conferência para depósito na Caixa Econômica da Ri
beira Grande, juntamente com o depósito que lá existe dos 
50.000SOO do Sr. Cardeal Medeiros que se destina a pobres da fre 
guesia, só os juros.

Também um dos pontos que nos leva a cessar as activida
des é o de termos constactado que o auxilia muito fraco que damos 
aos nossos pobres, não lhes fa z beneficio absolutamente nenhum.

Por isso não prejudicamos os pobres visitados em nada, 
retirando-lhe 20500 de 15 em 15 dias e 200500 que se da r. pela Pás
coa, Festa da Paróquia e Natal. Felizmente hoje têm todos os bene
fícios da Previdência, como pensão, medicamentos e médicos dos 
Serviços Medico-Sociais que abrange toda a classe social, isto é 
mais uma prova do que atrás fo i  dito: de o nosso auxilio monetário 
não valer de nada.

Achamos conveniente que fosse tudo entregue ao Sr. Pa
dre Benjamim, assim como livro de actas, caixa e outros documen
tos, porque a qualquer altura que algum grupo de pessoas queira 
continuar a Conferência, a Igreja está de posse de toda a documen
tação necessária para este fim .

A importância de 28.248570 que se encontrava na c / D. O. 
da Caixa Econômica de Ponta Delgada fo i entregue por cheque n. ° 
364840 ao Sr. Padre Benjamim para depósito na Caixa Econômica 
da Ribeira Grande.

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a 
sessão, da qual, para constar se lavrou a presente ada que depois 
de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
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Terreno cultivado de beterraba



ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

A freguesia dos Arrifes é uma freguesia essencialmente 
agro-pecuária.

A área desta freguesia destinada à exploração agro-pecuá
ria é de 2.300 hectares aproximadamente, estando dividida como se 
vê no quadro abaixo, referenciado aos anos 60:

Terra limpa 
Ananás .... 
Espadana ..
Pomar .......
Vime ........
Vinha .......
Pastagens ..

891.248 ha 
0,973 ha 

0,24350 ha 
0,729775 ha 

0,03475 ha 
0,775 ha 

1.319,153 ha
VINHA: A vinha aparece nos Arrifes sempre associada com outras 
culturas, nomeadamente: milho, batata doce. Todos os proprietá
rios possuem dentro das vinhas uma “casa da vinha” casa rectan- 
gular, pequena, baixa e caiada que se destina a guardar os utensí
lios e o fabrico do vinho, sempre feito no local da plantação.
ESPADANA: As plantações de espadana encontram-se nos maci
ços montanhosos da freguesia dos Arrifes. Antes de se proceder à 
plantação, por meio de rizomas, deve-se roçar o terreno, se foi vir
gem, ou cavar a terra se tiver sido ocupada por conteira. Depois de 
plantada leva 6 a 7 anos a dar o primeiro corte; neste espaço de 
tempo necessita de várias mondas. O corte raso é efectuado de 2 em 
2 anos. Um hectare dá aproximadamente 30 toneladas de espadana 
em verde, o que representa cerca de 2 toneladas de fibra seca.
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Esta destina-se à exportação, pois na Ilha só se faz a pre
paração da fibra.
ANANÁS: Embora em pequena escala nos Arrifes cultiva-se o 
ananás. Nesta freguesia existem 3 estufas. As estufas são casas rec- 
tangulares, cobertas de vidro caiado, formando duas águas relati
vamente inclinadas (33.°); na parte superior da cobertura abrem-íe 
janelinhas, “alboios” , para regular a temperatura da estufa e, na 
fase final da cultura, fazer a ventilação.

O acesso ao interior da estufa faz-se por duas portas colo
cadas uma de frente da outra, nos lados menores da estufa, ligados 
pelo “passeio” , estreita faixa de passagem que separa os dois “ ta
buleiros)” onde se fazem as plantações. Sob o passeio ficam tan
ques para as regas, para onde vai a água dos reservatórios exterio
res, por canalizações subterrâneas.

A cultura do ananás faz-se em duas fases: a dos “ ESTU- 
F1NS” onde se plantam os brolhos “ (toca de ananás” ou os reben
tos da planta, que se desenvolveram aí até ao seis meses, sendo a se
guir transplantados para as estufas. Tanto num lado como noutro 
a primeira operação é o “enchimento” da estufa, isto é, a prepara
ção das “camas” onde se planta o ananás.

As camas fazem-se à custa da sobreposição de camadas de 
rama de incenseiro, terra velha (já servida em outras estufas), 
“mondas” (folhas de ananáses, fetos e caruma de pinheiro) e ou
tras camadas de terra velha. As fermentações destes materiais for
necem o calor necessário ao desenvolvimento do ananás.

Depois da camada feita, prepara-se espessa camada de 
“ LEIVA” sobre a qual se fazem as plantações. A leiva é formada 
de musgão, queiró, urse, tamujo, feto em fresco.

Estas plantas vêm das encostas da Lagoa das Sete-cidades 
em carroças. No estufim, os brolhos colocam-se à distância de 10 
centímetros e cobrem-se com uma camada de terra; depois rega-se 
abundantemente e mantém-se a temperatura elevada (26° de início 
até subir progressivamente aos 38°), durante os 15 dias iniciais re- 
ga-se diariamente; depois só se rega em dias alternados.

Ao fim de 1 mês os brolhos despontam; aqui se desenvol
vem até passarem para as estufas.
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Nas estufas a disposição do plantio faz-se com intervalos 
de 50 centímetros; após a plantação rega-se, operação que é repeti
da durante as duas primeiras semanas; durante o crescimento do 
fruto, as regas são moderadas e na última fase da maturação deixa- 
-se de regar. As plantas são estacadas para que não quebrem com o 
peso, a meio do seu crescimento.

Três a quatro meses depois da planta entrar na estufa de 
criação começa-se a fazer “ fumo” , queimando, ao pôr do sol, no 
passeio da estufa, aparas e ve luras de criptoméria e queiró, para 
fumar muito; ao alvorecer do dia seguinte abrem-se as portas e os 
“alboios” para arejar; esta operação é repetida de quatro a oito 
dias, de Verão, podendo chegar aos quinze dias no Inverno. Pas
sando um mês toda a estufa está em floração.

A descoberta ocasional d.a influência do fumo no desen
volvimento das plantas constituiu uma verdadeira evolução na cul
tura e foi um grande passo dado para o seu aperfeiçoamento. 
Economicamente tem grande interesse, pois consegue-se frutificar 
toda a estufa ao mesmo tempo e quando se deseja.
FRUTEIRAS: encontramos nos Arrifes macieiras, pereiras, perei
ros, nespereiras, laranjeiras, anoneiras, goiabeiras. Quase sempre 
reunidas nas “ quintas” que têm maior concentração nos lugares da 
Saúde e Piedade. Contudo aparecem dentro da área das culturas, 
chegando a aparecer nas zonas dos pastos.

Os hectares reservados à rúbrica “terra limpa” corres
pondem à terra que é explorada com as culturas durante o ano. Ne
la cultiva-se: o milho, a batata do^e, a beterraba, a chicória, a fava, 
o feijão, a couve, o amendoim, o tabaco, etc.
MILHO: o milho tem grande importância na alimentação humana, 
pois todo o agricultor cultiva milho para o gasto da família. Esta 
cultura desenvolve-se com grande facilidade atingindo boas produ
ções, consequência do clima, com um Verão sempre húmido e com 
chuva.
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Além da importância na alimentação do liomern, ele tem 
grande aplicação na alimentação do gado, ao que são dados todas 
as folhas e bandeiras.

O milho embora seja uma cultura extrema, é cultivado as
sociado com o feijão, batata, fava e abóbora.

A produção média do milho nos Arrifcs é de 4.500 Kg. 
por alqueire de terra, o que representa um rendimento elevado.

O milho é semeado em fins de Abril e colhido em Outu
bro. A preparação do terreno c feita no próprio mês de Abril, la
vrando com arado radial de madeira, depois é enregado com o mes
mo arado e deitado o estrume.

Hoje a maior parte dos agricultores usa adubos químicos, 
porém os que possuem menos recursos, empregam apenas estru
mes, cuja preparação é feita com milheiros e pisados pelos porcos, 
ou erva seca pisada pelos animãis.

Cerca de cinco semanas depois de semeado o milho, dá-se 
a primeira sacha; passados quinze dias lavra-se com o arado de 
pau. É costume “ abarbar” com sacho, isto é fazer um monte à ro
da do pé do milheiro, para o tornar mais resistente ao vento. De
pois da última sacha, deita-se salitre (adubo azotado).

Em Agosto quebra-sc o “ troço” (toda a planta que fica 
acima da maçaroca) à mão, e lo0o a seguir as folhas, deixando-sc 
secar por quatro a cinco dias. Logo que a maçaroca começa a se
car, tira-se, põe-se em “ piões” , ou cafuões ou toldas” (granéis de 
madeira, assentes em pilares e depois cobertos com palha). O ca- 
fuão ou tolda é formado por seis, oito ou dez paus (pernas) unidos 
no topo, dois a dois (coroa), às vezes ao longo de uma trave, tem 
sempre duas travações (tesouras).
TRIGO: na freguesia dos Arrifes cultiva-se, embora em pequena' 
escala.

Quando em Outubro se lavra a terra e deixa-se “ao ar” , 
até Fevereiro, época em que é virada com arado de ferro, adubada 
com nitrato do Chile (cerca de 150 Kg. por alqueire) “ fiada” , quer 
dizer, passada com um arado pequeno, puxado por homens, para 
fazer fios ou linhas, onde lança o trigo que é coberto com ancinho.
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Aproximadamente nove dias depois de nascer, é passado 
com o sacho; um mês depois deita-se o salitre. Em Julho é arranca
do e debulhado.

Aqui, como em muitas freguesias da Ilha de S. Miguel, o 
trigo é ainda arrancado e não ceifado para que o terreno fico logo 
vago para outra cultura.

A palha é cortada do uso sensivelmente a meio e a espiga 
vai para a debulhadora.

Ames do uso corrente desta máquina a debulha era feita 
em grandes eiras de terra batida, com trilhos de seixos de basalto, 
puxados pelos bois.
BATATA DOCE: designada por batata vulgarmente da Ilha, é cul
tivada nos Arrifes - área principal da sua cultura. A cultura da ba
tata doce faz-se em duas fases: a dos canteiros e a plantação.

Preparação dos canteiros: em Março fazem-se uns cama- 
Ihões com cerca de dois passos de largura por vinte e cinco de altu
ra, onde se abrem sulcos com uns dez centímetros de largo, afas
tando a terra para os lados; dentro deles faz-se uma “cama’ com 
rrrilheiros e canas secas sobrepostas até à altura de 20 ou 30 centí
metros, para que a água não chegue à batata; sobre a “cama” dei
tam-se dez a quinze centímetros de terra, 11a qual se dispõem as ba
tatas quase encostadas, cobertas de novo por uma camada de terra, 
de uns dez centímetros.

Se depois da batata estendida o tempo for muito seco, re
ga-se com “aguador” (regador) logo que apareçam os brolhos; po
rém, se chover demasiado é preciso quebrar a côdea para estes apa
recerem.

A batata é plantada definitivamente entre Maio e Julho, 
em caseiras, geralmente entre fava, beterraba, tremoço e trigo, em
bora com esta cultura não se desenvolva tão bem.

Os brolhos são dispostos a cerca de um passo, uns dos ou
tros, no rego que lhes é destinado (geralmente um rego de batata é 
separado por dois de outra cultura).

Recolhe-se de Dezembro a Fevereiro.
Quando se retira a batata do canteiro para a plantar defi

nitivamente, é preciso ver se não está estragada, isto verifica-se
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olhando para a folha de baixo, se está amarela e a raiz apresenta 
malhas escuras.

Um alqueire de terra com batata e fava, dá 300 arrobas de
batata.
BETERRABA: a beterraba é cultura muito bem paga, embora es- 
gotante para os terrenos.

É sem dúvida a freguesia dos Arrifes o foco da sua produ
ção.

Para o seu cultivo, cava-se a terra, mistura-se-lhe o tre- 
moço verde (adubo) depois enrega-se com o arado, com intervalos 
de palmo e meio, semeia-se nestes regos, de Março a Maio, e cobre- 
-se à enxada.

A beterraba nasce passados oito a quinze dias, consoante 
a humidade do tempo. Dão-se sachas depois do desbaste para não 
“ervar” .

A colheita, faz-se em Agosto e Setembro, à medida que 
chegám os pedidos da fábrica.

Um alqueire de terra que leve 12 quilogramas de semente, 
produz entre 4 a 6.000 Kg.
Nota: — A semente da beterraba é vendida pela própria fábrica do 
açúcar, com a obrigação de lhe ser reservada a colheita.

A fábrica não deixa cultivar dois anos seguidos no mesmo 
terreno, porque o rendimento diminue considerávelmente.
CHICÓRIA: esta planta é cultivada na freguesia dos Arrifes em 
grande quantidade porquanto estq zona é das de menor humidade 
da Ilha.

Misturada com cevada dá “ o café” usado na Ilha, embo
ra a maior percentagem seja exportada para o Continente, depois 
de seca em pequenas estufas.

O terreno é preparado com uma cava funda, fertilizada 
com estrume animal misturado com superfosfato e depois é grada
do.

Semeia-se chicória em Maio, depois de nascida, desbasta- 
-se para que as plantas fiquem distanciadas 30 cm, e deita-se, nitra
to, sacha-se e colhe-se de Setembro a Fevereiro.
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A chicória nesta freguesia chega a ser semeada a 700 me
tros de altitude.

Produz 3.000 Kgs. por alqueire de terra em média.
Depois de tirada da terra é lavada, cortada e vai secar na 

estufa, até se poder torrar, ensaca-se e exporta-se por fim.
AMENDOIM: — embora não em grande quantidade, o amendoim 
c cultivado nos Arrifes.

O amendoim é semeado em Julho, a terra preferida é a de 
cascalho branco. Cava-se a terra, sacha-se para endireitar e fazer-se 
rasgos, distanciados cerca de dois palmos e meio. Em cada rego 
abrem-se caseiras, afastadas de dois palmos, onde se deita o estru
me e dois ou três grãos de amendoim, que são cobertos de terra.

A planta nasce dias depois, deita-se salitre e vão-se-lhe 
daxuo cavas sucessivas para o terreno não “ervar.”

Com dois meses, a dois meses e meio aparece a primeira 
camada de flor; o amendoim dá três ou quatro camadas de flor, 
que sucessivamente se vão cobrindo de terra. Cada camada de flor, 
dá uma camada de amendoim que se tira iogo que está feito, para 
que as outras camadas se desenvolvam.

O amendoim é seco ao sol.
O amendoim destina-se à exportação e à indústria (fábri

ca de óleo de amendoim em Ponta Delgada).
TABACO: — a cujtura do tabaco que se encontra bastante desen
volvida na freguesia dos Arrifes, é uma cultura repicada, cujos vi
veiros estão a cargo da fábrica que oferece os pés com dois meses 
de idade, mediante conta prévia.

A preparação do terreno faz-se de Fevereiro a Abril, co
meçando por se enterrar o tremoço verde e deitar o super-fosfato, à 
razão de um saco por alqueire e por carro de estrume (cerca de 
2.500 Kgs.).

No terreno assim preparado, plantam-se 4.000 pés de ta
baco, colocados simétricamente a cerca de 30 a 35 cms. de distân
cia.

Depois procede-se a várias sachas para manter o terreno
limpo.
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Quando os pés estão espigados, cortam-se os caules a cer
ca de 80 cms. do chão, para que as folhas de baixo encham, deitan
do. mais peso do que se fossem estreitas e compridas.

Muito embora o cuidado de se fazer esta operação, as fo
lhas atingem por vezes grandes dimensões.

