




É um dado comumente aceite que as mulheres 
só a partir do século XX dispuseram de condições 
para livremente se manifestarem e exercerem 
uma profissão, aproximando-se cada vez mais de 
uma paridade com o universo masculino.

Apesar de ainda haver muito caminho a percorrer 
nessa equiparação, foi, sem dúvida, em tempos 
bastante recentes que as mulheres encetaram 
essa rota de autonomia, o que não significa que, 
em épocas mais ou menos recuadas, algumas 
delas não conseguissem romper estereótipos e, 
a seu modo, afirmarem-se.

É para falar dessas mulheres, mais ou menos 
singulares, que se construiu este roteiro, que as 
mostra integradas no Funchal, onde nasceram e /
ou viveram, portuguesas ou estrangeiras,
com uma ligação a este espaço traduzida no 
exercício de vidas muito diferentes umas das 
outras, mas todas dignas de registo.

Este roteiro é, também, portanto, uma homenagem 
a essas mulheres pioneiras e corajosas que 
ousaram inovar e empreender em todos os 
tempos e circunstâncias, ou que, no desempenho 
de funções que lhes competiam, enriqueceram o 
quotidiano do Funchal.

Roteiro Mulheres do Funchal
Introdução
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Os ofícios constituíram desde 
sempre na Madeira um dos 
poucos campos em que as 
mulheres sobressaem en-
quanto profissionais,  com es-
paço próprio nas procissões 
de Corpus Christi e de San-
tiago, ambas com passagem 
pelo Largo do Pelourinho, 
onde ainda se encontra um 
Passo então utilizado. As mul-
heres desfilavam numa espé-
cie de blocos carnavalescos, 
a meio da procissão. 

Mulheres dos Ofícios
Largo do Pelourinho 

01
Seguindo o regimento de 
1483, a secção das mulheres 
começava pelas “mancebas 
de partido” - as prostitutas, 
respeitadas enquanto classe 
profissional - e porteiros das 
mancebias, dançando em 
grupo acompanhados por um 
gaiteiro. Seguiam-se as pélas 
dos ofícios, nas quais elas 
dançavam nos ombros de um 
homem ou de uma mulher: 
primeiro, as peixeiras, de-
pois as padeiras, regateiras,

fruteiras e vendedeiras, to-
das elas dançando com 
seu gaiteiro. Este costume 
manteve-se até ao início do 
século XVIII, quando foi abo-
lido por indecente. Entre os 
ofícios contavam-se ainda as 
biscoiteiras, as conserveiras, 
as tecedeiras, as forneiras, 
as carreteiras e as fanque-
iras. Muitas delas  viviam e 
trabalhavam perto do Largo 
do Pelourinho, o primeiro lo-
gradouro do Funchal, onde 
também se situavam a feira 
e a alfândega.

Neste local se concentrava 
o comércio no séc. XV-XVI.
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Os primitivos açougues do 
Funchal ficavam a oeste do 
Largo do Pelourinho, onde 
hoje estão a rua dos Tanoe-
iros e Travessa dos Açougues, 
que lhes evoca o nome. Nos 
açougues, em regra ligados 
ao homem, surgem, porém, 
presenças femininas de vul-
to. Em Outubro de 1491, o es-
paço é cedido a uma mulher, 
responsável pela sua gestão 
construção, manutenção e 
limpeza.

02 Mulheres dos Açougues
Travessa dos Açougues

Na 1ªmetade do séc. XVI, 
outra figura feminina: Joana 
Falcoa, documentada en-
tre 1527 e 1546,  que, com 
o marido, eram os princi-
pais açougueiros da cidade. 
Joana vendia e cortava, por 
licença camarária, carne de 
vaca, carneiro e porco, ar-
ranjando, ainda, touros para 
as festas do Corpus Christi e 
de Santiago Menor, usados 
nas corridas e vaquejadas à 
frente da Sé, antes de serem 
consumidos pela população. 

Algum deste gado era impor-
tado, em barco seu, do Norte 
de África e de Canárias. A 
partir de 1527 surge sozinha 
a gerir o negócio. Em julho de 
1532, manda buscar touros, 
para as festas da chegada de 
Simão Gonçalves da Câmara, 
o Magnífico, e a festa do Anjo. 
Em fevereiro de 1546, por oc-
asião de uma  grande fome, 
envia um navio às Canárias 
para buscar gado e em abril 
oferece 6 touros para a festa 
de Santiago.

Toponímia que até hoje per-
petua a memória dos antigos 
açougues da vila do Funchal.
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Nasceu em dezembro de 
1897, em Santa Maria maior, 
presumivelmente no n.º 27, 
2º andar, da rua de Santa 
Maria, filha de pais naturais 
da freguesia de São Jorge. In-
gressou na Universidade de 
Coimbra por 1917, aí fazen-
do os estudos preparatórios, 
graduando-se em Medicina 
em 1923. Concluiu o seu 
percurso académico com 
um doutoramento, cuja tese, 
intitulada “Sobre o estudo 
estatístico e toxicológico dos 
envenenamentos pelo arséni-
co”, foi publicada em 1925, 
sendo a primeira mulher ma-
deirense a doutorar-se em

Cristina da Cunha 
Rua de Santa Maria

03
Medicina. Foi uma reputada 
ativista na defesa dos dire-
itos das mulheres, fazendo 
parte do Conselho Nacional 
das Mulheres Portuguesas, a 
principal associação de Mul-
heres da primeira metade 
do século XX (1914-1947), 
ao lado de figuras como Ad-
elaide Cabete, nunca tendo, 
num contexto político adverso 
ao associativismo feminino, 
deixado de militar e colaborar

de diversas formas. Desem-
penhou funções diretivas na 
Comissão de Higiene, sen-
do vogal da direção dessa 
mesma comissão durante a 
presidência de Maria Lamas. 
Colaborou na revista Alma 
Feminina, na qual publicou 
diversos artigos de infor-
mação sobre higiene, edu-
cação e toxicologia. Morreu 
em Coimbra, em data poste-
rior a 1950.

N.º 27 da rua de Santa Maria, 
em cujo 2º andar parece ter 
nascido Cristina da Cunha.
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Nascida no Funchal em 1936, 
Maria José de Sousa foi uma 
das mais dinâmicas em-
preendedoras desta cidade. 
Após uma infância difícil, 
tornou-se empresária aos 
16 anos, assumindo junta-
mente com o pai as rédeas 
da padaria na Rua de Santa 
Maria da qual este era sócio, 
à época à beira da falência. 
Os primeiros anos de trabalho 
foram particularmente duros, 
cabendo-lhe, entre outras, a 
tarefa de distribuir pão pela 
cidade durante a noite.

Mariazinha, a Padeira
Rua de Santa Maria

04

Em 1955, o nome do negócio 
é alterado para Padaria Mari-
azinha, assumindo-se pes-
soalmente como imagem 
de marca do negócio. Com a 
morte do pai, tomou o con-
trolo da empresa, comprando 
ao sócio do pai a sua parte. 
A qualidade do pão, e a in-
ovação que introduziu duran-
te a década de 60, proporcio-
nando pão quente a qualquer 
hora do dia, valeram-lhe a 
prosperidade, resultando na

de mais duas padarias, di-
versificando depois o negócio 
para a área da hotelaria.  Das 
críticas iniciais ao facto de 
ser mulher e trabalhar fora 
de casa, passou ao reconhe-
cimento social atestado pela 
atribuição da Medalha da Or-
dem de Mérito, recebida em 
junho de 2000.

A histórica padaria na rua 
de Santa Maria, onde tudo 
começou, designada desde 
1955 Padaria Mariazinha.
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Margarida Morna do Nasci-
mento nasceu no Funchal em 
1929. Formada  em Filologia 
Clássica pela FLUL, iniciou a 
atividade docente em 1953 
no então Liceu e hoje Esc. 
Sec. Jaime Moniz. Leciona-
va português, latim e grego, 
sendo ainda diretora do Cen-
tro Académico Feminino do 
Funchal. Nas décadas de 60 
e 70, colaborou no Diário de 
Notícias e no Jornal da Ma-
deira, bem como no jornal 
infantil A Canoa, suplemento 
do Eco do Funchal.

Margarida Morna
Escola Secundária Jaime Moniz

05
Em Novembro de 1980, tor-
nou-se Diretora Regional 
do Ensino, por convite do 
Secretário Regional da Ed-
ucação e Cultura, e man-
teve-se  em funções até 
ao final de 1990. Em 2000, 
lançou o livro Um Dia Depois 
do Outro, galardoado com o 
Prémio Literário Vergílio Fer-
reira, da Câmara Municipal de 
Gouveia.

A 10 junho de 2011 recebeu 
a Comenda da Ordem de In-
stituição Pública dada pelo 
representante da República 
na Madeira, que a enalteceu 
enquanto “exemplo vivo de 
dedicação à causa do ensino 
[...] pedra essencial do nosso 
desenvolvimento e afirmação 
no Mundo.” Já havia falecido 
a 28 de setembro de 2011, 
quando o seu espólio literário 
foi entregue à biblioteca da 
Escola Secundária Jaime 
Moniz.

No Liceu Jaime Moniz, du-
rante quase quatro décadas 
Margarida Morna lecionou.
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A atividade de bordar na Ma-
deira remonta aos tempos do 
povoamento. Até meados do 
século XIX, tanto as senhoras 
da nobreza como as do povo 
faziam-no para os dotes de 
casamento. Em 1840, Miss 
Phelps, filha de um inglês 
ligado aos vinhos, fundou 
uma escola dedicada ao ensi-
no desta arte, o que permitiu 
às jovens dispor de possibi-
lidades de evolução técnica, 
com o resultado mostrado 
ao público na exposição de 
1850, no Palácio de São Lou-
renço.

Bordadeiras
Rua do Anadia

06

Seguiu-se a Grande Ex-
posição Mundial de 1851, em 
Londres, determinante para o 
futuro desta arte: o número 
de bordadeiras aumentou, 
e das 1029, em 1863, pas-
sou-se para 60000 em 1950. 
A fundação das Casas de 
Bordados na viragem do sé-
culo transformou a produção: 
dividiram-se tarefas e as 
bordadeiras trabalhavam em 
peças com padrões estampa-
dos nas Casas. 

A concorrência do bordado 
estrangeiro manteve sempre 
baixos os custos da mão-de-
obra, e  trabalho duro, paci-
ente e mal remunerado só 
foi reconhecido nos finais do 
século XIX com a criação da 
Sociedade de Proteção das 
Bordadeiras. Só em 1976, 
com o Sindicato Livre dos 
Trabalhadores da Indústria de 
Bordados, Tapeçarias, Têxteis 
e Artesanato, a classe obteve 
a dignificação que merecia.

Instituto do Vinho, Bordado 
e Artesanato da Madeira, 
antiga sede do Grémio dos 
Industriais de Bordado.
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Mary Jane Wilson nasceu a 3 
de Outubro de 1840 em Har-
ihar, Índia. Filha de pais ing-
leses, cresceu na fé anglicana 
até à morte dos mesmos, 
quando foi viver para França 
em casa de uma  tia. Aí se 
converteu ao catolicismo e 
no dia 11 de Maio de 1873 
foi batizada, assumindo, na 
fé católica, o nome  de Irmã 
Maria de S. Francisco. Em 
1881, Mary veio para a Ma-
deira para cuidar de uma pa-
ciente inglesa, e no Funchal 
onde permaneceu até ao fim 
da vida.

Mary Jane Wilson
Rua do Carmo 

07
Dedicou-se  à catequese, aos 
doentes e à educação, e in-
stituiu diversas obras a favor 
dos pobres. A 15 de Fevereiro 
de 1884 fundou a ordem re-
ligiosa das Irmãs Francisca-
nas de Nossa Senhora das 
Vitórias, ou Vitorianas. Em 
1907, durante uma epidemia 
de varíola na Madeira, cuidou 
dos pacientes sendo por isso 
agraciada com a Ordem da 
Torre e Espada pelo rei D. 
Carlos.

Com a República foi presa 
e expulsa para Inglaterra, 
regressando um ano depois. 
Morreu a 18 de Outubro de 
1916, aos 76 anos, no Con-
vento de São Bernardino, 
Câmara de Lobos. A sua 
canonização iniciou-se em 
1991,  e o Papa Francisco fê-
la Venerável a 11 de Outubro 
de 2013. Em sua homenagem 
há uma estátua em bronze no 
Largo Severiano Ferraz e em 
Santa Cruz está um conjunto 
escultórico. 