Depois da planta estar cinco meses na terra é cortada a 
serrote, junto ao chão e é enviada no mesmo dia para a fábrica, pa
ra evitar que se dc a fermentação. Pois a secagem requer grandes 
cuidados e o agricultor não possue as instalações necessárias para 
tal.
BATATA: — o processo de cultivo é o mesmo usado no Continen
te. Na freguesia dos Arrifes cultiva-se batata em grande escala.
FEIJÃO: — cultiva-se feijão nos campos de milho. A cultura é 
idêntica à do Continente.
FAVA E TREMOÇO: — cultivam-se nos lugares mais ou menos 
elevados, e são plantados em Novembro.

Depois da terra lavrada, deita-se o estrume do curral, fei
to com contcira, na proporção de um carro de estrume para um al
queire de terra. Depois planta-se rego de fava, rego de tremoço, 
sempre alternado, com a enxada.

A fava é arrancada em Maio, e o tremoço em Agosto. 
Usam-se para alimentação dos homens e dos animais.
A fava é menos usada para estes por ser mais cara.

PRODUÇÃO PECUÁRIA: — no quadro abaixo pode ver-se glo
balmente a produção pecuária da freguesia dos Arrifes:
Raça predominante.........................................  Holando-micaelense
Superfície de pastagem...........................................  2.000 ha aprox.
Cabeças de gado bovino ......................................... 3.000 ha aprox.
Vacas leiteiras..........................................................  3.000 ha aprox.
Produção de leite .....................................................  8.500.000 litros
Produção média por vaca.............................................  2.800 1/ano
Receita total de leite e carne bovina..................................  14.000 c.
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Número de assalariados na pecuária...........................  600 homens
Percentagem do trabalho familiar...........................................  60%
Gado ovino .................................................................  200 cabeças
Gado caprino ............................................................. 200 cabeças
Gado cavalar..................................................  400 cabeças aprox.
Gado suino..................................................  2.400
Regime da criação do gado:
— o gado está no pasto durante todo o ano.

Ai não há abrigos naturais nem arribanas, por isso o gado 
dorme sempre ao ar livre, apesar da forte humidade e das chuvas.

Apenas, durante o Inverno, se procura trazer o gado para 
os pastos mais baixos, para assim o proteger um pouco mais do cli
ma

ü  gado está estacado durante todo o Verão para o obrigar 
a aproveitar bem toda a pastagem. A uma pata do animal atam 
uma corda com cerca de dois metros e meio de comprido, que se 
prende a uma estaca de madeira, cravada no chão. Diz-se nesta al
tura que o gado “come à corda” . Cada animal é mudado três ou 
quatro vezes ao dia.

Nessa altura é vulgar darem-lhe um reforço de folha de 
milho óu de fava.

A l . a corda é dada depois da ordenha da manhã, as ou
tras são dadas ao meio-dia e à noitinha.

Durante o Inverno os animais andam à solta mesmo nas 
pastagens, porque há muita erva.

Este é o regime de criação usado nos Arrifes, uma vez que 
a maioria dos pastos estão melhorados.

Nas pastagens o gado é às vezes acompanhado por um 
guardador, que tem a seu cargo as cavas do pasto, o,arranque das 
ervas e o mugir das vacas de manhã e à tarde.

O vaqueiro vai para o pasto logo de manhã e só volta ao 
cair da noite. Só sai da pastagemjpara levar as vasilhas com leite ao 
Posto.

Para as outras espécies de gado miúdo o regime de criação 
é diferente para cada qual. Os porcos são principalmente de criação 
doméstica.

285



As cabras e as ovelhas ou são deitadas nos baldios, mistu
radas com outras de outros proprietários, e, apenas se diferenciam 
pelas marcas ou são postas em pastos não acessíveis ao gado bovi
no.

Os cavalos são criados para acaretamento das carroças de 
leite, vivem nos pastos e quando aptos ao trabalho, vivem nos 
quintais das casas de habitação.
Propriedade e exploração do gado:
— na freguesia dos Arrifes ou se é agricultor, ou criador de gado: 
“ lavrador” . São duas actividades que raramente se acumulam, em
bora alguns cultivadores de terra possuam, para seu governo, duas 
ou três “gueixas” . Assim, entre o lavrador, que não possue gado, 
nasceram alguns contractos de que os mais usuais são:

a) - O lavrador contracta com o agricultor, executar 
todos os trabalhos do arado nas suas terras, receben
do em troca o direito à comida de “outono” e ao res
tolho das sementeiras;
b) - O lavrador contracta fazer ao agricultor os trans
portes dos produtos, e este, em troco dá-lhe todas as 
pontas e “toqueiras” (bandeiras e camisas do milho)

Os pastos artificiais alugam-se como os campos de cultu
ra. Valem a 140S00 o alqueire, sendo o aluguer feito ao ano, de 1 de 
Novembro a 31 de Outubro.

Ao dono do terreno compete dar o adubo (50 Kg. de su- 
per-fosfato por alqueire de terra) e a semente; ao rendeiro limpar o 
terreno das silvas e dar-lhe as necessárias cavas.

O trabalho da arroteia para o pasto, é feito, quase sempre 
por conta do proprietário da terra. Porém se ele é feito pelo rendei
ro, este tem a compensação de explorar o pasto, sem pagar renda 
por três anos.
Tipo de arrendamento da propriedade:
— na freguesia dos Arrifes há proprietários que exploram as suas 
terras no número aproximado de 400; nove parcelas estão explora-
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das em regime de parceria, quer dizer: o rendimento é dividio a 
meias, entre o proprietário e o rendeiro; e 581 parcelas são arrenda
das.

As terras são arrendadas pelos prazos de um ano (de 1 de 
Novembro a 31 de Outubro), depois de combinada a renda a pagar 
em alqueires de milho por alqueire de terra; porém, a renda pode 
ser paga ém dinheiro, correspondendo este ao milho combinado.

Muito do que se acaba de descrever, pertence já à história
antiga.

A actual narra que 90% da terra está convertida em pasta
gem, dado o alto e fácil rendimento que tem o leite e a carne.

A loucura do lucro, a insensatez da monocultura e tantos 
outros problemas que os técnicos condenam, constituem a proble
mática da agro-pecuária.

Aspectos há que foram de avanço técnico, experiências 
válidas e apuro de gado e de raças, mas parece que nem tudo foi e é 
“ouro a luzir” .

No respeitante à mão de obra, a emigração levou consigo 
a maioria dos trabalhadores, os mais válidos e dinâmicos, obrigan
do o agricultor a mecanizar a maioria das tarefas do campo.

É ver a quantidade enorme de tractores e alfaias agríco
las, a trabalhar as terras e a transportar o leite até aos postos de re
colha.

Também será de referir, relativamente aos poucos campo
neses que ficaram, a influência das novas orientações políticas: sa
lários altos, pouca produtividade, fraca qualidade, muita desorien
tação e indisciplina ...

Referindo as rendas das terras (nada se paga a milho ou 
trigo), ainda muitos pastos pertencem a outros, mas alguns já ven
deram, em razão da política de preços, em que o quantitativo é esti
pulado, anualmente pelo Governo Regional, segundo a classifica
ção da terra.

Para análise veja-se a tabela de 1981, respeitante ao Con
celho de Ponta Delgada:
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Terrenos de pastagem de 1 .a ........................  2.000100
Terrenos de pastagem de 2.a ........................  1.450100
Terrenos de pastagem de 3.a ........................  1.100S00
Terrenos de pastagem de 4 .a ........................  600S00
Terrenos de cultivo de l . a ..............................  1.650100
Terrenos de cultivo de 2.a ..............................  1.200500
Terrenos de cultivo de 3.“ ..............................  900S00
Terrenos de cultivo de 4.a ..............................  500500
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Cenlro de honivicultura - ARRIBANAS



CENTRO DE BOMVICULTURA

Todos estamos conscientes de que hoje em dia, o pro
gresso tanto gera! como o de especialidades, não se processa levia
namente.

Obedece a estudos e experiências, demorados c municio- 
sos para se saber da natureza do assunto e para se atingir a investi
gação de novos objectivos mais produtivos e rendáveis.

Deste modo e destarte, se nota nas ciências: agrárias, edu
cacionais, econômicas, psicológicas, sociais, etc ... nos sectores da 
agricultura, fruticultura, apicultura, horticultura ... até chegarmos 
à bonivicultura que é tema do presente capitulo.

São necessários laboratórios, campos de experiência, téc
nicos e especialistas que se dediquem ao estudo das suas matérias, 
apliquem as teorias e técnicas à prática e transmitam a terceiros as 
suas investigações e conclusões.

Só quando toda esta linha está organizada e em funciona
mento, é que podemos afirmar que nos encontramos em progresso 
científico. Pois que passando-se à prática, a produtividade: quanti
tativa e qualificativa torna-se continua.

Foi o que surpreendentemente constactamos na visita de 
estudo que realizámos a convite do Sr. Dr. Luis Sequeira de Medei
ros ao Centro de Bonivicultura, sito às Arribarias.

Ao papel lançamos todos os pormenores, porque as belas 
impressões tornaram-se para nós interpelação forte e angústia de 
consciência.
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Desde a menina telefonista que nos atendeu e que nos in
formou o dia e a hora a ser recebido pelo Sr. Director dos Serviços 
Veterinários, ao chefe dos trabalhadores, passando pelo condutor 
da “station” dos serviços, foram formas de organização e delica
deza que nos impressionaram e nos fizeram problema moral a nós 
próprios e ás nossas actividadcs.

Sem falar, claro! na pessoa do Sr. Dr. Sequeira que é de 
uma afabilidade sem igual e de uma competência extraordinária em 
que, à entrada do Centro de Bonivicultura nos expôs com simplici
dade, mas com toda a profundidade técnica, a história do desen
volvimento pecuário na nossa Ilha de S. Miguel.

Visitámos os estábulos, a sala de paitos e ordenha mecâ
nica, o posto de rações, os silos, o sector equino, as instalações pa
ra inseminação artificial ... fomos levados no carro dos serviços, 
até à pastagem, em que diante de nós passaram várias vacas, para 
compreendermos as elucidantes explicações do Sr. Director.

A profundidade do pensamento nos afirmava que estáva
mos perante um abalizado técnico, do qual não se pode prescindir 
nem ignorar ao relatar a selecção, o aperfeiçoamento e desenvolvi
mento da pecuária micaelense.

Através da nossa conversa, ficámos a saber que se forma
ra na Universidade Técnica de Lisboa em Medicina Veterinária e 
que toda a sua longa actividade foi dedicada aos Serviços Veteriná
rios da Ilha de São Miguel.

Continuámos a visita e passámos pelo conjunto dos vite
los, das gueixas e dos touros, verdadeiramente admirados e extasia
dos com os modelares serviços que devem ser orgulho e objecto de 
visita para todos os açorianos.

Ao chegarmos ao fim, sem darmos pelo passar das horas 
e com muita pena de nos irmos embora, totalmente despistados 
com tanto que aprendémos e com o encargo de escrevermos este ca
pitulo, que não tivemos alternativa senão solicitar ao Sr. Dr. Se
queira que nos redigisse um resumo histórico sobre o Centro de Bo
nivicultura.

Prontamente e com palavra de honra de pessoa transpa
rente, se nos assegurou o pedido como prova de consideração e 
amizade pela freguesia dos Arrifes ...
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Descobríamos um admirador e um amigo dos Arrifes, dos 
lavradores e dos leitores!

Só que, quem vai falhar somos nós, por o Sr. Doutor fri
sar que nos oferecia uns apontamentos, dos quais extrairiamos o 
que entendessemos para o livro “ CRÔNICAS DOS ARRIFES” .

Não resistimos à tentação de transcrever o seu trabalho na 
íntegra... é valioso e traz tanto valor ao livrinho... de joelhos pedi
mos a obsofvição deste nosso pecado contra a lealdade e a sua hu
mildade.

—MEMÓRIA SOBRE O “ CENTRO DE BONIVI- 
CULTURA” SITUADO NOS ARRIFES —

— No sítio dos Arrifes chamado “Charco entre-paredes 
ou Arribanas” está instalado o “ Centro de Bonivicultura” dos Ser
viços Veterinários da Ilha de S. Miguel.

A designação de “ Arribanas” resultou do facto de ali ter 
existido em tempos idos uma interessante granja modelar para a 
época, que mantinha um núcleo de vacas importadas da Inglaterra 
da raça Ayrshire e que pertenceu ao ilustre cidadão Doutor Caeta
no d‘Andrade Albuquerque.

Aquela antiga granja, após a morte do seu proprietário, 
esteve durante muitos anos arrendada ao importante comerciante 
de gado e de carnes João Cândido Borges que, nos estábulos exis
tentes, procedia ao afinamento da engorda de bovinos destinados 
ao abate para abastecimento do talho que explorava em Ponta Del
gada com vasta clientela.

O comércio de carnes teve grande expansão durante o pe
ríodo da Grande Guerra de 1914, com os fornecimentos à navega
ção que demandava o porto de Ponta Delgada e também no abaste
cimento à Base Naval Americana, que nessa altura aqui se instalou, 
o que veio incentivar e despertar grande interesse na Lavoura para 
a criação de gado bovino.

Por volta de 1930, a extinta Junta Geral do ex-Distrito 
Autônomo de Ponta Delgada arrendou a granja das Arribanas pa
ra instalação de um posto de reprodução bovina.
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A localização desta propriedade oferecia grandes vanta
gens e conveniências para o fim pretendido, visto situar-se na zona 
onde então já existiam as melhores e mais afamadas manadas de 
vacas leiteiras - a zona dos Arrifes.

Os toiros destinados ao povoamento daquele “ Posto das 
Arribanas’’ eram produzidos no antigo “ Posto Zootécnico” , sito à 
Rua Coronel Chaves, cujo funcionamento estava a cargo dos Servi
ços Pecuários da referida extinta Junta Geral.

Foi a partir deste estabelecimento zootécnico que se ini
ciou, há 55 anos, acção de fomento e dê melhoramento dos efecti- 
vos bovinos, imprimindo-se-lhes uma orientação técnica definida 
no sentido da implantação da raça “ Holandesa x Holstein-Frie- 
sian” .

O efecLivo bovino que até então existia em S. Miguel não 
tinha grande valor zootécnico, faltava-lhe qualidade e característi
cas étnicas definidas, em virtude dos cruzamentos desordenados 
que se praticavam com os produtos convenientes das diversas raças 
bovinas que haviam sido importadas do estrangeiro nos Fins do sé
culo passado, em consequência da grave crise econômica provoca
da pelo declkiio do rico comércio da exportação da laranja.

As freguesias limítrofes da cidade de Ponta Delgada, Fajã 
de Cima, Arrifes e Relva constituíam tradicionalmente a chamada 
“ bacia leiteira, ou seja; a zona produtora de leite alimentar; que 
era directamcntc distribuído pelo próprio“ produtor-abastecedor” , 
conhecido por “ leiteiro” actividade que actualmente desapareceu. 
Era uma figura típica, de personalidade muito vincada e caracterís
tica.

O equipamento que utilizava era constituído por vasilhas 
especiais de lata, em folha de Flandres, de formato crônico tronca- 
do, de capacidade diversa e que eram colocadas com determinada 
ordem no estrado da carroça que as transportava. Veículo construí
do de forma apropriada para o transporte do leite, dotado de rodas 
com molas, de tracção animal, sendo este sempre da espécie equi
na.

O andamento aligeirado destas corroças típicas dos leitei
ros, às primeiras horas da manhã, na faina da distribuição do leite, 
oferecia à cidade aspectos agradáveis de um movimento alegre pro
vocado por uma .actividade dinâmica.
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O leite era vendido à porta do freguês e medido em unida
des de canada (2 litros), meia-canada e quartilho.

Daquelas três freguesias que formavam a designada “ ba
cia leiteira” da cidade de Ponta Delgada, a freguesia dos Arrifes é 
sem dúvida a que sempre mais se distinguiu na vocação para a bo- 
nivicultura.

Desde longa data têm fama as vacas leiteiras oriundas da 
zona dos Arrifes, pela sua capacidade produtiva, corpolência, tipo 
e robustez que oferecem.

A principal determinante destas qualidades para além dos 
factores de selecção e de maneio praticados, reside na fertilidade e 
natureza do solo, que possui óptimas condições para a pastoricia e 
por estar inserido num microterritório em que os fenômenos rela
cionados com as carências minerais não se fazem sentir tanto, co
mo acontece em outras regiões da Ilha de S. Miguel, como por 
exemplo em certas zonas da Povoação.