Núcleo Museológico Mary 
Jane Wilson, rua do Carmo.
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A família Phelps destacou-se 
no Funchal oitocentista,  ne-
gociando sobretudo em vin-
ho. A ela pertenciam Elizabeth 
Dickinson Phelps (1796-
1876), casada com Joseph 
Phelps, e o casal teve 11 fil-
hos, dos quais se destacaram 
Elizabeth (Bella)(1820-1893) 
e Mary (1822-1893). O casal, 
empreendedor e benemérito, 
fundou, em 1819,  a Escola 
Lancasteriana masculina e 
três anos depois, a feminina. 

As Phelps 
Largo do Phelps

08

O método usado (um mestre 
ensinava os alunos mais 
velhos, que eram, depois, 
responsáveis pelos mais no-
vos) possibilitou a centenas 
de jovens madeirenses aces-
so à educação. Bella abriu 
em 1840 uma  escola para 
ensinar o bordado às jovens 
e senhoras e tratou da di-
vulgação, promoção e venda 
do bordado madeirense  na 
exposição do Palácio de São 
Lourenço, em 1850, e depois 
em Londres, na Grande Ex-
posição Mundial de 1851.

A abertura do mercado inglês 
foi fulcral para o lançamen-
to comercial do bordado. A 
Mary deve-se um diário es-
crito entre 1839 e 1843, no 
qual descreve o quotidiano 
do Funchal e do Monte, local 
da quinta da família, acres-
centando ainda dados sobre 
o clima, a paisagem, a co-
munidade britânica e as suas 
práticas religiosas, precioso 
repositório de informação 
para o Funchal na época.

Residência da família Phelps, 
ao n.º 6 da rua do Carmo.
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Em 1880 nasce, na casa 
familiar na Rua dos Fer-
reiros (mais tarde, Casa 
Tomászewski),  Joana Sul-
tana Abudarham, no seio de 
uma família judia fixada na 
Madeira em tempos de seu 
avô José Abudarham. Dedi-
cada ao comércio, a família 
prosperou, sendo uma das 
mais distintas da sociedade 
da época. Entre as amigas de 
Joana contavam-se as irmãs 
Sauvayre, Luzia e Laura Ve-
ridiana de Castro - uma elite 
de mulheres cultas e ricas, 
com intensa vida social.

Joana Abudarham 
Rua dos Ferreiros

09
Tal como a mãe e a avó, 
preocupava-se com os mais 
desfavorecidos, sendo mem-
bro da Cruz Vermelha da Ma-
deira, tendo  acudido os feri-
dos na Revolução de 1931. 
Com uma personalidade 
artística, participou com in-
tuitos beneficentes em peças 
de teatro escritas por Matilde 
Sauvayre e também da orga-
nização de eventos diversos 
para apoiar causas como a 
Escola de Artes e Ofícios ou

os mutilados da guerra. Aos 
18 anos, conheceu António 
Nobre, que, impressionado, 
lhe dedicou alguns versos.  
Na Quinta de São Roque, para 
onde foi viver após a viuvez, 
reunia-se regularmente a 
intelectualidade do Funchal, 
em memoráveis saraus e ter-
túlias por si organizados.  Foi 
a última pessoa a ser sep-
ultada no cemitério israelita 
do Funchal. Faleceu aos 96 
anos, em 1976, sendo a últi-
ma pessoa a ser sepultada no 
cemitério israelita do Funchal.

Residência dos Abudarham 
nos finais do século XIX.
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Beatriz Helena de Barros 
Lima nasceu no Funchal a 3 
de julho de 1884, filha do 2º 
visconde de Geraz do Lima, 
e de D. Ana Sofia Welsh de 
Freitas Lomelino. Era prima 
e amiga da escritora Luísa 
Grande Lomelino, conhecida 
como Luzia. Beatriz trabalhou 
como enfermeira na Cruz Ver-
melha Portuguesa, saindo dos 
padrões da etiqueta feminina 
da época. A delegação da 
Cruz Vermelha na Madeira 
foi instalada em 1914, tendo 
como primeiro presidente o 
seu pai, o visconde de Geraz 
do Lima.

Beatriz de Barros Lima
Rua dos Netos

10

Aquando dos ataques do 
submarino alemão, a 3 de 
dezembro de 1916, Beatriz, 
acompanhada pela mãe, 
participou no socorro aos 
feridos, sendo, pela bravura 
demonstrada durante os sal-
vamentos, condecorada em 
29 de julho de 1919 com o 
oficialato da Torre e Espa-
da, tendo recebido ainda a 
Medalha de Valor e Mérito da 
Cruz Vermelha Portuguesa. 
As qualidades de caridade e

filantropia que então demon-
strou foram publicamente 
reconhecidas pela imprensa 
da época, e nunca a aban-
donaram ao longo da vida, 
presidindo também às Vis-
itadoras da Assistência aos 
Indigentes da Madeira. Viveu 
quase toda a vida no palacete 
Geraz de Lima à rua dos Ne-
tos n.º 30, onde veio a falecer 
a 1 de julho de 1973, aos 89 
anos.

Palacete Geraz de Lima, no 
n.º 30 da rua dos Netos, 
residência dos Viscondes de 
Geraz de Lima.
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Júlia de Atouguia de França 
Neto, nascida no Funchal, 
era bisneta de D. Pedro Ál-
vares da Cunha, Governador 
Geral da Madeira, e ainda 
sobrinha-neta do renomado 
diplomata D. Luís da Cunha. 
Dotada de dotes musicais, 
frequentou em Roma, Gen-
ebra e Paris aulas de canto 
e música, tendo recebido 
diversos primeiros prémios. 
No regresso ao país viveu em 
Lisboa, voltando à Madeira 
em 1854. 

Júlia de Atouguia de França Neto
Rua dos Netos

11 Foi também pianista de 
renome, realizando vári-
os saraus artísticos na sua 
residência na Rua dos Ne-
tos. Contribuiu muito para 
o desenvolvimento da vida 
musical madeirense do séc. 
XIX, pela interpretação de 
enorme qualidade e pelo rep-
ertório rico, tendo instituído 
um modelo benemérito que 
vincularia a filantropia femi-
nina aos salões funchalenses. 
Faleceu no Funchal em 1903.

Triste com a miséria causada 
pela crise económica, par-
ticipa e realiza concertos de 
beneficiência, inclusive na 
Escola Lancasteriana de Eliz-
abeth Phelps. Platão de Vak-
sel descreveu-a como “glória 
musical da Madeira e um dos 
talentos musicais que mais 
honram Portugal”. Frequenta 
também as soirées lisboetas 
organizadas pelo Marquês da 
Fronteira, convivendo com os 
reis D. Fernando e D. Luís, 
seus grandes apreciadores.