Este pendor dos arrifenses para a lavoura e para as activi- 
dades relacionadas com a exploração pecuária vem desde longa da
ta, verificando-se mesmo uma certa continuidade na transmissão 
dessa vocação e modo de vida de pais a filhos.

São conhecidos diversos nomes de famílias de criadores 
de gado e de produtores de leite com certa ancestralidade, como se
jam: os Massas, os Favelas, os Cordeiros, os Amarelos, os Benevi- 
des, os Falcões, os Correias, os Arrudas, os Costas, etc.

Foi em grande parte devido à preferência que estes lavra
dores rurais da zona da “ bacia leiteira” manifestaram pelo tipo de 
vaca, que entre a mistura de cruzamentos, mais se destacava como 
sendo a melhor produtora de leite, a que chamavam “ preta 
raiada” ; - que se optou pela escolha da raça “ Holandesa x Hols- 
tein-Friesian” , para constar do programa de melhoramento zoo- 
técnico do efectivo bovino micaelense, obra de vulto levada a efeito 
pela Junta  ̂Geral através dos Serviços Pecuários.

Durante a Guerra de 1939— 1945, a propriedade das Arri- 
banas foi ocupada pelo Exército, que instalou ali um destacamento 
militar, tendo sido construídos vários barracões e dependências. 
Quando.a Guerra terminou aquelas instalações foram entregues à 
Junta Geral, continuando a funcionar ali o já referido posto de re
produção.
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Por volta de 1950, reconheceu-se que as instalações do an
tigo “ Posto Zootécnico” , da Rua Coronel Chaves, estavam ultra
passadas e eram insuficientes para se poder incrementar a acção de 
fomento que se vinha processando com tão bons resultados.

Havia necessidade de aumentar a quantidade de reprodu
tores e o efectivo de vacas, submetendo o seu maneio a novas técni
cas de exploração, mais conformes com a realidade das condições 
existentes de exploração exclusivamente pastoril.

A solução encontrada foi aumentar a área dos terrenos 
arrendados na propriedade das Arribanas para assegurar maior 
disponibilidade de pastagens e transferir a reduzida manada de va
cas existentes para os Arrifes.

Simultaneamente procedeu-se ao aproveitamento das pre
cárias constrnções que haviam sido entregues pela Tropa para se 
improvisar a construção de uma instalação baseada no moderno 
sistema de “ Estabulação Livre” . Ao que nos consta este estábulo 
foi o primeiro do gênero que se construiu e instalou no nosso País, 
constituindo, nessa altura, uma novidade técnica.

Os resultados obtidos com este novo sistema de maneio e 
de exploração de bovinos leiteiros foram muito favoráveis.

A necessidade de se intensificar o fomento da bonivicultu- 
ra levou a Junta Geral a adquirir em 1963, e por duas fases, a tota
lidade das Arribanas, onde iniciou a execução do projecto de cons
trução do “ Centro de Bonivicultura” .

Que não é mais do que um estabelecimento zootécnico 
oficial, que tem por principal missão a produção e a selecção do ga
do bovino para a difusão de reprodutores de qualidade.

A superfície dos terrenos existentes é de cerca de 90 al
queires de pastagem permanente, dotada de servidões de acesso fá
cil e de uma boa rede de bebedouros.

A zona urbanizada consta de um conjunto de edifícios 
bem distribuídos, destinados a estábulos, cavalariça, armazém-pa- 
lheiro, silos, garagem, escritório com sala anexa para palestras de 
divulgação de conhecimentos técnicos, e refeitório, ocupando to
das estas construções uma vasta área coberta.

Existe ainda um outro edifício destacado daquele conjun
to, onde está instalado o “ Centro de Inseminação Artificial” cujos
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serviços preparam, cimscivnm e aplicam material fertilizante pro
veniente dc reprodutores qualificados do próprio Centro e outro 
que é importado do I sirangciro: Estados Unidos, Holanda e Ingla
terra, proveniente lodo ele de linhas selectas da mais elevada cate
goria.

O electivo da manada de vacas altamente seleccionadas 
do “ Centro de Uonivicultura” é de cerca de 35 animais. Além da 
produção de reprodutores que são-distribuídos gratuitamente pela 
Lavoura, são electuados periodicamente leilões de venda de novi
lhas cxccdcntárias de povoamento e de renovação do efectivo da 
manada existente.

— O Centro de Bonivicultura foi inaugurado oficialmente 
no mês de Julho de 1966.

— Enquanto não despertar com o nivel necessário, entre a 
Lavoura interessada, o espirito associativo, que conduza ao funcio
namento concreto da “ Associação de Criadores de Gado Bovino 
Selecto das Raças do Tronco - Frisia” , que assuma as autênticas 
funções que lhe cabem na selecção do gado bovino, o “ Centro de 
Bonivicultura” terá de continuar a existir e a exercer as suas fun
ções de garantia do suporte genético que assegur a qualidade e o va
lor zootécnico do efectivo bovino micaelense.
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ACTIVIDADES ARTESANAIS E INDUSTRIAIS

A Freguesia dos Arrifes não é de modo algum uma fre
guesia industrial.

É sim, uma população em que podemos dividir os seus 
habitantes, sem medo de errar, em dois grandes grupos; o que tra
balha a terra e o que todos os dias se desloca à cidade para traba
lhar nas fábricas, nas lojas, nas oficinas, nas construções, etc.

Todo aquele que, há uns anos atrás, residia nos Arrifes, 
via por cerca das 7 horas, passar numerosos grupos de homens, 
mulheres, rapazes e raparigas.

1 loje toda essa gente serve-sc da camioneta de carreira pa
ra se deslocar para baixo e para cima. Porque c, c sempre foram os 
arrifenses que à cidade deram grande percentagem de trabalhado
res. Afirma-sc e escreve-se, porque (em passado sempre esquecido 
este fenômeno e esta imensa realidade...

No grupo dos que trabalham a terra incluímos os poucos 
camponeses e agricultores c os muitos pastores c lavradores de ho
je.

No futuro a indústria poderá ser significativa: pois pode
rão deslocar-se para os Arrifes algumas firmas de Ponta Delgada, 
como sucedeu à “ LUÍS GOMES” , ou aparecer novas e várias ini
ciativas no campo oficinal e industrial.

Uma das mais antigas indústrias da freguesia, consiste na 
moenda de cereais nos arcaicos moinhos de vento.
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Porque a localidade se situa numa região relativamente 
alta e arejada, foram vários os moinhos que aqui se construiram, 
alguns até de grandes dimensões.

Existiu na Rua da Boa-vista o moinho grande do José Si- 
neira; na Travessa da Piedade o do Bento Pereira; e nos Milagres o 
moinho do João Viveiros.

Durante muito tempo, mantiveram-se em concorrência 
com'as moagens do: Fragoso (1935); Gilberto Massa (1954/65); do 
Vintém (Manuel Rodrigues Carreiro); e Gil Viveiros (na Travessa 
dos Milagres). Mas, por pouco, foram os antigos moinhos abando
nados, e hoje permanecem arruinados e já sem os respectivos ma- 
quinismos que muito confrange a quem os vê.

Interessante recordar às crianças dos tempos que correm, 
como passava o moleiro à porta na sua carroça de besta, a receber 
o milho ou o trigo e pela tarde a entregar a farinha, depois de devi
damente ter sido “ maqueada” a favor do moleiro.

★  ★  ★
No domínio dos lacticínios ao longo dos tempos, surgi

ram várias e interessantes iniciativas que comprovam o dinamismo 
deste povo labutador.

Não causa admiração, porque sendo essencialmente vira
do para a criação de gado leiteiro, tinha em abundância matéria 
prima para se lançar nas experiências da fabricação da manteiga e 
do queijo.

A Tia Isabelinha dos queijos (senhora de muita activida- 
de: com terras, loja e cinema) nos anos de 1939, mais ou menos, 
montou uma “ queijaria” na sua própria casa, à Rua da Saúde, n.° 
233; o Manuel Massinha abriu uma pequena fábrica que produzia 
queijo e manteiga, à Travessa da Piedade; na Chã da Rua da Saú
de: o Manuel Laró montou uma indústria à base do leite; e João 
Morgado fabricou o afamado queijo “ Vaquinha” .

Presentemente, apenas, o Sr. Manuel Teves se dédica à 
fabricação de queijo branco de leite de vaca, em certo nível indús- 
trial.
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Inclusivamente devo recordar, para ficar escrito, que a 
Fábrica de Lactícinos “ LORETO” esteve montada no Monte da 
Saúde no ano de 1946.

Neste campo, podemos também colocar como elemento 
industrial os vários postos para recolha do leite que há espalhados 
pela freguesia dos Arrifes.

* -  *  *

Com respeito ao fabrico do pão, temos a historiar as pa
darias: do Sr. Luis Gaspar e do Sr. Horácio Martins, respectiva
mente na Rua da Saúde n.° 142 e na Travessa da Piedade n.° 91.

Devem situar-se nos anos 1930, e como se depreende a co
zerem, inicialmente, pouco pão, porque naquele tempo os dinhei- 
ros não davam para tanto. A base da alimentação era o pão de mi
lho.

Na presente data, a padaria do Luis Gaspar foi vendida e 
está encerrada, ao contrário da 2.a que foi convertida em depósito, 
para mais aquém o proprietário construir novas e belas instalações, 
que confirmam o alto nivel industrial a que chegou, neste sector vi
tal, a freguesia.

★ ★ ★

Na serralharia temos como curiosidade e de certo peso, 
para aquele tempo!!! o fabrico de correntes destinadas à amarra
ção do gado bovino.

Como se estava no tempo da guerra, em razão da carestia 
de tudo, até dos artigos de 1 .a necessidade, homens e rapazes dedi
cavam-se ao fabrico manual das referidas correntes.

Claro! que também se encontravam os ferreiros que fa
ziam portões, grades, trempes, ferraduras, dobradiças e uma infi
nidade de artigos em ferro batido.

Nesta linha e como actualização, a freguesia tem as gran
des oficinas de Eduardo Farias, à Travessa da Piedade, as quais 
principiaram pequenas, mas que nos dias de hoje, ocupam cerca de
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200 m2, com secções: de serralliaria cm que sc construem tanques, 
caixas para camiões, atrelados, etc.; de bate-chapa, pintura auto 
mecânica, jacto de areia e metalização.

Em razão dos tempos e das circunstâncias, mas para se 
aquilatar das qualidades de trabalho do arrifense, ultimamente têm 
aparecido várias oficinas para conservação e reparação de automó
veis, como:

Oficina “ Liberto”
Oficina “ Victor”
Oficina “ Aristides”
Oficina “ Mestre Aires”
Oficina “ José Maria”
Oficina “ José Martins”
Oficina “ Mestre João”
Oficina “ Álvaro de Almeida Ponte Rodrigues 
Oficina “ Mestre Gabriel”

Na carpintaria e marcenaria é de destacar, pela sua popu
laridade, a construção da carroça típica: de besta que transportava 
as bilhas de folha de Flandres com o leite para a cidade; e a carroça 
de boi para cargas mais pesadas: beterraba, milho, pedra, casca
lho, areia, trigo, fava, tremoço e todos os artigos agrícolas.

★ ★ ★

Também na construção civil podemos registar algo, com 
as primitivas tulhas: do Gaspar e do Aleijadinho na Chã.

Mais recentemente: a) a iniciativa do José Morgado que 
no ano de 1952 monta uma fábrica de blocos de cimento, a qual se 
mantém em actividade durante vários anos; b) o João da Costa Se
bastião que através da sua inteligência e dinamismo, principiando 
corti uma pequena oficina de carpinteiro, foi aumentando, até que 
hoje tem instalações de construção civil, denominadas “ NOVA
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SI KKA( ilM  UKANCO” c divididas em vários seetores: serragem, 
fubiico de blocos, carpintaria, marcenaria, depósito de materiais e 
escí itoi io s .

★ ★ ★

Ate que chegamos à sumptuosa firma “ Lng.° LUIS GO- 
ML:S” sediada na Rua da Piedade e à qual dedicamos o capitulo 
que se segue.
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FIRMA “ LUIS GOMES”

A maior empresa sediada nos Arrifes, melhor dizendo, 
com as suas instalações oficinais na Rua da Piedade, é sem dúvida 
alguma a firma “ ENG.° LUIS GOMES” .

No campo industrial é o que melhor e mais orgulha a fre
guesia.

A sua história foi escrita no jornal por Victor Pedroso, a 
qual a trancrevemos na integra, com a devida vénia:

197) Esta importante empresa micaelense, cie construção 
civil, fo i fundada, em 15 de Abril de 1925, pelo saudoso Eng. Luis 
Afonso Gomes I) cujo falecimento se registaria 30 anos volvidos - 
em 9 de Outubro de 1955.

Entretanto seu filho Antônio Gomes de Meneses - que 
também se formara em engenharia civil - entrou ao serviço da em
presa de seu pai em Julho de 1941. E, assim, por morte deste, pas
sou a dirigi-la, sob a designação social de “LUIS GOMES, Suc. 
Antônio Gomes de Meneses

Esta designação prevaleceu até 30 de Dezembro de 1963, 
porquanto, a partir do dia seguinte, fo i substituída pela de 
“ENG .0 LUIS GOMES, Suc. Lda. ” e já  então com os seguintes 
associados:

Eng. Antônio Gomes de Meneses
D. Maria da Glória A. Rego Costa G. Meneses
Eng. Luis Gomes de Meneses

197) Jornal “ Correio dos Açores” , 29.6.983 A.64 n.° 18563
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Instalações "ENG. LUÍS GOMES”



Eng. Antônio Manuel G. de Meneses
Arq. Francisco Gomes de Meneses
Eng. Eduardo C. Ribeiro Moura 2)
Rolando de Oliveira 3)

Um doloroso acontecimento, porém, atingiría os sócios e 
trabalhadores desta empresa: o falecimento, em 13 de Julho de 
1967 do Eng. Antônio G. de Meneses, contando apenas 50 anos de 
idade.

A triste circunstância deu aso, em 28 de Julho seguinte, à 
alteração do respectivo pacto social - a coincidir com a entrada pa
ra a sociedade da senhora D. Maria Luisa G. de Meneses, decora- 
dora pelo Instituto Ricardo Espirito S. Silva.

Inicialmente, esta empresa abriu escritório na Rua do 
Brum, 54 - onde também viría a estabelecer o seu primeiro arma
zém de vendas ao público - para, depois, ainda na mesma artéria, 
localizar depósitos de mercadorias, secções de desenho, etc.

A partir de Abril de 1967, o escritório e as suas secções de 
desenho foram ocupar o l .°  andar do edifício n. ° 26 da Rua Dr. 
Luis de Bettencourt. 4) E, no rez-do-chão do mesmo, passou a fu n 
cionar um amplo armazém de louças e outros artigos, cantina do 
pessoal, oficinas, etc.

Estas, a partir de Dezembro de 1966, foram transferidas 
para instalações próprias, na freguesia dos Arrifes.

Situadas na Rua da Piedade 5), e ocupando um área de 
27.860 m-, ali se fixaram as seguintes: - serração e estância de ma
deiras, oficina de serralharia, fábrica de pavimentas pré-esforça- 
dos, fábricas de estores e de blocos, depósito de materiais de cons
trução, secção de carpintarias mecânica e manual e um pequeno es
tabelecimento de louças e material de construção.

Desde sempre orientada para a construção civil, esta em
presa construiu os mais significativos imóveis que moldam o pano
rama urbanístico de Ponta Delgada, não só pela sua actividade di
recta de construção, mas também, e recentemente com mais inten
sidade, pela elaboração de projectos de considerável suporte arqui- 
tectónico.

303



Muito embora seja ainda relevante a sua representativida
de no sector da construção civil nesta Ilha, foi, contudo, nas déca
das de 40 e 50 que mais se fez  sentir a sua influência, caracterizada 
pela implementação de dois imóveis que, sem dúvida, poderão ser 
considerados marcos arquitectónicos de uma época: - o Teatro Mi- 
caelense e o Hotel dè São Pedro.