Palácio de S. Lourenço, palco 
de memoráveis concertos de 
Júlia de França Neto.
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Entre os cerca de 250 médi-
cos que se formaram nos 73 
anos de existência da Escola 
Médico-Cirúrgica do Fun-
chal, contam-se apenas duas 
mulheres, as irmãs Palmira 
da Conceição e Henriqueta 
Gabriela. Nascidas em 1878 
e 1881, respetivamente, 
matricularam-se nesse es-
tabelecimento, em 1898, e 
aí concluíram os primeiros 
exames, com distinção, em 
1899, terminando o curso de 
quatro anos em 1902.

Palmira e Henriqueta de Sousa
Rua dos Netos

12

Exerceram ambas clínica em 
saúde infantil e feminina com 
consultório na sua residência, 
à Rua dos Netos, n.º 77. Hen-
riqueta exerceu medicina em 
diversas instituições: na As-
sociação de Socorros Mútuos 
Femininos “15 de Setembro 
de 1901”, na Assistência às 
Crianças Fracas e no Recol-
himento do Bom Jesus da Ri-
beira. Desempenhou também 
funções como subinspetora e 
inspetora de Saúde no Distrito 
do Funchal a partir de 1919. 

Os serviços prestados na 
assistência aos doentes du-
rante a I Guerra Mundial val-
eram-lhe a medalha de louvor 
da Sociedade Portuguesa da 
Cruz Vermelha. Morreu no 
Funchal, a 26 de março de 
1951. Palmira, por seu lado, 
parece ter tido um percurso 
bastante mais limitado ao 
exercício da clínica no con-
sultório que partilhava com a 
irmã, vindo a falecer preco-
cemente a 12 de dezembro 
de 1928.

Casarão torreado do n.º 77 
da rua dos Netos, onde re-
sidiam e tinham consultório.
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Maria do Carmo Pimenta 
Leite Monteiro nasceu em  
1924 na rua do Torreão, e, 
com 17 anos, viu o seu pri-
meiro texto publicado no 
suplemento de Natal d’O 
Jornal, com o pseudónimo 
Suzana Pobre, que usaria  
até se casar com José M. S. 
Rodrigues. Em 1964, publica 
Dona Trabucha, a Costurei-
ra Bucha, incentivada  por 
Cabral do Nascimento. Entre 
1969 e 1971, dirigiu o jornal 
infantil A Canoa, suplemento 
do Eco do Funchal.

Maria do Carmo Rodrigues
Rua do Torreão

13
Em 1968, instalou no Fun-
chal a Cooperativa Ludos, o 
primeiro Atelier de Tempos 
Livres da Madeira, com cer-
ca de 80 crianças. Colaborou 
ativamente na promoção do 
apoio às crianças, juventude 
e idosos. Foi fundadora do 
Comité Português para a 
Unicef, do Instituto de Apoio 
à Criança e da Associação 
Crianças Sem fronteiras. De 
1974 a 1977 foi presidente da

Comissão Distrital de As-
sistência do Funchal: desen-
volveu a creche e o jardim de 
infância da instituição Auxílio 
Maternal, instalou um lar na 
Quinta do Vale Formoso e 
adaptou o Hospício da Princ-
esa Dona Amélia a lar. Em  
1977, foi nomeada diretora 
do Centro Polivalente do Fun-
chal. Recebeu a Medalha de 
Mérito Cultural em 1992. Em 
2011, foi distinguida pela Ac-
ademia Brasileira de Letras. 
Morreu em 2014, no Funchal.

Antigos casarões da rua do 
Torreão em foto de c. 1900.
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Nascida no Funchal em 1903, 
filha de irlandeses, compôs,   
organizou espetáculos e 
dedicou-se ao teatro, poesia 
e música. O papel da Madeira 
no início do século XX, como 
meta turística para europeus 
ricos, levou a que algumas 
das quintas se tornassem 
centros de convívio cultural, 
musical e artístico. Na dé-
cada de 30, a Quinta Deão 
tornou-se famosa pelos con-
certos organizados por Sheila 
Power, admirada  pela sensi-
bilidade artística invulgar e 
talento de compositora.

Sheila Power
Quinta Deão

14

Quinta Deão, em 1951. Foi 
demolida na década de 
1980, dando lugar à urban-
ização do mesmo nome.

Os concertos atraíam artis-
tas estrangeiros e nacionais, 
destacando-se o pianista e 
compositor Óscar da Silva. 
A afluência de apreciadores 
de música clássica à Quin-
ta Deão inspirou Luiz Peter 
Clode a criar a Sociedade de 
Concertos da Madeira, insti-
tuição de relevo na vida mu-
sical madeirense entre 1940 
e 1970. Apesar de se descon-
hecer o paradeiro da maior 
parte das suas composições, 

sobrevivem algumas peças 
para canto e piano, entre 
as quais duas sobre textos 
de Gil Vicente, “Vilancete” e 
“Viagem Sagrada”, sendo as 
restantes sobre textos escri-
tos por poetisas inglesas  e 
por si própria (“Oh, Incredible 
Beauty”). Faleceu no Funchal 
em 1971.
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A madre Virgínia Brites da 
Paixão, conhecida como Frei-
rinha, nasceu a 24 de Outubro 
de 1860 em Santo António. 
Com vocação monacal aos 
15 anos, sob a orientação 
do padre Ernesto Schmitz 
ingressou um ano depois 
no convento de clarissas de 
Nossa Senhora das Mercês, 
no Funchal, que continuava a 
funcionar apesar da extinção 
das ordens religiosas.

Madre Virgínia Brites da Paixão
Rua das Mercês

15
Com a implantação da 
República, a comunidade 
dispersou-se, regressando 
Virgínia à casa paterna, le-
vando consigo a imagem do 
Senhor da Paciência, pelo 
qual tinha especial devoção. 
Desde nova dotada de uma 
religiosidade mística, ao 
renovar os votos, em 1913, 
achou-se encarregada por 
Cristo de implementar e di-
vulgar a devoção universal ao 
Imaculado Coração de Maria 
e como resultado da sua

missão, são criadas várias 
Confrarias a partir de 1916, 
sendo a diocese do Funchal 
consagrada a esta invo-
cação em 1926. Faleceu a 
17 de janeiro de 1929, sen-
do a Madeira consagrada ao 
Imaculado Coração de Maria 
em 1933, no Terreiro da Luta, 
diante da estátua monumen-
tal de Nossa Senhora da Paz. 
Sobre a sua casa foi erguido, 
em 1971, um mosteiro de 
clarissas, parte do movimen-
to refundador da ordem em 
Portugal.