Ainda deste período, são de salientar as construções leva
das a efeito na Praceta de Gonçalo Velho - a zona mais central e ca
racterística da cidade - e, duma form a geral, todos os grandes em
preendimentos urbanos de Ponta Delgada, que datam dessa época.

Também a arquitectura industrial fo i objecto de atenção 
desta empresa, a ela se devendo a construção ou remodelação das 
primeiras unidades industriais existentes em S. Miguel.

Neste momento, esta empresa garante 440 postos de tra
balho - e é responsável pela execução de obras que envolvem um 
montante de cerca de meio milhão de contos.

Finalmente, é de salientar, uma vez mais, o particular sig
nificado que a actividade de projectista de construção civil e urba
nismo tem traduzido na representatividade de que esta empresa dis
fruta.

De fa d o , sob a orientação do seu Director Técnico e A d
ministrativo: Arq. Francisco Gomes de Meneses, o gabinete técnico 
desta empresa - com a intima colaboração dos Engenheiros Luís 
Francisco M. Faria e Maia, Eduardo Moura e Manuel Arruda -vem 
realizando projectos de interesse e qualidade amplamente reconhe
cidos.

Entre as obras projectadas e construídas por esta empre
sa, indicamos as seguintes:

Clínica do Bom Jesus
Laboratório e Quartos Particulares da Misericórdia de
Ponta Delgada
Banco Totta & Açores
Fábrica de Tabaco Estrela
Fábrica de Tabaco Micaelense (remodelações)
Lacticinios Loreto, l.da 
Lacticinios S.Clara, Lda (renwd.)
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Lacto Açoriana, Lda (ampliações)
Fábrica de Linhos da Ribeirinha 
Fábrica do Açúcar de Santa Clara (rem.)
Fábrica do Álcool (remod.)
Fábrica de Sabões da Soc. Açoriana de Sabões 
Centro de Formação Profissional - Capelas 
Casa do Gaiato (Seminário Pio XII)
Hotel A venida (acabamentos)
Lar para Idosos - Ponta Delgada 
Blocos Habitacionais nas Ruas D. João III, de S. Joa
quim e S.Ana
Conjuntos habitacionais no Lagedo (66 fogos) e nas Fur
nas
Comp. Portuguesa Rádio Marconi 
Armazém Canadá
Supermercado Radiante, na Estrada da Ribeira Grande 
Escritórios da SA TA e algumas dezenas de moradias.

Com projectos de outros, esta empresa construiu:
Banco Português do Atlântico
Hotel e Casino “TERRA NOSTRA  ” nas Furnas
Blocos Habitacionais da Cx. Geral de Depósitos
Internato da Arquinha
Internato feminino da Mãe de Deus
Hotel São Pedro
Ginásio do Liceu
2 Escolas Preparatórias
Escolas Primárias de S. José, Co voada, Feteiras, e Tenais 
da Luz
Casa de Despacho e Armazém do Porto de Ponta Delga
da
Teatro Micaelense 
Caixa de Crédito Agricola-Mútuo 
Salão Paroquial de São José 
Seminário Colégio S. Cristo 
Colégio de S. Francisco Xavier
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Internato da Nordela
Estabelecimentos de Voga, Pepe, Café Lis, Central dos 
Móveis, Loja Correia e Ourivesaria Frazão 
Edifício do Comando Naval dos Açores e Capitania do 
Porto
Diversos prédios na Avenida do Infante D. Henrique 
Diversas Construções no Pico, Terceira e Santa Maria

NOTA FINAL
Esta empresa teve ao seu serviço os seguintes 

capatazes:Francisco Machado, Jacinto Inácio de Medeiros e José 
de Oliveira Vasconcelos, 6) todos já falecidos. Aires Botelho do 
Couto, reformado e radicado no Canadá e Manuel Afonso Correia 
Lizandro, ainda no exercício das suas funções.

★ ★ ★

1) - Logo que se formou o Eng.° Luis A. Gomes foi investido no 
cargo de Director da Junta Autônoma dos Portos. E, alguns anos 
depois, seria contractado para a Direcção das Obras Públicas da 
extinta Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada, ao tempo sob a 
chefia do Eng.° Francisco Pacheco de Castro.
2) - Saiu desta sociedade em 8 de Abril de 1969, para se integrar no 
quadro técnico da Empresa insular de Electricidade.
3) - Como empregado de escritório, foi admitido nesta empresa em 
22 de Julho de 1933.
4) - Instalada neste mesmo edifício, existiu a estância de madeiras 
da firma ‘VIEIRA & Ca” fundada em 1835 por Tomás Augusto 
Borba, falecido em 19 de Junho de 1888. Este industrial foi sogro 
de Antônio Augusto Vieira, fundador da Farmácia “-VIEIRA & 
BOTELHO” - e avô do Dr. Tomás Borba Vieira.
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Esta unidade industrial foi adquirida, em 1910, por João 
Maria Tavares - então seu empregado - cujo filho, Artur Maria Ta
vares, lhe anexaria, depois, uma carpintaria mecânica, sob a direc
ção do técnico continental Eduardo dos Santos.

Em 1945, foi trespassada ao Eng.° Luis Gomes.
Este edifício pertence ao Dr. Antônio Borba Vieira, filho 

do falecido Dr. Tomás Borba Vieira.
5) - À benção destas vultosas instalações presidiu o Rev. Padre 
Adriano Furtado de Mendonça, Pároco da Igreja de N .a S. da Saú
de, acolitado pelo Rev. Padre Almeida Maia, Pároco da Igreja de 
S. José desta cidade.
6) - Sobrinho de Cristiano de Vasconcelos, antigo professor de de
senho, que fez a Imagem do Senhor dos Passos da Matriz de Ponta 
Delgada imagem ainda ali existente.
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ACTIVIDADES COMERCIAIS

Porque a freguesia dos Arrifes fica muito perto da cidade, 
o comércio não tem o desenvolvimento proporcional à sua exten
são e população nomeadamente no que diz respeito a vestuário, ar
tigos de loiça, vidro e de mais utensílios domésticos.

Nesta freguesia encontramos 16 mercearias, 35 tabernas, 
2 cervejarias, 3 super-mercados, 2 bombas de gasolina, 2 tulhas de 
materiais de construção e 2 talhos de carne.
NA RUA DA SAUDE: T (taberna) M (mercearia)

T e M “ Madeira”
T “ Luis Amância”
T e M “ Bagaginho”
T “ Homem das freiras”
T “ Maria Rosa Laranja”
T “ Chico Pereira”
T e M “ José Gaiola”
T “ João”

RUA DA PIEDADE:
T “ Daciano Massa”

RUA DA GROTINHA:
T “ Grotinha”
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TRAVESSA DA PIEDADE:
T e M  “Tibério Moreira”
T ‘‘Duarte Charamba” 
T e M  “ Mestre Chico”
T “ Manuel Melo”

RUA DO OUTEIRO:
T “ Tio Inácio”
T “ Liberal Massa”
T "Manuel Sousa Paulino” 
T “ Gabriel Sousa Rego”
T “Tapadinha”
T e M  “ Frisado”

TRAVESSA DOS MILAGRES:
T e M  “ Gabriel da Silva” 
T e M  “ Miguel Cordeiro” 
T e M  “ Abel Viveiros”
T “ João Carlos”
T e M  “ João Botelho” 
T e M  “ Luis Massa”
T e M  “ Viúva do Agnelo”

RUA DA CARREIRA:
T “ Bataclan”
T e M  “ Moreira”
T “ João Bombeiro”

RUA DOS AFONSOS:
T e M  “ Silvério”
T “ Maria Rosa”

RUA DO AMARO DIAS:
T e M  “ José de Melo” 
T e M  “ Manuel Matias”
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Cervejaria “ Saúde”
Cervejaria “ Viveiros”
Super-mercado “ Morgado”
Super-mercado “ Araújo”
Mini-mercado “ José Ceneira”
Bomba de gasolina “ Araújo”
Bomba de gasóleo “ João Manuel C. Cordeiro”
Tulha do MORGADO 
Tulha do DUARTE

Talho da Saúde, é iniciativa da cooperativa dos lavrado
res da freguesia dos Arrifes para abastecimento de carne de vaca ao 
público interessado. (COLFA)

Iniciou as suas actividades comerciais a 22 de Janeiro de
1975.

Cada ano tem um Direcção nova que actualmente é presi
dida pelo Sr. Dinis d’Arruda e que dirige todo o funcionamento do 
talho.

Os animais para abate são arrolados pelos sócios; abati
dos no matadouro Municipal; c no fim de cada ano os lucros são 
divididos pelos sócios fornecedores.

O número de associados, a esta data, é de 83 sócios.
TALHO “ ARRIFES” fica situado ao terminus da Rua 

dos Afonsos e é propriedade de Gil da Ponte.
Por sua conta e iniciativa compra o gado, abate-o no ma

tadouro e vende-o ao público.
A sua existência já conta com cerca de 15 anos.
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Quartel do Regimento de Infantaria Ponta Delgada



QLAKTK1.

O príncipe regcnic pari ira com a Família kcal para o Bra- 
sil a 29 de Novembro de 1807. Portugal, pela accào nefasta e devas
tadora das invasões francesas encomrava-se no despertar do ano de 
1811, num verdadeiro estado caótico e decadente.

Apesar disso, a terceira invasão Iranecsa sob o comando 
de Massena, não conseguira conquistar o pais.

É neste contexto que por despacho de 4 de Maio de 1811 
do Marechal Lorde Guilherme Beresford, então comandante do 
Exército Português, é criado o Batalhão de Caçadores, n." 11, com 
base em praças do chamado partido do Porto e alguns oficiais c 
graduados da Leal L.egião Lusitana, nessa data dissolvida em ou
tros seis batalhões.

Foi seu primeiro Comandante um oficial inglês, o Tenen
te Coronel Thomas Dursback.

Expulsos os franceses de Portugal, os exércitos aliados 
sob o comando de Lorde Wcllington, perseguem-nos sitiando a 
praça de Guerra de Badajoz. Incorporado nas forças de ataque c 
numa brigada Portuguesa sob o comando do Coronel Manlcy Po
wer, distingue-se na tomada de Badajoz a 6 de Abril de 1811 o Ba
talhão de Caçadores n.° II, lendo merecido especiais agradecimen
tos do Rei (carta régia de 4-7-1812) c do Marechal Beresford (O.D. 
de 1-5-1812).

Continuada a perseguição, trava-se em 21 de Junho de 
1813, a memorável batalha de VICTÓR1A, em que se notabilizou 
muito o Batalhão de Caçadores n.° 11, como se verifica pelo O.D.
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3-11-1813 e no decreto régio de 13-11-1813. Neste decreto o prínci
pe regente louva os altos feitos da Brigada Portuguesa de que fazia 
parte o Batalhão de Caçadores n.° 11, e determina que este bata
lhão tenha direito de uso de Bandeira, com a legenda:

“ DISTINTOS VÓS SEREIS NA LUSA HISTÓRIA 
COM OS LOUROS QUE COLHESTE NA VICTÓRIA”

Prosseguindo a sua caminha da heróica o Batalhão de Ca
çadores n.° 11 toma parte depois, a 22 de Outubro no combate de 
Zugaramurdi e a 10 de Novembro de 1813 na batalha de Nivelle 
merecendo como anteriormente o reconhecimento de apereço do 
Marecharl Bresford.

Testemunhas de comportamento digno são igualmente a 
sua participação nos combates de Cambo, Bidart e Arbone a 12, 18 
e 23 de Novembro de 1813, respectivamente e ainda no de Arrautz.

De 9 a 13 de Dezembro entra na batalha de Nive incluin
do-se por mérito próprio na seguinte citação de Beresford:
O exército Português adquiriu uma Glória Superior mesmo à que 

já tinha, posto que esta fosse tão explendida.
No ano de 1814 sucedem-se os combates em que o Bata

lhão de Caçadores n.° 11 tomou parte e os nomes de Bouloc e l.° 
de la Bastide a 3 de Janeiro; 2;a de la Bástide a 6 de Fevereiro; Sau- 
veterre a 24 de Fevereiro; e a batalha de Horthez a 27 dc Fevereiro, 
perpectuam os actos de bravura dos seus militares, justificando no
vamente as felicitações e os agradecimentos do Marechal Beresford 
e a promoção de vários oficiais por distinção.

A 8 de Abril deste mesmo ano participa na batalha de 
Toulouse, sendo o inimigo definitivamente derrotado, terminando 
a Guerra no dia 12. Na ordem do dia desta data, uma vez mais é 
exaltado o caracter valoroso e excelente conduta dos soldados Por
tugueses na Batalha.

Em Julho de 1814 regressou o Batalhão de Caçadores n.° 
11 a Portugal indo aquartelar-se na Vila da Feira, onde foi briihan- 
témente recebido, louvado pelos governantes do Reino e pelo mare
chal Beresford e todos os oificiais e praças condecorados com a 
Cruz das Campanhas contra o Exército Francês.
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Entretanto a semente do liberalismo já há algum tempo 
germinava na Península. A sua implantação em Portugal não iria 
ser feita sem convulções.

A 24-8-1820 o Batalhão de Caçadores n.° 11 adere ao mo
vimento revoluçionário do Porto, marchando sobre Lisboa, inte
grado no Exército do Sul do comando do coronel Sebastião Cabrei- 
ra, a fim de restabelecer o Governo Parlamentar. Era o inicio de 
um período de lutas internas e de guerra civil entre miguelistas c li
berais que se manteria por quase todo o século XIX.

O Batalhão de Caçadores n.° 11 sofreria naturalmente as 
vicissitudes próprias dessas lutas.

Assim, em 1824 esteve aquartelado no Carmo, em Lis
boa, por motivo do resultado das lutas terem conduzido à restaura
ção do governo miguelista em 1823.

Em 1828 participa num novo-movimento revolucionário 
que eclodiu no Porto em 19 de Maio. Fez parte de uma coluna que 
saiu do Porto a 17 de Junho contra as forças miguelistas. Quase to
do o Batalhão adere ao governo miguelista novamente restaurado a 
5 de Julho. O seu comandante Ten. Coronel Joaquim Manuel da 
Fonseca Lobo, considerado como um mártir da liberdade, é preso 
em 15 de Dezembro de 1828 e é executado a 7 de Maio do ano se
guinte.

Tendo-se reunido as forças liberais na Ilha Terceira, o Ba
talhão veio para Ponta Delgada, integrado nas forças miguelistas, 
onde chegou a 19 de Maio de 1829, no efectivo de 244 praças sob o 
comando do Capitão Francisco de Paula da Cunha, toma parte no 
ataque das forças miguelistas aos liberais na Ilha Terceira a 11 de 
Agosto de 1829.

Repelidos os miguelistas, parte do batalhão regressa a 
Ponta Delgada, conservando o n°. 11, apesar de extinto por D. Mi
guel na organização de 15 de Agosto. Posteriormente toma parte 
no combate da Ladeira da Velha na Ilha de S. Miguel a 2 de Agosto 
de 1831, em que os liberais derrotaram os miguelistas e é dissolvi
do.

Só mais tarde, em 1864, é organizado novo Batalhão de 
Caçadores n.° 11, tendo como base oficiais, sargentos e praças, vo
luntários de todas as unidades do País e no núcleo de militares aço- 
rianos e continentais que haviam casado nas ilhas.
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Chega a Ponta Delgada a bordo da Corveta ESTEFÂNIA 
a 18 de Agosto, aquartelando-se no extinto convento de Freiras de 
S. João. 1)

Fruto de sucessivas reorganizações decretadas sobre di
versas alterações na sua orgânica e designações passando a denomi- 
nar-se:
— Regimento de Caçadores n.° 11 a 30-10-1884
— Regimento de Infantaria n.° 26 ficando subordinado ao Coman
do Militar dos Açores, em Angra do Heroísmo a 7-9-1889.
— Regimento de Infantaria n.° 24 a 27-8-1926
— Regimento de Infantaria n.° 4 a 1-7-1927
— Batalhão Independente de Infantaria n.° 72 e posteriormente 
Batalhão de Infantaria n.° 24 em 1931
— Batalhão Independente de Infantaria n.° 18 (B.l.I. 18) em 1939 
nome que perdurou até ao ano de 1976.

A partir de 18 de Julho de 1946, a Unidade passa a estar 
aquartelada nos Arrifes, nas instalações do extinto Hospital Militar 
e organiza um Batalhão expedicionário a Angola, sob o comando 
do Ten-coronel João Moniz da Ponte.

Durante a Guerra do Ultramar de 1961 a 1974, dá o seu 
valioso contributo para o gigantesco esforço então exigido ao Exér
cito, organizando 5 Batalhões e 3 Companhias de Caçadores que 
tomaram parte em acções de contra guerrilha em Angola, Moçam
bique e Guiné.

Por despacho do Chefe do Estado Maior do. Exército pas
sa, a partir de 1 de Janeiro de 1977 a Regimento de Infantaria de 
Ponta Delgada, designação que mantém com a divisa de honra ac- 
tualmente:
“ ARMAS NÃO DEIXARÃO ENQUANTO A VIDA OS NÃO 
DEIXAR”

Presentemente está organizado, para além dos orgãos do 
comando, em 3 batalhões: um Batalhão de Comando e Serviço; um 
Batalhão de Instrução; e um Batalhão Operacional.
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Como naturalmente lhe compete, a actividade diária do 
Regimento está centrada na instrução dos seus militares.

Esta instrução comporta a formação militar integral das 
praças dos três turnos de incorporação anual, bem como a instru
ção de Aperfeiçoamento de Quadros e Tropas.

Para complemento da formação militar, a Unidade de
senvolve ao longo do ano variadas actividades desportivas e recrea
tivas.

Dia da Unidade
21 de Junho - data da memorável Batalha de Victória (21 

de Junho de 1813) em que se distinguiu o Batalhão de Caçadores 
n.° 11.

Brazão de Armas
— Escudo de vermelho, besta de oiro, o virote, argolão e 

gatilho de negro, acompanhada em ponta de dois açores de prata 
bicados, lampassados e armados de negro.

— Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três 
quartos para a dextra.

— Correia de vermelho, perfilada de oiro.
— Paquife e virol, de vermelho e oiro.
— Timbre, uma garra de leão de vermelho, armada de ne

gro, empunhando uma massa de prata.
— Divisa, num listei branco, ondulado, sotoposto ao es

cudo, em letras estilo gótico, de negro:
“ ARMAS NÃO DEIXARÃO ENQUANTO A VIDA OS NÃO 
DEIXAR”

A besta é a arma tradicional de infantaria. Os açores são 
emblema falante da Região dos Açores.

A garra de leão alude ao brazão de armas do Exército e 
com a massa de armas interpreta o corpo da divisa.
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A prata significa riqueza e eloquência.
O oiro significa nobreza e força.
O vermelho significa fogo, ardor bélico.

198) “ No extinto convento de Sam João (ante portam latinam) de 
freiras de Santa Clara, está instalado o Batalhão Independente de 
Infantaria que antes foi Regimento de Caçadores.

Segundo o Relatório do Engenheiro João Antônio Judi- 
ce, feito em 1767, existiam nesta cidade e seus arredores, mais as se
guintes fortificações militares...”

198) Urbano M. Dias, "História dos Açores” , pag. 140
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Instalações do Esquadrão de Lanceiros 
CASTANHEIRA



CASTANHEIRA

Ao contrário do capitulo sobre o ‘Quartel” , acerca do 
qual havia boas e desnvolvidas notas históricas, amávelmente cedi
das pelas autoridades militares, relativamente à bataria e ao aquar
telamento chamado Castanheira pouco se conseguiu.

Rebuscamos nos livros antigos, e isso transcrevemos com 
a boa vontade e intenção de fazer história, mas desejaríamos ir 
mais além, contudo os elementos encontrados e fornecidos foram 
francamente' diminutos.

Com respeito ao local e à denominação, fomos mais uma 
vez beber à fonte cristalina de Gaspar Frutuoso:

199) “João da Castanheira, homem fidalgo cujo fo i um 
pico que está acima da cidade de Ponta Delgada que se chama o pi
co de João da Castanheira, veiu de Portugal, primeiro à ilha de 
Santa Maria, e depois a esta, e teve uma filha chamada Margarida 
de Matos que casou com Fernão de Quenfal... ”

200) “Fernão de Quental e João da Castanheira, homens 
mui nobres e honrados, que vieram de Portugal e começaram a po
voar a Ilha, na Vila do Porto, e fizeram dadas n ’ella, e depois de

199) Gaspar Frutuoso, "Saudades da Terra". L. I pag. 133
200) Gsapar Frutuos, "Saudades I..III” , pag. 9
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descoberta esta Ilha de San Miguel, vendendo o que tinham na de 
Santa Maria por pouco preço, se passaram a morar n 'ella, e mora
ram na Ponta Delgada, acima da qual teve um d 'elles sua serra, que 
de seu nome se chamou o Pico de João da Castanheiro... ”

201) “Joaõ da Castanheiro fora Ouvidor do Capitão na 
ilha de S. Maria e que nessa qualidade pretendeu prender Cristo- 
vam Colombo, quando este, regressando da sua viagem da Améri
ca, acossado por uma tempestade, demandou um porto daquela 
Ilha para abrigo.

Viveu depois em Sam Miguel com sua família, no pico 
que ainda hoje tem o seu nome, Pico da Castanheiro, e aqui mor
reu. "

Através destas citações ficamos a saber que o pico tem o 
nome de um homem fidalgo que veio de Portugal; se estabeleceu 
primeiramente em Santa Maria; que era Ouvidor do Capitão; que 
tentou prender Cristovâo Colombo quando arribou àquela Ilha; e 
por causa deste mal-entendido e posterior desgosto, vendeu o que 
possuia e fixou-se em Ponta Delgada.

A obscuridade e a ignorância alcançam cerca de quatro 
séculos, ao menos nas nossas investigações e na nossa mente, até 
que chegamos à 2.a guerra mundial.

As circunstâncias de defesa e ataque trazem à luz do dia e 
ao conhecimento de todos o Pico da Castanheira por ter sido esco
lhido para bataria costeira e anti-aérea e por estar situado a norte 
da cidade de Ponta Delgada.

O inicio dos estudos para se escolher a posição para assen
tamento do material de defesa da costa, foi em Dezembro de 1939, 
por duas comissões chefiadas pelo Comandante Militar dos Aço
res: Brigadeiro Ernesto F.M. Machado.

201) Urbano M. Dias, Monografia hislorica , pag. 14
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Após a escolha do Pico da Castanheira para tal fim, foi 
iniciado no mesmo período, os estudos técnicos indispensáveis para 
a elaboração do projecto da instalação: tanto para os militares, co
mo para o material de guerra.

Em 4 de Julho de 1940, desembarcou do navio: Carvalho 
Araújo, o material de defesa de costa 15 cms CTR-M /  97 (de ori
gem alemã).

Nessa mesma data são iniciadas as obras de construção 
das plataformas para as 3 peças.

Estas ficaram prontas a fazer fogo no principo de Setem
bro de 1940 e fizeram os primeiros tiros experimentais no dia 15 de 
Outubro de 1940.

Durante a II Grande Guerra teve importância na vigilân
cia da costa marítima e no espaço aéreo que através dos-seus poten
tes holofotes detectava a aproximação de qualquer barco ou avião.

A seguir a esta data, a bataria costeira desenvolveu pouca 
actividade no seu campo especifico, ficando um tanto ou quanto 
abandonada.

Até que surgindo a nossa guerra colonial, por volta de 
1963 foi aproveitada para instrução intensiva do pessoal que tinha 
de seguir para o Ultramar Português.

E 1975 as instalações-foram destinadas concretamente pa
ra a instalação dos elementos do Esquadrão de Lanceiros, Policia 
do Exército, o que perdura até aos dias de hoje.

O dia da Unidade, desde há muito é o 21 de Julho de cada 
ano, em que se realizam actos de celebração e festa com todos os 
elementos militares e autoridades várias.

Relativamente ao Brazâo de Armas da Unidade: no pas
sado não possuiu; presentemente estão a estudar o assunto para 
aprovação superior e em que se pretende identificar a Unidade, os 
Açores e o aquartelamento da Castanheira.

Encontra-se à frente da Bataria: o Capitão de Cavalaria 
João Gilberto Mascarenhas Sousa Soares da Mota.
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c a r a c t e r ís t ic a s  s o c io l o g ic a s

Examinar a vivência do povo arrifense em toda a sua 
profundidade, nos seus variadissimos matizes tentando ir às causas 
originantes de diversas formas de viver, não é tarefa fácil, apesar 
de aliciante e inebriante.

Julgo que sociologicamente temos de atender, antes de 
mais nada, à grande massa de gente: em 1930 eram 6.000 habitan
tes, em 1950 mais de 18 mil, que vive com alto grau de desagrega
ção, sem associações congregantes e orientadoras.

População heterogênea e flutuante que tem as mais varia
das origens e que vai e vem em razão da profissão ou trabalho na 
cidade... que consegue ou não casa para morar... e vive assim na 
incerteza.

Limitando mesmo o campo ao religioso, em nosso enten
der o maior problema pastoral surge nesta causa e origina uma va- 
cuidade de presença cristã nos tempos, dado que os crentes estão 
desenraizados e a motivação da fé não lhes chega. São muitos, e as 
formas tradicionais de transmitir e revelar o Evangelho aos presen
tes, deixa incontestávelmente todos os restantes, e é a grande mas
sa, desinfluênciados da Mensagem.

A influência benéfica e malévola da cidade, com o am
biente de trabalho, formas recriativas e desportivas, nivel social e 
moral, são causas agravantes desta diluição de massa arrifense.
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Até mesmo o Tacto de muitos cristãos deixarem as suas 
paróquias e preferirem tomar parte nos actos de culto das Igrejas 
citadinas, vem-nos comprovar sociologicamente que nem sequer a 
religião congrega cm absoluto o Povo de Deus.

E não há, pelo menos segundo nossa observação momen
tos e actos impolgantes da vida social arrifense: festas, cortejos do 
Espirito Santo, jogos que sejam unidade... são participados por al
guns, mas a massa' anônima não sabe, não participa, não liga!

Mas para melhor mergulharmos nesta análise em facilida
de e esquema, dividamos os vários campos:
Sob o ponto de vista familiar
— A vida do lar na freguesia dos Arrifcs é prejudicada em grande 
número de famílias pelo costume antigo do trabalho das fábricas 
por parte das mulheres. Aqui reside uma causa longínqua que se 
não pode ignorar!
As raparigas desde novas saiem emgrande parte de casa e assim o 
seu apego ao lar vai desde muito cedo desaparecendo, ao contrário 
de antigamente em que pouco saiam de junto das mães e da sua in
fluência.

Presentemenle, além da fábrica, há as empregadas comer
ciais, as escriturarias, as domésticas e as estudantes.

Isto no que respeita à população trabalhadora da fregue
sia.

Quanto à população agrícola, o elemento feminino não 
trabalha nas terras nem em nada dos trabalhos do campo.

As raparigas são em grande número aprendizes de costura 
e saiem de casa anos seguidos, até se qualificarem em costureiras. 
Hoje, com o progresso, querem-se chamar “ modistas” .

Estas como as primeiras, sofrem influência da cidade, e 
os seus trajes são pura imitação, senão exagero da moda citadina e 
das roupas enviadas pelos que emigram para a América, Canadá e 
outras terras.

Esta falta de apego à casa e à vida doméstica, mostra-se 
evidente ao domingo, pois que nem o domingo há uma presença 
domiviliária, saiem para as festas, para o cinema, para a cidade, 
para o passeio, para a praia...
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Quanto ao viver dos casais nos tempos recuados, pode di
zer-se que é caracterizado pelo grande número de filhos.

Foi nos princípios da história arrifense uma nota bastante 
positiva e decisiva, pois que foram certas famílias numerosas que se 
enraizaram e estabeleceram na localidade.

Nos dias de hoje, segundo as doutrinas modernas, os fi
lhos são encargos pesados. Antes eram factores econômicos para o 
arranjo e rendimento das terras.

Por isso, dizemos que a vida familiar nos Arrifes se mo
dernizou e deixou, até certo ponto, de ser célula viva de uma socie
dade válida.

Intimamente relacionado c dependente está o problema 
habitacional que aflige muitos chefes de familia, tornando-se dra
ma na década de 50.

Em 1967 estimavain-se em cerca de 200 casos de coabita- 
ção em que o novo casal ficava a residir com os seus pais ou os so
gros.

Nos dias presentes, notam-se por todas as ruas casas no
vas, construídas à base de facilidades dadas pela Caixa Geral de 
Depósitos e também feitas pelos emigrantes que regressaram à terra 
natal.

Entre as familias tem muita importância o parentesco es
piritual. Se entre dois irmãos, um deles foi padrinho do filho do 
outro, daí em diante só se tratam por compadres.

Nos tempos que já lá vão, por maiores reixas que tives
sem, nunca passavam pela casa um do outro que não tirassem o 
chapéu, dizendo para si: “ Deus salve a casa de meu compadre” .

Quando nasce uma criança, faz-se logo participação às 
pessoas de suas relações, pois se assim não procedessem seria moti
vo para grandes ofensas.

Ninguém vai visitar o recém-nascido sem lhe levar uma
oferta.

Entre outros objectos oferecem “ bolsinhas com relíquias, 
figuras de osso e azeviche, um peixe de prata como símbolo de cris-
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tandade e uma meia lua de prata, que representa a metade da lua, 
que na sua tradição e crendice livra a criança de mau olhado e inve
jas.

A boda de casamento é interessantíssima: contam os ve
lhos que os rapazes encarregados de servir à mesa, traziam à cabe
ça, à maneira medieval, enormes bandejas com galinha, perú, pa
to, leitão, etc... conforme as pessoas dos festejados.

Ninguém se servia sem que o padrinho, que faz. de impe
rador, trinche os manjares. Igualmente, sem o padrinho levar o co
po à boca, ninguém bebia no banquete.

Os noivos ao chegarem a casa não acendiam a luz quem o 
fazia era uma criança do sexo masculino para que fossem felizes.

Pela mesma razão as janelas da casa do novo casal só se 
abriam oito dias depois e quem as abria era a madrinha.

Fantasia c poesia dos tempos passados!
Nos actuais tempos, tudo se processa à moda moderna: 

boda no restaurante c lua de mel no hotel!
Quem mobila a casa é a noiva, que segundo as suas pos

ses, leva o quarto de cama e a sala, ou apenas o primeiro.
O noivo leva, como a noiva, o seu enxoval, o guarda fato 

ou quarto de jantar.
Interessante saber-se, que muitas vezes a noiva traballra 

para ganhar “o dote do seu casamento” .
Quando morre alguém, a notícia é passada melancolica- 

mente de boca cm boca por todos os familiares, que se apressam a 
acompanhar quem está de luto.

Durante a velada ao defunto as pessas rezam o terço e la
dainhas, pedindo a Deus o eterno descanso para aquela alma.

É antiquíssimo costume a família distribuir velas por to
dos aqueles que apresentam “ sentidos pêsames” , condolências ou 
paciência pela falta do familiar” ... é a chama da fé que ao acen- 
der-se se deve recordar a alma do defunto e rezar por ela a N .a S .a 
da Guia.

O funeral ao chegar ao cemitério e descendo o caixão à se
pultura, os familiares deitam sobre ele punhados de terra, parece 
que em sentido de despedida e saudade eterna.

326



Sob o ponto dc vista social:
— A freguesia dos Arrifes é uma freguesia sub-urbana, mas não 
tem o desenvolvimento desejado c não é das mais beneficiadas da 
Ilha de São Miguel. Falta-lhe estruturas básicas que promovam o 
seu progresso c modernização, no bom sentido das palavras.