Convento das Mercês, na rua 
das Mercês, hoje demolido.
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Nasceu na rua da Carreira, 
no Funchal, a 7 de novembro 
de 1870, filha de D. Francisco 
Xavier de Castro e Almeida, 
natural de Goa, de uma con-
hecida linhagem de Castros 
envolvida na administração 
colonial do Extremo Oriente 
português desde o século 
XVI. Após frequentar o Liceu 
no Funchal, casou-se com 
Feliciano Soares, natural de 
Aveiro, escritor e posterior-
mente  diretor do Diário de 
Notícias do Funchal.

Laura Veridiana de Castro
Calçada do Pico

16

N.º 6 da calçada do Pico, 
onde Laura Veridiana morou 
e faleceu.

Foi fundadora do “Lactário” 
da rua da Mouraria, Dama de 
Caridade do Hospício Princ-
esa D. Amélia, e membro da 
Ação Católica. Como escri-
tora, dedicou-se sobretudo 
ao género infanto-juvenil, à 
produção de textos católi-
cos, destacando-se também 
como tradutora, sendo ainda 
uma reputada declamadora e 
pianista. 

Ao seu círculo de amizades 
pertenciam Luísa Grande, a 
sua prima Virgínia de Castro e 
Almeida, e Amália Vaz de Car-
valho. Morreu na calçada do 
Pico, n.º 6, a 13 de fevereiro 
de 1964.
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Nascida em Portalegre em 
1875, mas madeirense de 
coração, Luísa Susana de 
Freitas Lomelino veio ainda 
bebé para a quinta dos avós 
maternos, no Funchal, nas 
Cruzes. Viveu grande parte 
da sua vida na Madeira, es-
crevendo aqui também muito 
da sua obra literária, de as-
sinalável qualidade. Órfã de 
mãe, passou nas Cruzes a 
melhor parte da sua infância, 
junto dos avós e do pai que 
também morreu cedo. 

Luzia
Quinta das Cruzes

17
Após a morte do pai, frequen-
tou as Salésias, em Lisboa, 
regressando ao Funchal para 
casar com Francisco João de 
Vasconcelos, do morgadio 
do Jardim do Mar. Infeliz no 
matrimónio, iniciou o pro-
cesso de divórcio logo que 
foi permitido, em 1911. Ded-
icou-se de alma e coração 
à escrita, tanto de contos 
como de obra autobiográfica 
e epistolar. A vida da alta so-
ciedade portuguesa e as fre-
quentes viagens por França 

proporcionaram-lhe não só 
tempo livre para escrever, 
como uma inesgotável fonte 
de inspiração e crítica social. 
Autora de nove livros publica-
dos e muitos outros contos e 
inéditos, a agudeza da análise 
e a acutilância da crítica so-
cial, sua marca pessoal, le-
varam a que fosse compara-
da a Eça de Queirós. Morreu 
na Quinta Carlos Alberto, no 
Funchal, em dezembro de 
1945.

Quinta das Cruzes, onde Lu-
zia viveu em criança.
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Fundado em 1495 por João 
Gonçalves da Câmara, segun-
do capitão do donatário do 
Funchal, o Convento de Santa 
Clara teve como responsável 
das obras a sua filha D. 
Constança e como primeira 
abadessa uma outra filha 
sua, D. Joana de Noronha. 
Destinado às jovens da elite 
madeirense, o ingresso nele 
obrigava a pagamento de um 
avultado dote em dinheiro ou 
propriedades.

Freiras de Santa Clara
Convento de Santa Clara

18

Claustro e torre sineira do 
Convento de Santa Clara.

Graças a isso, o convento 
foi-se tornando, ao longo dos 
séculos XVI e XVII, o maior 
proprietário da Ilha, possuin-
do prédios urbanos e rurais 
por toda a ilha da Madeira, 
assim como no Porto Santo. 
Para além de residência de 
freiras,  servia também como 
escola onde se formavam as 
meninas nobres  com o fim de 
se tornarem boas gestoras do 
lar. A partir de fins do século 
XVIII, o Convento de Santa 
Clara torna-se uma atração

turística, pois um  bizarro 
costume, então em voga 
entre os visitantes do Fun-
chal, consistia em visitar um 
conjunto de freiras escolhido 
para o efeito, em troca de 
uma compensação monetária 
para o convento. Estas, por 
sua vez, vendiam-lhes as re-
cordações e doces que con-
feccionavam, sendo particu-
larmente famosas as flores 
artificiais de penas.
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Nascida a 25 de outubro de 
1803, em São Pedro, numa 
família nobre de raiz cris-
tã-nova, Maria Clementina 
teria professado no convento 
de Santa Clara durante o pri-
meiro quartel daquele sécu-
lo. Em 1826, é admirada por 
Henry Nelson Coleridge, que 
descreve a sua extraordinária 
formosura e conta a história 
de amor vivida e jamais con-
sumada da bela freira.

Irmã Maria Clementina
Convento de Santa Clara

19
A profunda impressão deixa-
da por Maria Clementina em 
quem a via, tanto pela beleza 
fora dos padrões da terra, 
nomeadamente os cabelos 
loiros e olhos azuis, como 
pela elegância no vestir, o re-
finamento das suas maneiras 
e a apurada cultura literária, 
tornaram-na um espécie de

ideal romântico feminino de 
fama internacional, e uma 
das principais atrações da 
cidade para quem a visitava. 
Morreu no mesmo convento 
aos 64 anos de idade, a 16 
de Maio de 1867. 

No parlatório do convento, 
atrás de uma grade conven-
tual como esta, Clementina 
recebia os visitantes.
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Netas da escritora e tradutora 
Matilde Isabel de Santana e V. 
M. de Bettencourt, a conheci-
da Viscondessa das Noguei-
ras, e sobrinhas-netas da ro-
mancista Maria do Monte, as 
irmãs Sauvayre da Câmara – 
Maria Celina, Maria das Dores 
e Matilde – foram dedicadas 
artistas. Maria Celina (1856-
1929) publicou, em 1899, De 
Nápoles a Jerusalém: Diário 
de Viagem, relato das lem-
branças e impressões de uma 
longa viagem que a tinha le-
vado ao Médio Oriente.