Está intima e continuamente ligada à cidade por inúmeras 
carreiras urbanas que trazem e que levam as pessoas para os seus 
trabalhos, estudantes para as escolas e senhoras que se deslocam 
para as suas compras, visitas e passeios.

Por estes factos, da cidade recebe benefícios: progresso, 
cultura, novidades, educação, boa linguagem; mas também infcliz- 
mente, más influências: como devassidão, imoralidade, escândalo, 
liberdade, tolerância...

Visto ser uma população construída por gente de muitas 
origens c ser massa no sentido sociológico, as pessoas passam 
apressadamente umas pelas outras e não se saudam nem se cumpri
mentam.

Por influência do viver citadino, cada qual trata da sua vi
da e não presta muita atenção, nem critica o vizinho. Sc é um des
conhecido, dificilmente conversa com ele. Passa adiante no seu ca
minho! concentrado mas suas preocupações.

As reuniões e os encontros sociais restrigem-se pratica- 
meme aos familiares: são estes os convidados para o batizado, para 
o casamento e para as festas do Espirito Santo.

Interessantíssimo e dentro destas observações é ver-sc que 
nos Arrifes, praticamente, se acabaram as matanças do porco, pela 
facilidade que dá o matadouro e pela compra dc produtos porcinos 
nos super-mercados.

Antes era a “ festa do pobre” que juntavam as famílias c 
vizinhos para o picar da cebola, o ritual da matança, a chamusca, o 
porco dependurado, o rapazio a brincar ao futebol com a bexiga do 
porco, os torresmos, as morcelas... formas sociais de convívio c a 
amizade que já pertencem ao passado.

Supomos que todas as festas, as que hoje representam 
maior peso de sociabilidade, serão os festejos do Espirito Santo, 
por congregarem maior número de pessoas; pelos mesmos estarem
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entrègues à sua própria iniciativa; pela apresentação pública de 
muitos rapazes e raparigas, esplendorosamenle bem vestidos, no 
cortejo; pela ostentação dos sócios que agora, substituem os anti
gos mordomos; pelo facto, efeito da abundância de dinheiro, cada 
rua, canada e beco organiza o seu festejo... É sem dúvida!
Sob o ponto de vista moral
— Uma das influências negativas por parte da cidade, situa-se pre- 
cisamente neste campo. Pois que com as suas imoralidades, injusti
ças, escândalos e violências atingiu e atinge as consciências e o mo
do de vida dos arrifenses.

Hoje, mais do que antigamente, atendendo que alguns 
dos habitantes citadinos: os tais indesejáveis, perturbadores da or
dem pública, eram pela força das circunstâncias, aliradospara a pe
riferia.

Existem dois períodos que necessitavam de aprofunda
mento especial: a) - nos fins do século passado, princípios deste, as 
idéias liberais e republicanas, julgo terem trazido sérias e marcantes 
influências no campo moral;
b) - em 1939/45 a tropa continental que se estabeleceu por toda a 
freguesia, também causou perturbações assinaláveis na moral pú 
blica, no namoro e na fidelidade matrimonial.

Com as influências democráticas do 25 de Abril, é sabido 
e compreensível como se aceita muita liberdade e tolerância nos 
usos e costumes da geração nova como rapazes e raparigas convi
vem. como namoros terminam em drama, como se fala e aceita, até 
certo ponto, em aborto e divórcio... são sinais evidentes da degra
dação da sociedade arrifense.

Decerto que não podemos generalizar, e por esta mesma 
razão, afirmamos que há excepções e que o comum das pessoas 
ainda defende e mantém um nível moral tradicional, impregnado 
de valores superiores.

Na esfera do trabalho, podemos qualificar, sem medo de 
errar, o arrifense como um dinâmico trabalhador: de manhã cedo 
lá vai o lavrador a tirar o leite às vacas; o agricultor para as terras;
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os operários e empregados para a cidade...para quem presenceie, 
todo o dia e toda a noite, há uma azáfama e um movimento conti
nuo pelas ruas da freguesia.

À parte das influências democráticas, sobretudo, revindi- 
cações de altos salários e greves selvagens, constacta-se muito em
penho e zelo no trabalho, preocupação na produção de bons arti
gos e, acima de tudo, gosto em se trabalhar.

Foram todos estes elementos positivos que a laboriosa 
freguesia dos Arrifes, desde que é Arrifes e talvez por esta razão es
sencial, sempre ofereceu à vida e cidade de Ponta Delgada, concor
rendo para a sua prosperidade e riqueza.
Sob o ponto de vista religioso:
— Todo o arrifense, e o povo em geral, se confessa crente e pela 
sua fé procura orientar a sua vida, particular e pública.

Será, talvez, tradicionalista, sem saber a razão última das 
suas crenças, com a preocupação de batizar os filhos, de casar pela 
Igreja e de suplicar a presença do sacerdote nos funerais.

Os competentes e zelosos Párocos que as 2 paróquias têm 
tido nos últimos anos, esforçam-se por formar consciências, ins
truir cristãos, evengelizar fiéis... mas muita da semente não caiu f'm 
bom terreno e não frutificou cem por cento...

A massa difusa, ondulante e deslocada, não é atingida pe
la mensagem de Cristo e é ver-sc as estatísticas das missas domini
cais, da frequência da instrução religiosa, do número de associa
ções, da vivência pascal (sobretudo esta) e das próprias festas do 
Natal, Pentecostes e Verão.

De notar nesta esfera religiosa (daria para um tratado de 
sociologia religiosa) o aparecimento, por volta de 1908, do protes
tantismo no seio de uma comunidade católica.

Depreendemos do lacto, algo de muito positivo, porque 
foi a busca de um valor superior, espiritual, mas também será, jus
tificação para o que se descobre atrás: os tais diluídos na massa que 
não foram atingidos pela Mensagem Cristã, e que a procuraram, 
junto de outras pessoas e crenças.

Em visão alargada e actual, podemos concluir que os no- 
mentos fortes de religiosidade pura e profunda, como sejam: Na
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tal, Ano Velho e Novo, Páscoa e Pentecostes, que deveriam incon
testávelmente, congregar o povo de Deus para uma vivência espiri
tual dos Mistérios, estão a ser explorados e vividos em perspectivas 
materialistas e consumitas.

De tal forma que colocados os dois modos viveneiais nos 
pratos da balança, estamos caídos no último, cm tendências agra
vantes e preocupantes.

Temos presente os grupos e as pessoas que estão a funcio
nar como “ fermento no meio da massa” e somos de opinião que é 
este o caminho a prosseguir.

É indispensável empenhamento e ideal cristão, para que 
colocados à frente das associações, todos unidos, realizem acção 
apostólica a favor de Cristo e da Sua Igreja.
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OS NOSSOS HERÓIS!!!

O povo arrifense ama a sua Pátria e sempre colaborou no 
seu cngrandecimcnto e valorização, através da sua cota parte que 
lhe pertenceu e da qual não abdica.

Sabe, dos bancos da Escola, o que custou, em guerras e 
lutas, aos nossos antepassados a independência de Portugal e sua 
restauração.

Tem de memória, os grandes navegadores c descobridores 
portugueses que formaram o grande Império: Angola, Moçambi
que, Guiné, Cabo Verde, Timor, Macau...

Sentiu a tristeza e dor, como todos os bons portugueses, 
quando se perderam os territótios de Diu, Damão c Goa, ao serem 
tomados à força das armas pelos indianos...

Sobressaltou-se ao saber pela rádio e jornais que estava 
em perigo as nossa províncias de Angola, Moçambique e Guiné...

E quando as nossa autoridades nacionais pediram sacrifí
cios, não recusaram nada, nem contestaram as decisões!

A alguns pais foi pedido o maior de todos os sacrifícios: 
oferecer os seus estimados filhos para a guerra... e no meio da luta 
se tornaram heróis destemidos e valorosos que em holocausto se 
ofereceram no altar da Pátria.

Esse nossos heróis não podem ficar esquecidos! para eter
namente serem lembrados nos tempos vindouros, neste livro “ Crô
nicas dos Arrifes”os quero registar com letras de sangue.

331



Todos os que lerem seus nomes, em suas almas sintam or
gulho pela valentina e heroísmo desses jovens arrifenses e prestem 
homenagem profunda aos nossos heróis: 202)

l.° — ANTÔNIO DUARTE ALMEIDA CORREIA, l.° 
cabo MM A, de 21 anos de idade, filho de João Maurício Correia e 
Evelina da Trindade Almeida, faleceu na Serra do Canzundo, con
celho de Negagc, Província de Angola, no dia 20 de Dezembro de 
1968;

2. ° — MANUEL DOS SANTOS COSTA ALMEIDA, 
soldado n.° 493368, de 21 anos, filho dc João de Almeida Medeiros 
e Teresa da Costa Scrrador, faleceu em Teixeira Pinto, Província 
da Guiné, no dia 6 DE Fevereiro de 1969;

3. ü — CARLOS DINIS LIMA ARRUDA, 1,° cabo atira
dor, nascido a 9 de Agosto de 1950, filho de Urbano Arruda Pontes 
e Lidia Pacheco Lima, faleceu em capcnda Camulemba, distrito de 
Lunda, Província de Angola, no ano dc 1972;

4. ° — ARMANDO RAPOSO DE CARVALHO, l.° ca
bo n.° 78275772, faleceu cm Vila Cabral -Moçambique a 
15.11.1973, era filho dc Horácio Garcia Carvalho e Maria Teresa 
Raposo e foi sepultado no cemitério dos Arrifes no dia 25.45.1974:

5. ° — PEDRO JORGE DA PONTE CABRAL, l.° cabo, 
dc 21 anos, falecido a 6 de Maio dc 1974 em Polibaque - Guiné, fi
lho de Serafim Cabral da Costa c Maria da Ascensão da Ponte;

6. ° — DINIS DE MELO TEVES, soldado n.° 3707072, 
em Vila Cabral - Moçambique a 30 de Setembro de 1974, filho de 
Sabino dc Medeiros teves e Valentina Moniz de Melo, e foi sepulta
do com honras militares no cemitério dos Arrifes a 29.9.1975:

202) Pasta “ Diversos" da Junta de Freguesia
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7.° — MÁRIO CORDEIRO NUNES, soldado n.° 
1841072, falecido em Vila Cabral, província de Moçambique, a 30 
de Setembro de 1974, filho de Mário Nunes c Idalina Cordeiro Oli
veira.

Muitas lágrimas choraram pais, irmãos c familiares nos 
dias trágicos da noticia e do funeral...

Muitas mais lágrimas caem dos olhos dos mesmos ao ve
rem hoje a nossa "descolonização exemplar’’... pensando na inuti
lidade de sacrificar um filho à Pátria.

Não! caríssimos pais! consolai as vossas almas com a cer
teza de que os vossos filhos são agora heróis imortais!
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DICIONÁRIO DOS APKI.IDOS

Dos livros antigos pertencentes ao arquivo paroquial de 
Nossa Senhora da Saúde, apenas se salvaram os roles de confissão 
dos anos de 18% a 1902.

Deve-se o faclo ao Sr. Padre Octávio l.uis dos Reis, que 
sem exagero e iisonja, o consideramos como uni grande arquivista, 
pois foi ele que os livrou da humanidade, da traça e da fogueira, 
mandando-os encadernar.

Constituem, decerto, os melhores documentos antigos 
que a Igreja possue para se estudar velhos moradores, familias e ge
nealogias.

Compulsando-os, descobrimos que o antigo Pároco: Pa
dre José Inácio Ferreira Rodrigo tivera o cuidado de juntar á frente 
do nome a alcunha ou apelido por que era mais conhecido o men
cionado paroquiano.

Destarte, surgiu-nos a ideia de um “ Dicionário de apeli
dos” , pois que se tornaria interessante estudar este promenor da vi- 
dfi de um povo e suas conclamas causas e efeitos: uso e costume 
arcaicos; a pouco alfabetização; o fraco nível educacional; o espiri
to de observação; a facilidade de identificação; as reacçòes emocio
nais; os efeitos psicológicos; a hereditariedade do apelido, etc...

Não conseguimos dar corpo a este esquema por falta de 
explicações concretas... mas aqui fica o l." passo para quem dese
jar continuar o projecto.
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O que apresentamos, servirá hoje, só é simplesmente de 
registo e curiosidade, e não dc melindre para ninguém. Aliás, dado 
o desenvolvimento cultural c social das pessoas, todos já se conhe
cem pelos seus nomes próprios.

A
Antônio Pereira - Travessa dos Milagres 
Francisco Pereira - Rua do Amaro Dias 
João Pereira - Rua do Amaro Dias

acorda

açucena
Josc Raposo - Travessa dos Milagres
manuel Sebastião Furtado - Travessa dos Milagres

Antônio Cordeiro - Rua dos Afonsos 
Antônio Cordeiro - Trav. dos Milagres 
Manuel Cordeiro - Trav. dos Milagres

aguetro

Antônio de Oliveira - Rua dos Afonsos 
João de Oliveira - Rua da Grotinha 
Manuel de Oliveira - Rua da Saúde

aleixo

Antônio Raposo - Rua da Saúde 
Francisco Raposo - Rua da saúde 
João Raposo - Rua da Carreira 
José Raposo - Rua da Saúde

arregalado

Francisco Raposo - Beco de Baixo 
Francisco Raposo - Beco do Poejal 
José raposo - Beco do Poejal

ás ia
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Antônio dos Santos - Beco do Calote 
Antônio dos Santos - Canada do Cadarço 
Francisco dos Santos - Canada do Cardarço 
José dos Santos - Canada do Cadarço 
Manuel dos Santos - Rua dos Aionsos

José Machado - Rua da Saúde 
José Machado - Rua do espirito Santo

Javinto Fonseca - Rua da Grotinha 
João Fonseca - Rua do Espírito Santo

João Ferreira - Rua da Carreira

Emilia Medeiros - Rua dos Afonsos

Francisco de Oliveira - Beco do Poejal 
Manuel de Oliveira - Beco do Poejal

Manuel Rodrigue - Rua da Saúde 
Manuel Rodrigues Rua do Espírito Santo 
Manuel Rodrigues - Rua do Espírito Santo

José de Melo - Rua do Espírito Santo

José da Costa - Travessa dos Milagres

baeta

barrada

barreira

batateiro

batatinha

bela menina

bento

bermuda

besugo
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Jacinto Moniz - Canada do Cadarço 
João Moniz - Canada das Colmeias 
José Moniz - Canada do Cadarço 
Manuel Moniz - Rua dos Afonsos 
Manuel da Ponte - Rua da Carreira

José de Sousa - Rua dos Afonsos

Jacinto Oliveira - Beco do Poejal 
João de Oliveira - Beco de Cima 
Manuel de Oliveira - Beco do Poejal

João do Couto - Rua da Grotinha
C

Antônio Raposo - Rua do Amaro Dias 
Manuel Raposo - Rua do Amaro Dias

bexiga

boinha

bizarda

bonito

cabrita

João de Sousa Arruda - Rua da Grotinha
cadeira

Manuel Oliveira - Rua dos Afonsos

Antônio de Melo - Rua dos Afonsos 
João de Melo - Canada das Colmeias 
Manuel de Melo - Rua dos Afonsos

José Ferreira - Beco do Poejal 
Manuel Ferreira - Beco das Alminhas

cafarrão

caiado

caneco
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José de Medeiros - Rua da Saúde
canito

Manuel Raposo - Travessa dos Milagres 

Manuel Tavares - Rua dos Afonsos

Francisco Raposo - Rua da Piedade 
José Raposo - Rua da Saúde

João Viveiros - Rua dos Afonsos 
José Viveiros - Rua dos Afonsos

Antônio de Jesus - Rua dos Afonsos

Manuel dos Santos - Travessa dos Milagres 

Manuel Tavares - Rua dos Afonsos

João José de Medeiros - Rua Amaro Dias

Francisco de Melo Cordeiro - Rua Amaro Dias

Manuel Raposo - Travessa dos Milagres

canivete

cara larga

cardador

caroucho

casquilho

castelhano

catarina

cépriano

cérca

chalupa
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charamba
João da Costa r Trav. dos Milagres 
João de Sousa - Foral Novo 
Manuel da Costa - Trav. Milagres 
Manuel de Sousa - Foral Novo

Manuel Carreiro - Canada do Cadarço 
Manuel Ferreira Brandão - Rua da Piedade

Manuel da Costa - Rua da Saúde

Francisco Moniz - Rua dos Afonsos 
José Moniz - Rua dos Afonsos 
Manuel Moniz - Trav. dos Milagres 
Manuel Moniz - Canada das Colmeias

João de Sousa - Trav. dos Molagres 
João de Sousa - Rua da Carreira 
Manuel de Sousa - Trav. dos Milagres 
Manuel de Sousa - Trav. dos Milagres

João Alves - Rua da Saúde

Antônio de Sousa - Trav. da Piedade 
Manuel de Sousa - Rua da Boa Vista

José Cordeiro - Rua da Saúde

chula

churriada

cinco reis

coelheira

coisa rica

corta calabres

cpsme
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E
Antônio de Sousa - Beco do Poujal 
Bento de Sousa - Rua da Carreira 
Diogo de Sousa - Beco de Baixo 
José de Sousa - Trav. dos Milagres 
Manuel de Sousa - Rua da Boa Vista 
Manuel de Sousa - Beco das Alminhas 
Manuel de Sousa - Trav. da Piedade

engasgado

F
Manuel Medeiros - Beco do Ferreiro

faial

Antônio da Costa - Trav. da Piedade
favela

José Ferreira - Beco do Amaral
ferrolho

Francisco Raposo - Trav. dos Milagres
festa

Francisco Raposo - Rua Amaro Dias 
João Raposo - Rua dos Afonsos

feteira

José da Ponte - Rua dos Afonsos 
Manuel da Ponte - Rua dos Afonsos

fiadeiro

Francisco Moniz - Rua Amaro Dias
fidalgo
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José de Sousa - Rua dos Afonsos 
Manuel de Sousa - Beco do Ferreiro

Francisco Rodrigues - Rua dos Afonsos
G

Manuel Raposo - Canada das.Colmeias
L

José Rodrigues - Rua Amaro Dias 
Manuel Rodrigues - Rua Amaro Dias

Antônio Benevides - Rua dos Afonsos 
José Benevides - Rua dos Afonsos 
Manuel Benevides - Rua dos Afonsos 
Manuel da Ponte - Trav. dos Milagres

i

Francisco do Rego - Trav. dos Milagres

Antônio Sousa Raposo - Beco de Cima

Antônio Sardinha - Rua Amaro Dias 
Manuel Sardinha - Rua Amaro Dias

M
Francisco de Medeiros - Beco do Calote 
Francisco de Medeiros - Trav. dos Milagres 
João de Medeiros - Rua dos Afonsos

fita preta

frisado

graça

labão

labrego

laranja

laró

marcaete

maduro
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José de Medeiros - Rua dos Afonsos 
José de Medeiros - Trav. dos Milagres 
Manuel Medeiros - Rua da Saúde 
Manuel Medeiros - Trav. dos Milagres

Manuel Ferreira - Rua Amaro Dias
mau cabelo

João Cordeiro - Rua da Saúde
meu avô

meu Deus
Agostinho Alves - Canada do Cadarço 
João Alves - Rua da Saúde

M
Antônio Raposo Viveiros - Rua Amaro Dias

milho novo

Manuel Inácio do Canto - Rua dos Afonsps
minhoca

N
Francisco Correia - Trav. dos Milagres 
Manuel Correia - Trav. dos Milagres

Antônio Correia - Canada das Colmeias 
José Correia - Rua dos Afonsos

P
Antônio Ferreira - Canada do Cadarço 
Francisco Ferreira - Trav. dos Milagres

nordeste

novêlo

paiôlo
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palaio
Alexandrino Oliveira - Trav. dos Milagres 
João de Oliveira - Trav. dos Milagres 
José de Oliveira - Rua do Cadarço 
José de Oliveira - Rua dos Afonsos 
Manuel Oliveira - Trav. dos Milagres 
Manuel Oliveira - Rua dos Afonsos 
Manuel Oliveira - Trav. da Piedade

Francisco de Sousa - Trav. dos Milagres 
Manuel de Sousa - Trav. dos Milagres 
Victorino de Sousa - Trav. dos Milagres

palheiro

Manuel Raposo - Trav. dos Milagres 
Manuel Raposo - Rua dos Afonsos

pataco

Jacinto de Sousa Raposo - Rua Amaro Dias
patarata

Maria Júlia - Trav. do^Milagres
pau preto

Francisco Almeida Luciano - Rua dos Afonsos 
Francisco Cordeiro - Rua dos Afonsos 
João Almeida Luciano - Rua dos Afonsos 
José Cordeiro - Rua Amaro Dias 
Manuel Cordeiro - Beco do Calote

pau raso

Manuel de Sousa - Beco de Cima
pedro

Francisco de Sousa Borges - Rua da Piedade 
João de Sousa Borges - Beco de Cima 
Manuel de Sousa Borges - Rua da Grotinha

pé de rato

343



Antônio do Couto Soares - Rua Amaro Dias 
José do Couto Soares - Rua. Amaro Dias

P
João do Couto - Rua da Boa Vista

João da Costa Viveiros - Rua da Carreira 
Manuel da Costa Viveiros - Rua da Carreira

O
Antônio da Costa - .Rua dos Afonsos 
Francisco da Costa - Canada do Cardaço

Q

João Garcia - Canada do Cadarço 
José Correia - Canada do Cadarço 
Manuel Correia - Rua dos Afonsos

R
Antônio Sardinha - Rua Amaro Dias

Manuel Raposo Borges - Rua da Saúde

Francisca de Jesus - Rua Amaro Dias 
Maria Amélia - Rua Amaro Dias

Jose Correia - Trav. dos Milagres 
Manuel José Leonardo - Canada do Cadarço

pelado

pimenta

porrêta

ovilheiro

quitéria

rabão

rabiça

rabôa

raiada
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João Rodrigues - Rua da Saúde 
Manuel Cordeiro - Rua da Saúde 
Manuel de Oliveira - Rua dos Afonsos 
Victorino Cordeiro - Rua da Saúde

Manuel Raposo - Rua do Espirito Santo

José Furtado - Rua da Saúde
S

Manuel Raposo - Trav. dos Milagres

Manuel Carreiro - Rua da Piedade

João Benevides - Rua d« Saúde 
José Benevides - Trav. da Piedade

Antônio da Costa - Rua dos Afonsos

Manuel Raposo - Rua da Carreira

Manoel Raposo Cordeiro - Beco das Alminhas
S

Antônio Rodrigues - Vila Alves

ramalhete

relva

rendeiro

salgueiro

santos

serenico

serrador

simão

sineiro

sopa
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T
taleijo

Antônio de Oliveira - Beco do Poejal 
José de Oliveira - Rua dos Afonsos 
Manuel Oliveira - Beco do Amaral

Jacinto Raposo - Vila Alves
testa

Z
zambumba

Antônio Correia Fernandes - Trav. da Piedade

r
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NOTAS DISPERSAS

203) Na sessão de 5 de Maio de 1844 foi presente o tesou
reiro da Confraria do S. Sacramento: João Correia Jácome que 
transmitiu à Junta de Paróquia a administração dos bens, visto que 
se verificou que os Estatutos não tinham aprovação régia.

Observou a Junta que o rendimento de 29.350 reis se de
via continuar a aplicar às capelas: do S.Sacramento e San Duarte 
porque havia o legado de 2,5 alqueires de terra a elas vinculado.

204) Tinha um foro de 35 alqueires de trigo, pago em 1849 
por Dona Margarida Ricarda Botelho da Câmara de Ponta Delga
da.

205) Aos 16/6/1863 reuniu-se a Comissão Administrativa 
dos bens da paróquia, nomeada por alvará do Governo Civil de 
6/6/1863: João Jacinto Borges, Jacinto Inácio do Couto, Manuel 
de Sousa Medeiros, José Jacinto da Luz, sob a presidência do Pá
roco: Francisco Soares de Oliveira.

— Segundo informação e expressão do Dr. Manuel Sousa 
Oliveira, Jacinto Farias pode ser cognominado o “ Gil Vicente arri- 
fense” . Ele e Daniel Arruda representaram várias comédias ao lar 
livre: Formosa Magalona, Laço de Flores, Vida do Rei Herodes, 
João de Calais, etc.

203) Livro de Actas, A. 1844 Fl. 10
204) Livro de Actas, A. 1844, Fl. 16
205) Livro de Actas, A. 1863, Fl. 24v
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Vitorino Raposo, residente na Rua da Grotinha também 
representava. Ficou célebre o seu “ Drama de Santa Genoveva” .

— Na Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Ponta 
Delgada encontramos os livros de registos da nossa paróquia, a 
partir de:

6 Jan.° 1833 — Batismos
25 Junho 1839 — Nascimentos
6 Jan.° 1833 — Casamentos
2 Jan.° 1833 — Óbitos
— LAR CLEMENTE, à Rua da Piedade n.° 73 foi criado 

com a finalidade de acolher crianças orfãs.
O Conselho Evangélico da Califórnia encarregou da ini

ciativa o casal luso-americano: Teixeira e junto do Pastor protes
tante Manuel Sequeira conseguiu o capital necessário para comprar 
o prédio.

O mais interessante e edificante é saber-se que o referido 
dinheiro foi a idemnização que a Companhia de Seguros deu ao 
Pastor Sequeira pela morte de seu filho Clemente, acontecida num 
acidente de viação.

Daqui o termo denominado “ LÁR CLEMENTE” .
A ideia nunca se veio a concretizar por dificuldades vá

rias. Então a propriedade foi oferecida à Assembléia de Deus dos 
Arrifes e serve de residência ao Pastor Protestante.

— Parte da Travessa dos Milagres, segundo informação 
do Padre Octávio Reis, a partir da Rua da Carreira, chamava-se 
antigamente: Caminho que dá para a Fonte Nova. Sabe-se dos ro
les antigos da Paróquia de S. José de Ponta Delegada.

— A Casa dE Saúde de N .a S.a da Conceição, sita ao Lar
go do Bom Despacho foi inaugurada a 8/12/1975 e destina-se ex
clusivamente à recuperação de doentes mentais do sexo feminino.

O edifício foi construído a expensas da “Província” : 11 
instituições religiosas com idênticos fins espalhadas pelo País.
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O terreno foi cedido pela Junta de Freguesia de S. José 
que o adquiriu à família Coutinho.

206) Existe um antigo hino a N .a S.a da Saúde, composto 
por P.A. Parente cuja letra é a seguinte:

Ó Mãe do amor formoso 
Causa da nossa alegria 
Rogai por nós Virgem Santa 
Sempre, sempre noite e dia,
Dos enfermos sois saúde — CORO 
Doce alivio na aflição 
Nossa guia na virtude 
Amparo e consolação.
Lá do Céu, onde reinais,
Volvei a nós terno olhar;
Mostrai que sois nossa Mãe,
Formosa, estrela do mar.
Dirig:-nos, ó Maria,
Um sorriso todo encanto 
E acolhei-nos carinhosa 
Nas dobras do vosso manto.

— O Sr. José de Simas que morava em frente ao Jardim 
D. Leonor Cândida Afonso e trabalhava na loja do chá Gorreana, 
é que ofereceu o plantio das árvores para o referido jardim.

— O general Antônio Oscar de Fragoso Carmona, Presi
dente da Républica, passou em Agosto de 1932 a caminho das Sete- 
-cidades na freguesia dos Arrifes.

No Largo da Saúde o tio Favela apresentou-se vestido de 
lavrador e ofereceu massa sovada ao Presidente da Nação.

206) Devocionário, P. Luis Mariz, pag. 2387
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— É interessante observar-se o arco gótico: do Monte 
Leopoldo; da entrada do Cemitério; do extremo de antiga proprie
dade de João Dias Caridade, à Chã dos Afonsos; e a porta e as ja
nelas da Capela do Cemitério.

— Recordamos 5 alminhas: na canada das Colmeias, na 
Travessa da Piedade, Beco das Alminhas, e na Rua do Amaro 
Dias, as quais assinalam a morte repentina de uma pessoa que pas
sava no local.

— A pedra da Ermida de N .a S .a da Conceição edificada 
no prédio do Morgado Luis da Câmara, serviu para o adro da Igre
ja da Covoada, segundo informação do Dr. Hugo Moreira.

— Na frente do Jardim dos Milagres foi construída em 
1947 a “ Casa das pias” para no tempo se resolver o grave proble
ma da falta de água.

Na década de 60 estava sem utilidade e só desfeava o lo
cal.

Então a Junta de Freguesia demoliu a obra e a pedra ser
viu para os alicerces e para a base do Coreto.

— O Passai de N .a S .a dos Milagres, à Travessa n.° 25„ 
foi comprado em 1944 por 34 contos, incluindo uma casa pequena 
e arruinada, ao lado de cima. Esta foi vendida por 4.000S00 para 
ajudar aos concertos do Passai.

— A lâmpada do S. Sacramento que se encontra na Paro
quial de N .a S .a dos Milagres foi mandava vir de Lisboa em 1960 
pelo Sr. Padre Falcão e custou 14 contos.

— Restam ainda indícios de fontenários antigos na fre
guesia dos Arrifes.
Na Chã do Outeiro descobre-se restos do fontenário que se chamou 
do Padre Antônio Jacinto, data de 1864: em frente ao Beco Fran
cisco Afonso houve a fonte da Tia Henriqueta (uma velhota que 
morava no lado de cima), hoje transformada em depósito de mate
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rial: na Chã dos Afonsos o fontenário de Luis da Câmara, de 1861: 
e o tanque dos Manaias (ficou o apelido), à Rua do Amaro Dias, 
porque o velho foi totalmente arrasado para construírem o novo e 
moderno que lá vemos.

— No remoto ano de 1928, sendo presidente da Junta, 
Luis do Couto Benevides, foi elaborado, discutido e aprovado em 
sessão um plano de actividades e obras.

Por aqui se aquilata do valor do sr. Luisinho!
— Nos anos 30 o Monte da Saúde era propriedade de Ar- 

thur Amorim da Câmara. Sabe-se pelo livro de actas da Junta de 
Freguesia, A. 1930/36 na folha 44.

— JOSÉ MACHADO DE SOUSA, acaba de ser nomea
do delegado parochial, o nosso bom amigo Sr. José Machado de 
Sousa dos Arrifes. Também foi nomeado louvada predial por parte 
da Fazenda.

Caracter honesto e digno, bem assentam estas nomeações 
no referido cavalheiro, que tem a seu cargo o serviço postal 
n’aquella freguesia, e que tem exercido outros cargos, muito a con
tento do público, com oo de regedor de parochia, alinhador muni
cipal e membro da Junta de Parochia.

O Sr. José Machado de Sousa é incontestávelmente um 
dos mais prestantes cavalheiros da sua freguesia, inspirando toda a 
confiança, e gosando de bem merecida estima.

Jornal “ VENTOSA” n.° 543 de 9/5/1981
— O Bispo D. Humberto de Medeiros ofereceu à Igreja 

de N .a S .a da Saúde a relíquia do Santo Lenho que lhe fora ofereci
da aquando da sua sagração episcopal.

— A Bancada e os confessionáíios da Igreja da Saúde fo
ram feitos pelo mestre João Rebelo em 1945.

— D. Humberto todas as vezes que nos visitava lembrava- 
-se dos pobres e das instituições de caridade.
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Na l , a visita ofereceu 10 contos, e na 2 .a 32.000 dólares.
— Nos tempos antigos houve nos Arrifes Posto do Regis

to Civil, onde se fazia os assentos de nascimento, casamento e óbi
tos.

Foram seus encarregados, entre outros: Prof. João Ma
chado de Benevides, D. Maria Aura de Sousa Calouro e D. Maria 
dos Anjos Medeiros.

— “ Adveniat regnum tuum” — foi a divisa que D.Hum
berto escolheu para inscrever no seu brazão e que tem sido lema da 
sua acção pastoral, implantando neste mundo o reino da eternida
de.