As Sauvayres
Rua da Mouraria

20

Em estilo vivo, atenta ao 
pormenor, a autora abre ao 
leitor um mundo de cultur-
as diferentes, promovendo a 
viagem como conhecimento 
do mundo. Impressionada 
nas suas viagens com os 
dispensários ou lactários no 
apoio às crianças, deixa em 
testamento o n.º 29 da Rua 
da Mouraria para a instalação 
de um no Funchal. Maria das 
Dores (1865-1941) e Matilde 
(1877-1951) e dedicaram-se 
principalmente à música.

A última ficou conhecida 
também pelas artes cénicas, 
levando ao palco do Teatro 
várias obras. Durante a visita 
de D. Carlos e D. Amélia, em 
1901, estreou a opereta Dois 
Dias em Paris, a comédia 
Morto à Força e o quadro 
Arraial Madeirense. Cultas, 
cosmopolitas e artistas, deix-
aram uma marca indelével 
nas artes insulares.

Solar dos viscondes das 
Nogueiras, atual Lactário 
Maria Eugénia Canavial, 
onde nasceram.
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Marta Cohen da Cunha Teles, 
com o nome artístico de Mar-
tha Telles, nascida a 19 de 
agosto de 1930, no Funchal, 
foi uma pintora de prestígio 
que retratou muito a ilha nas 
suas pinturas. Antes de in-
gressar no curso de Pintura 
na Escola Superior de Belas 
Artes do Porto,  estudou com 
o  pintor alemão radicado na 
Madeira, Max Römer. Depois 
de trabalhar no ateliê de 
Helena Vieira da Silva, fez o 
bacharelato em Artes Plásti-
cas na Universidade de Mon-
treal, entre 1968 e 1971.

Martha Telles
Rua da Carreira

21
Terminou os estudos na Uni-
versidade MacGill no Canadá, 
onde se naturalizou em 1974, 
tendo regressado a Portugal 
apenas em 1983. Distin-
guiu-se na pintura a óleo, 
mas também utilizou aguare-
la e  gravura, tendo ainda 
feito cartões em tapeçaria. 
Expôs individualmente e 
pela primeira vez em 1961, 
em Copenhaga e faleceu em 
Lisboa, a 21 de fevereiro de 
2001.

Duas das suas obras encon-
tram-se no Museu de Arte 
Contemporânea do Funchal 
e uma na coleção da Caixa 
Económica do Funchal /
BANIF.  Mesmo vivendo longe 
da Ilha, conservou com ela 
grande ligação, que bem 
se traduz na frase que em 
1999 proferiu quando expôs 
na Madeira: “Melhor que 
exposições, gostava que os 
meus quadros fossem para a 
Madeira e que bem os esti-
massem”.

Casarão torreado setecen-
tista onde nasceu Martha 
Telles.



48 49

Filha dos condes de Canav-
ial, Maria Amélia da Fonse-
ca e João da Câmara Leme 
Homem de Vasconcelos, Ma-
ria Eugénia nasceu no solar 
familiar, na rua da Carreira, 
a 17 de setembro de 1863. 
Dedicou-se à filantropia, ten-
do fundado ou ajudado a diri-
gir diversas associações e in-
stituições como a Assistência 
a Crianças Fracas e Pobres, a 
Associação Católica da Obra 
Internacional de Proteção às 
Raparigas na Madeira, o pa-
vilhão-jardim Sol.

Maria Eugénia de Canavial
Solar dos Canaviais

22

Solar dos condes de Canav-
ial na rua da Carreira, onde 
nasceu Maria Eugénia de 
Canavial.

A “Proteção a Crianças Fra-
cas”, mais conhecida por 
Lactário, foi fundada, em 
1908, por Eugénia de Ca-
navial, e tinha como objetivo 
prestar auxílio às crianças 
carenciadas. Funcionava no 
edifício da Rua das Mercês, 
nº 25. Em 1925, cedeu três 
salas às Irmãs da Apresen-
tação de Maria e, em outubro 
de 1926, nasce o Colégio da 
Apresentação de Maria.

Após o seu falecimento, o 
Lactário passou a desig-
nar-se por Centro Infantil e 
Escola do 1.º Ciclo Maria Eu-
génia Canavial. O seu espírito 
empreendedor levou-a, ain-
da, a presidir a diversas asso-
ciações católicas, tendo sido 
agraciada com a comenda do 
Grande Oficialato da Ordem 
de Benemerência devido aos 
seus atos de caridade. Fale-
ceu em São Pedro, em 1945.
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Cerca de 1911, veio viver 
para o Funchal Evelyn Ev-
erett-Green, uma das mais 
prolíficas escritoras inglesas, 
com uma produção estimada 
de 350 livros. Estabeleceu-se 
na Quinta do Pico de São 
João, com a sua compan-
heira de toda a vida Cather-
ine Sladen. Evelyn nasceu em 
Londres a 17 de Novembro 
de 1856, filha de pai pintor e 
mãe historiadora. 

Evelyn Everett-Green
Igreja Inglesa

23
Começou por escrever 
histórias de inspiração mor-
alista, destinadas a crianças, 
passando depois aos ro-
mances de aventuras e de 
ficção histórica para um pú-
blico juvenil. Na última fase 
da sua carreira, dedicou-se 
aos romances para adultos, 
que assinava muitas vezes 
com o pseudónimo mascu-
lino de Cecil Adair. Os textos 
edificantes que constituem a 
sua primeira fase marcaram

de tal modo a sua imagem 
que levaram muitos críticos 
literários, talvez injustamente, 
a considerá-la de cariz con-
servador e reacionário. No 
Funchal, tornou-se membro 
ativo da comunidade angli-
cana, aqui escrevendo algu-
mas dezenas de livros. Mor-
reu em abril de 1932, vindo 
a ser enterrada no Cemitério 
Britânico . Na parede sul do 
interior da igreja anglicana da 
Santíssima Trindade está uma 
placa em sua homenagem.

Igreja Anglicana do Funchal, 
com placa alusiva a Evelyn.
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Nascida em 1765, em Lon-
dres, filha do arquiteto Aar-
on Hurst, Isabella Hurst veio 
a casar-se em 1862 com o 
morgado madeirense José 
Henrique de França, nascido 
também ele em Londres, pro-
prietário de terras vinculadas 
na Calheta. Dada a necessi-
dade do morgado vir à Madei-
ra resolver assuntos sobre as 
suas propriedades, Isabella 
acompanhou-o, e é graças a 
essa viagem que nos legou 
um interessantíssimo docu-
mento sobre a vida na Ilha em 
meados do século XIX. 

Isabella de França
Rua da Carreira

24

O seu temperamento ex-
trovertido, crítico, mas ao 
mesmo tempo solidário e re-
speitador das diferenças, en-
contra-se vertido nessa obra, 
que nos dá uma imagem vívi-
da e colorida da paisagem e 
da sociedade madeirense 
dessa época. Escrito sob a 
forma de diário, o Jornal de 
uma Visita à Madeira e Por-
tugal foi vendido na década 
de 1930 ao conhecido col-
eccionador madeirense, Dr. 
Frederico de Freitas.

A partir do manuscrito, em 
1967, Cabral do Nascimento 
e Santos Simões traduziram 
e publicaram o diário. Além 
do texto informativo, o livro 
oferece ainda um conjunto 
de 24 aguarelas alusivas, 
que ilustram momentos e 
descrições. Findos os moti-
vos que os tinham trazido a 
Portugal, o casal regressou a 
Inglaterra, onde Isabella vem 
a morrer em 1880.

N.º 215 da rua da Carreira. 
Aqui funcionava o hotel em 
cuja torre Isabella e o marido 
ficaram instalados.
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Natural da vila do Nord-
este, na ilha de São Miguel, 
Açores, Maria de Mendonça 
cedo descobriu os livros e 
aos 16 anos já escrevia para 
os jornais. Radicada no Fun-
chal desde 1940, resgata da 
penhora o semanário Eco do 
Funchal. Ao longo de quase 
20 anos (1951-1970) esteve 
à frente do periódico, cuja 
redação se localizava na 
Travessa do Freitas. Criou o 
suplemento infantil A Canoa, 
entregando a direção a Maria 
do Carmo Rodrigues. 

Maria Mendonça
Travessa do Freitas

25
Comprou ainda o jornal hu-
morístico Re-Nhau-Nhau, que 
tentou republicar após o 25 
de Abril. Grande promotora do 
livro, cria a casa Editorial Eco 
do Funchal, lançando obras 
ainda hoje consideradas de 
referência. Organizou  no 
café-restaurante O Pátio ter-
túlias e conferências, para as 
quais convidou intelectuais 
como Maria Lamas, Natália 
Correia e Vera Lagoa.

Durante as décadas de 70 
e 80, O Pátio foi um impor-
tante centro de  encontro da 
intelectualidade madeirense. 
A jornalista adquiriu o recheio 
do estúdio da Photographia 
Vicentes, instalado no mes-
mo prédio, que vendeu em 79 
ao Governo Regional, fazendo 
hoje parte do Museu de Fo-
tografia Vicentes. Em 1986, 
voltou aos Açores, como Di-
retora Regional dos Assuntos 
Culturais e aí morreu aos 81 
anos, em 1997.

Antigas instalações do Eco 
do Funchal.
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D. Maria de Bettencourt foi 
uma das mais poderosas 
mulheres da Madeira, se não 
de toda a Macaronésia do 
século XV. Nasceu na Ilha de 
Lanzarote, nas Canárias, de 
ascendência nobre e mes-
tiça. Era filha de Teguise, 
princesa indígena majo e do 
aventureiro francês Maciot de 
Bettencourt, senhor das Ilhas 
Canárias, da linhagem dos 
reis de França. Veio com o 
pai para a Madeira, por 1448, 
contraindo matrimónio com 
Rui Gonçalves da Câmara,  
2.º filho do primeiro capitão 
do donatário do Funchal,

D. Maria de Bettencourt
Jardim Municipal

26

Igreja do Convento de São 
Francisco, no espaço actual-
mento ocupado pelo Jardim 
Municipal.

João Gonçalves Zarco e Con-
stança Rodrigues, dono da 
Lombada da Ponta do Sol 
e, após 1474, 3.º capitão 
do donatário da ilha de São 
Miguel. Fundou a capela do 
Espírito Santo no Convento 
de São Francisco do Funchal, 
onde se pretendia enterrar, 
feita de abóbada e da melhor 
pedra de cantaria da ilha  e 
identificada com as armas 
dos Bettencourt.

O seu testamento, redigido 
entre 1491 e 1493,  é um 
dos raros documentos auto-
biográficos do período. Mor-
reu em novembro de 1496, 
em Vila Franca do Campo, 
na Ilha de São Miguel, sem 
geração, deixando como her-
deiro o sobrinho, Gaspar de 
Bettencourt, no qual institui 
o morgado da Água de Mel, 
nas freguesias de São Roque 
e Santo António do Funchal.
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A 13 de novembro de 1937, 
na vila do Sátão, no distrito de 
Viseu, nasceu Maria Aurora 
Augusta Figueiredo Carvalho 
Homem. Foi uma criança fe-
liz e uma adolescente muito 
independente e aventureira, 
tendo começado a escrever 
para os jornais locais aos 
15 anos. Como ler, escrever, 
viajar e imaginar era o que 
mais gostava de fazer, o seu 
percurso leva-a ao mundo da 
rádio, da televisão e do jor-
nalismo.

Maria Aurora
Teatro Municipal Baltazar Dias

27
Depois do 25 de abril de 
1974, vem para a Madeira 
com a família e à profissão 
de professora no Liceu une a 
escrita e a colaboração com 
a imprensa local. Sempre in-
teressada e interventiva, con-
duz os programas “Atlântida” 
e “Ilha dos Amores”, na RTP 
Madeira, dando a conhecer 
as tradições e costumes ma-
deirenses, e exerce assesso-
ria nas Atividades Culturais 

da Câmara Municipal do Fun-
chal: a partir do Teatro, coor-
dena a feira do livro, tertúlias, 
recitais de poesia, colóquios 
e a revista Margem. Rece-
beu a Medalha da Cidade do 
Funchal e foi agraciada com 
o grau de Comendadora da 
Ordem do Infante Dom Hen-
rique. Faleceu em 2010, no 
Funchal, tendo legado à Ma-
deira uma longa história de 
dedicação e amor pelas artes, 
pela escrita e pela terra que 
escolheu para viver.