— Na sessão de 8/1/1980 a Junta de Freguesia deliberou pe
dir às autoridades competentes um posto de polícia que funcionaria 
ao lado da nova Sede.

— Numa das suas visitas aos Açores D. Humberto foi no
meado sócio-honorário do Instituto Cultural de Ponta Delgada.

— Nos últimos tempos as farmácias Moderna e Pacheco 
de Medeiros apresentaram requerimentos para abrirem postos nos 
Arrifes.

— Em Maio de 1977 o nosso Cardeal presidiu em Fátima 
à grande peregrinação internacional e na Universidade Católica de 
Lisboa foi homenageado e nomeado doutor “honoris causa” .

— No campo político vai adquirindo destaque nos meios 
americanos JOHN CORREIA, natural dos Arrifes.

Foi eleito em 1983 senador de East Providence, represen
tando 20 mil pessoas; pertence à comissão de Corporações; é Secre
tário de Leis Especiais; faz parte da Comissão para novos senado
res; e representou o Governador Garrahy no Festival Étnico reali
zado na cidade.
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— Isabel Maria Rodrigues Machado, mais conhecida por 
“ Isabelinha dos queijos” foi uma senhora muito dinâmica, a quem 
os Arrifes deve o Cine Saúde. Foi ela que principou com o cinema 
na freguesia.

Nos anos 20 e 30 montou e manteve uma pequena fábrica 
de lacticínios e a seguir abriu uma mercearia e taberna no largo da 
Saúde.

— Enterrada no chão do corpo da Igreja da Saúde está 
uma garrafa, contendo um documento narrativo das obras do soa
lho da mesma Igreja, realizadas ein 1939 pelo Padre João do Rego.

Ainda não se descobriu este documento histórico.
— Nas várias eleições de 1976, 79, 82 e 83, com finalida

des nacionais ou regionais, os arrifenses manifestaram sempre a 
sua tendência maioritária para com a social-dcmocracia, votando 
P.S.D.

— A imagem antiga de Santa Bárbara que o teslamenteiro 
de D. Margarida Câmara mandou buscar a Lisboa è a actual Santa 
Luzia.

Foi em 1949 que o pintor lhe mudou o nome.<

— Um sino da Ermida dos Milagres foi comprado cm Lis
boa no ano de 1819 por 82$980 reis, o qual pesava 7 arrobas e 6 
quintais.

— O douramento da capela da ermida de N .a S .a dos Mi
lagres foi feito em 1828 por José Soares de Menezes, pintor; ao 
qual se pagou pelo seu trabalhp 300S000 reis.

— No ano de 1904 foram recenseadas, em idade escolar, 
240 crianças do sexo masculino, 216 do feminino, o que prefazia 
um total de 714 crianças.

— O sacrário da Igreja da Saúde foi adquirido à Matriz 
de Ponta Delgada por 6.000S00 em 1970 c o serralheiro, I.aurénio 
dos Santos Fita ofereceu o cofre em metal para o interior.
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— As obras de limpeza de cantaria da Igreja de N .a S.a 
dos Milagres custaram à Paróquia cerca de 1.000 contos.

— A imagem antiga de São José que se encontra no altar 
lateral da Igreja dos Milagres veio da Igreja primitiva de São José 
que estava edificada no actual jardim Sena Freitas.

— José Maria da Câmara Coutinho Carreiro de Castro 
era o Barão de N .a S .a da Saúde e possuia, entre outros 30 alquei
res de terra à Saúde, mais 120 alqueires no dito sitio e mais de 60 al
queires de terra na Tiçoa dos Arrifes, segundo as Instituições vin
culares de João Arruda, à página 80.

Era o 6.° neto do casal: João de Sousa Carreiro e Dona 
Margarida Coutinho Câmara que casaram a 19 de Janeiro de 1663.

O brazão de armas do Barão de N .a S.a da Saúde foi des
coberto sob as ruínas do antigo solar e entregue ao museu “ Carlos 
Machado” pelo Dr. Hugo Moreira.

O referido brazão de armas tem 74 cms de altura e 83 de
largura.

O Barão José Maria da Câmara veio a falecer em Lisboa 
no mês de Outubro de 1885.

t .

— As professoras: D. Maria dos Anjos Medeiros e D. Isa
bel Maria da Encarnação Moniz foram condecoradas pelo Gover
no, respectivamente a 10 de Junho de 1958 e 1959, com as insígnias 
de Cavaleiro da Ordem de Instrução Pública.

— Nos anos 60 e 70 existiu a serragem Rezendes à Traves
sa dos Milagres. Com falecimento do seu proprietário, encerrou as 
suas actividades.

— Nas décadas de 30, 40 e 50 faziam-se nos Arrifes “ Pre
ces públicas a Deus” a suplicar chuva para as sementeiras.

Seria interessante estudar o fenômeno em perspectivas só- 
cio-religiosas... podemos adiantar que tinham a sua origem e inten
ção nas antigas Rogações; partiram da iniciativa do Padre Manuel 
Pereira Dias; e as razões são agrícolas e econômicas.
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— O “ Conjunto Musical dos Arrifes” que apareceu nos 
anos 70 era constituído pelos seguintes elementos:

Ezequiel Manuel Moniz Silva (libalão)
AmiicarSoares Pereira (viola)
João Sousa (viola)
Jaime Sousa (viola)
João Luis Rodrigues Silva (acordeão)
Antônio Carlos (ferrinhos)
Susana Margarida Carreiro
Isabel Maria Carreiro
Ana Isabel da Costa Paiva (3 vocalistas)
João Pereira (assistente técnico)
— A primeira “ Alminha” da Rua do Amaro Dias assina

la â  morte; por acidente de viação, de Miguel Correia, ocorrida a 
26/10/1951.

Fez a cruz em pedra regional o canteiro Manuel Cordeiro, 
preséntementé radicado em Edmonton, Canadá.

— A 29 de Setembro de 1956 foi colocado sobre o telhado 
da Capela de N .a S.a Auxiliadora um pequeno sino que viera da 
Alemanha para o Grêmio da Lavoura, mas como não servia para o 
que se destinava, foi oferecido ao Sr. Horácio Teves pelo Sr. Antô
nio Alves, representante da Firma “ Vahl Walenstein” de Hambur
go.

— A Capela interior de N .a S.a Auxiliadora foi inaugura
da a 31/7/1953 por ser dia do aniversário natalicio da menina Mar
garida Manuela, filha do Sr. Ernesto Wallenstein,

— Com a finalidade de prestar assistência a mães e crian
ças, instalou-se na freguesia dos Arrifes, ao Monte Leopoido, um 
centro materno-infantil no ano de 1957.

Inicialmente a equipa era constituída por um médico, 
duas enfermeiras-educadoras e uma auxiliar de enfermagem que 
faziam consultas pré-natais e pós-natais, três dias por semana.
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Posteriormente estes serviços aperfeiçoaram-se imenso, 
através de muitas campanhas de mentalização, iniciativas válidas e 
vários benefícios.

Posteriormente estão instalados na Casa do Povo, ao 
Largo da Saúde.

Antigamente as percentagens de morte por parto e mor
tandade infantil na freguesia dos Arrifes eram grandes, mas hoje 
em dia são praticamente nulas.

O êxito deve-se (é de toda a justiça escrever-se nestas 
“ CRÔNICAS” ) ao trabalho porfiado e constante do Dispensário e 
das senhoras enfermeiras.

Muito obrigado! em nome dos Arrifenses, das mamãs e 
dos bebês!

Em Outubro de 1959 abriu o CENTRO DE EDUCAÇÃO 
FAMILIAR, mais conhecido no meio por “ CASA DAS MÃES” , 
a pedido da Sr. Dona Margarida Hintze Ribeiro e com o apoio: da 
Comissão da Obra das Mães pela Educação Nacional; da Junta Ge
ral; e do Governo Civil.

Instalou-se na antiga moradia do Major Benjamim Ferim 
Coutinho, ao Largo do Bom Despacho.

Foi sua orientadora, durante os 16 anos do seu funciona
mento, D. Ivone Arruda Furtado, competente e devotada assisten
te familiar.

Frequentavam o Centro, numa média anual de 70 alunas, 
raparigas dos 12 aos 25 anos de idade, com a finalidade de se pre
pararem para a vida familiar.

Era ministrado um progama que incluia as seguintes ma
térias:

— Bordados regionais
— Tecelagem
— Puericultura e enfermagem
— Corte e costura
— Culinária
— Economia doméstica
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— Adorno do lar
— Civilidade
Tinha a colaboração dos Serviços Maicrno-inafaniis, de 

uma professora de bordados e de uma mestra dc tecelagem.
No ano de 1973, o Centro encerrou as suas actividades 

por falta de frequência, visto muitas moças terem emigrado, outras 
terem optado pelo estudo, e umas terceiras pelo trabalho na cidade.

Foi pena, ter-se perdido os preciosos e valiosos serviços 
deste Centro dc Educação Familiar, visto se destinarem à prepara
ção e educação das jovens, na perspectiva do seu futuro e da sua 
vocação.

— LUCIL1A MORGADO c a nossa simpática eançone- 
tista-fadista que acaba de realizar o seu grande sonho - o lançamen
to de um disco.

Trata-se de um “single” de etiqueta “ Horizonte” inte
grando as composições “ Antes viver de Saudade” de Antônio Ma
nuel e Fernando Lito, e “ Lembranças de 20 anos” da autoria de 
Liza Maria.

Nesta sua primeira gravação comercial, 1 ucília Morgado 
c acompanhada por um conjunto dirigido por Matos Coutinho.

Enquanto viveu nos Arrifcs (hoje está radicada na cidade 
do Porto) actuou em largas dezenas dc espectáculos, tendo acom
panhado o show “ Açorianíssimo” nas suas digressões às comuni
dades açorianas dos Estados Unidos e Canadá.

— Referimo-nos atrás a Luis do Couto Benevides como 
presidente da Junta dc Freguesia. Mas podíamos relatar a sua vida 
enquanto andou embarcado em vários navios e visitou muitos paí
ses, no tempo da Grande Guerra de 14 a 18.

Apesar do nosso desejo não nos é possível, dentro do âm
bito desta monografia, fazer a história deste ilustre arrifense.

Contudo desejamos incluir nestas “ NOTAS DISPER
SAS” uma carta do Contra-almirante Excemaus que diz bem do es
pirito humanitário de Luis Benevides ao recolher os referidos náu- 
fragios.
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A carta, originalmente escrita em francês, e que traduzi
mos abaixo, foi-nos amavelmente cedida pelo seu filho: Carlos 
Couto Bcncvides.

"Lu tenho a declarar, durante o tempo em que o vapor 
brasileiro A S  IA me transportou de Dakar até Casablanca de 6 a 12 
de Novembro de 19/8, que fu i rodeado, a bordo desse navio, tanto 
eu como também os oficiais e marinheiros franceses, das maiores e 
mais elevadas atenções, alojamento confortável, alimentação exce
lente e abundante e serviço perfeito.

Lu sou reconhecido a todo o pessoal de Bordo, nomeada
mente ao senhor comissário do AS!A - Luis Benevides.

Casablanca, 12 Nov.° 1918
Ass. Contra-almirante Lxcemaus

— O agrupamento de escutas dos Arrifes, n.° 433 — Ba- 
den Powell, iniciou no dia 18 de Abril de 1984 a publicação de um 
jornal copiografado, intitulado “ SERVIR” , o qual no 2.° número 
se passou a intitular “ CHAMA” .
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SUGESTÕES

— A Irmandade do Espírito Santo da Travessa dos Mila
gres devia tomar a iniciativa de restaurar o seu “ Triato” pois é um 
elemento histórico a conservar e de real valor.

— Fazemos a sugestão aos proprietários da degradada 
“ Casa do Tabaco” , a meio da Rua da Carreira, de demolirem o 
edifício.

Está no último grau dc degradação e só desfeia o local.
— É interessante o arco redondo, sobre o qual passava 

antigamente um pequeno aqueduto de condução de água potável.
Está em frente do Pico das Carouchas.
Sugerimos à Junta de Freguesia a sua conservação.
— Seria sinal de conhecimentos históricos que se denomi

nasse o Jardim dos Milãgres: BURACO DO CASQUEIRO.
— A Junta de Freguesia devia empenhar-se para que o 

edifício que foi pertença do Major Benjamim Ferim Coutinho, 
combatente da Grande Guerra, Oficial de Artelharia, Professor de 
Matemática do Liceu Nacional de Ponta Delgada, casado com D. 
Fernanda da Cunha, da qual teve 4 filhos, sendo o último: Luis 
Coutinho, internado na Casa de Saúde do Telhai - Lisboa e actual 
proprietário do imóvel, não chegasse à degradação total e fosse res
taurado e usado para algo de positivo.
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— O jardim público: Dona Leonor Cândida Afonso deve
ria ser bem cuidado na parte de jardinagem; ter um artístico por
tão; e uma placa com o nome da homenageada.

— Deveria cuidar-se da conservação da casa do feitor do 
Monte da Saúde, na sua traça original. Para quem entenda, trata- 
-se de uma construção característica e de umas chaminés tipicas.

— Faz pena... passar e olhar o lindo portão da fazenda 
que foi de João Dias Caridade, à Travessa da Piedade, e vc-lo fe
chado a blocos de cimento.

Até tomo a liberdade de endereçar a sugestão ao seu ac- 
tual proprietário: Eduardo Farias que nas suas modelares oficinas 
podia fazer um artístico portão de ferro.

Explicando-lhe toda a história... estou convencido que 
gostaria e agradecería!

— Convinha fazer-se a restauração da imagem de N .a S.a 
da Piedade, dado o seu alto valor histórico e artístico, no Instituto 
Dr. José Figueiredo em Lisboa.

(— Um moinho de vento, fala do passado e das activida- 
des industriais antigas... seria louvável manter de pé o do Manuel 
Pereira.

— As “ ALMINHAS” são sinais de religiosidade antiga 
que merecem ser preservadas, mimosamente...

— Três datas deveriam ser colocadas: à entrada do Cemi
tério, na sua Capela e no “Triato” da Rua do espirito Santo.

Seriam elas e são certas: 1834, 1925 e 1864.
— Dado que a Igreja da Saúde deu origem à Paróquia de 

N .a S.a dos Milagres em 1959, devia-se chamar “ MATRIZ” .
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DATAS IMPORTANTES

1530 -  Ermida de N.a S.a da Piedade
1564 — Ermida de N .a S .a do Bom Despacho
1612 — Ermida de N .a S.a da Saúde
1621 — Falecimento do Ermitão Pedro Nunes
1628 — Falecimento de D. Margarida Câmara
1630 — Data da l . a Imagem de N .a S.a da Saúde
1719 — Curato de N .^S.3 da Saúde
1764 — Ampliação da Igreja de N .a S.a da Saúde
1791 — Ampliação da Ermida de N .a S.a da Piedade
1816 — Principia a construção da Igreja de N .a S .a dos Milagrs
1819 — Imagem de N .a S.a dos Milagres
1827 — Abre ao culto a Igreja dos Milagres
1831 - Terminam ao obras da Igreja dos Milagres
1834 — Cemitério
1846 — Construção da Igreja da Covoada
1863 — Escola feminina
1864 — TEatro do Espírito Santo
1873 — Guarda-vento e coro da Igreja da Saúde 
1908 — Nascimento de Gabriel Ferreira 
1910 — Filarmônica “ RECREIO MUSICAL”
1914 — Escola D. Leonor Cândida Afonso
1915 - -  Nascimento de Humberto S. Medeiros
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1926 — Capela do Cemitério
1930 — Jardim “ D. Leonor Cândida Alonso”
1939 — Casa do Povo
1946 — Padre Humberto S. Medeiros
1947 — Lira de N .a S.a da Saúde
1966 — Instalações “ Eng. Luis Gomes” c Bispo D. Humberto 
1970 — Arcebispo de Boston
1972 — Aguia Clube Desportivo
1973 — Cardeal D. Humberto 
1975 — Agrupamento de Escutas
1977 — Falecimento de Gabriel Ferreira 
1983 — Falecimento do Cardeal D. Humberto
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