Medalhão em sua homena-
gem no Teatro Municipal.
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Nascida na Ponta do Sol a 1 
de maio de 1877, Eugénia 
vinha de uma família onde as 
letras tinham tradição.  De-
pois de casar, passou a viver 
no Funchal, tendo tido dois 
filhos. A morte prematura do 
marido obrigou-a a ter uma 
atividade profissional, tornan-
do-se professora de dança na 
sua casa à rua do Bispo n.º 34 
e no Colégio Lisbonense. 

Eugénia do Rego Pereira
Teatro Municipal Baltazar Dias

28

Sala do Teatro Municipal 
Baltazar Dias.

Dedicou-se também à escri-
ta, começando a produzir tex-
tos dramáticos, a maioria dos 
quais representados no atual 
Teatro Municipal Baltazar 
Dias, onde também se ocu-
pava do acompanhamento da 
cenografia e montagem das 
peças, tudo supervisionando 
cuidadosamente. Os seus 
espetáculos, estrelados por 
figuras da sociedade  e por 
alguns dos seus alunos, goza-
vam de grande aceitação do 
público, sendo amplamente

noticiados nos periódicos lo-
cais. Além da sua produção 
teatral, colaborava na im-
prensa, existindo textos seus 
publicados na Ilustração 
Portuguesa e no Almanaque 
Bertrand, por exemplo. Mor-
reu a 27 de agosto de 1947. 
O Diário de Notícias, no seu 
obituário, salientava a par-
tida de “uma artista na ver-
dadeira aceção da palavra, e 
uma Senhora como as que o 
sabem ser”.
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Clara Esteves foi uma das 
maiores proprietárias agríco-
las do seu tempo. Em 1470, 
morava com o marido, Pedro 
Gonçalves de Clara, o Pedro 
da Clara, numa casa térrea 
abaixo da capela de Santa 
Catarina, rodeada de vinhas 
e fazendas, que se estendiam 
até cerca da atual rua de São 
Francisco. Além da fazenda 
em que vivia, possuía pro-
priedades em São Martinho, 
na Ribeira dos Socorridos, em  
Câmara de Lobos e na Pedra 
Mole, na Ponta do Sol. 

Clara Esteves
Jardim Municipal e Praça do Infante

29
Com os ricos rendimentos 
dos bens e propriedades 
construiu uma das capelas 
da Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição, hoje conhe-
cida como de Santa Clara, 
por ficar anexa ao convento 
do mesmo nome, fundando 
uma notável instituição vin-
cular que durou três séculos 
e meio (1473-1835). Par-
te dos rendimentos dessa 
instituição eram usados 
anualmente para financiar

a obra social por si criada a 
fim de resgatar os cativos 
mais pobres aprisionados no 
Norte de África, vestir os  in-
digentes, alimentar os presos 
da cadeia do Funchal e ainda 
ajudar com os encargos do 
Hospital. O Convento de São 
Francisco do Funchal foi ed-
ificado em parte da fazenda 
de Santa Catarina, vinculado 
à sua capela, adquirida pela 
Ordem em 1479. Neste es-
paço encontra-se atualmente 
o Jardim Municipal.

Praça do Infante, onde se lo-
calizavam as casas de mora-
da de Clara Esteves.
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Nascida na primeira década 
do século XV, Constança Ro-
drigues acompanhou o mari-
do João Gonçalves Zarco, o 
capitão do donatário do Fun-
chal, o que lhe valeu o epíte-
to de Capitoa. O casal terá 
residido inicialmente num 
alto sobranceiro ao mar e ao 
primitivo povoado do Funchal, 
na parte ocidental, onde hoje 
se encontra o parque de San-
ta Catarina. Aqui fundou uma 
capela com a invocação de 
Santa Catarina de Alexandria 
(curiosamente ela própria um 
símbolo do empoderamento 
da mulher

Constança Rodrigues
Capela de Santa Catarina

30

dentro da Igreja), a qual aca-
baria por dar o nome ao lugar. 
Mais tarde, no mesmo sítio, 
mandaria erguer aquela que 
foi seguramente a primeira 
instituição de proteção social 
do novo território: a mercearia 
de Santa Catarina, destinada 
a recolher e manter idosas 
sem recursos, com pensão 
de cinco mil reis brancos. 
Partilhava com o marido as 
funções de administração, 
cabendo-lhe a gestão do 
monopólio das receitas dos

moinhos, e do abastecimento 
de sal e sabão. A 22 de no-
vembro de 1470, Constança 
Rodrigues e seu marido João 
Gonçalves Zarco redigem um 
testamento de mão comum, 
do qual subsistem alguns 
fragmentos, insertos numa 
doação ao Convento do Sal-
vador de Lisboa. Morreu já 
octogenária no Funchal, em 
1484.

Exterior da Capela de Santa 
Catarina.
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Nos fins do século XV e 
primeira metade do século 
XVI, o Funchal é assolado 
por vários e graves episódios 
de peste, documentando-se 
várias mulheres que, pagas 
pela Câmara do Funchal, as-
seguravam os serviços que 
hoje se diriam de enferma-
gem e apoio aos doentes. Em 
1488, com os  “maus ares” 
no Funchal,  a  Câmara orga-
niza a resposta sanitária, req-
uisitando as casas da Lapa 
de Santa Catarina, nas ime-
diações da capela do mes-
mo nome, para a colocação 
dos doentes, ficando deles 
encarregada “a Gaiteira”,

As “enfermeiras” da peste
Parque de Santa Catarina

31
uma mulher que a ajudava e  
Diogo Fernandes, barbeiro e 
sangrador. A 8 de junho de 
1521, no decurso de novo 
surto de peste, a vereação 
toma por padroeiro Santiago 
Menor, nome sorteado en-
tre 15 figuras sagradas. Em 
1531, nas casas das velhas 
da mercearia de Santa Ca-
tarina, foi colocada Isabel de 
Figueiredo, com o encargo de 
tratar dos doentes para aí en-
viados pelos guardas-mores 
da saúde. 

Também Iria Pires, em 1532, 
é contratada para “curar de-
les porquanto se perdiam à 
míngua e desamparação”. 
A população atribuiu o de-
saparecimento da peste, em 
1538, ao chamado milagre 
de Santiago, que ocorreu 
após a procissão de súplica 
em que participaram tanto a 
população, como o corpo de 
vereadores da Câmara.

Vista de Santa Catarina e 
praia de São Lázaro, óleo 
sobre tela de F. D. Bressia-
no, 1842.
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Nasceu em Milão em julho de  
1812, sendo neta da Impera-
triz Josefina, mulher de Na-
poleão Bonaparte. Casou em 
1829 com D. Pedro I, imper-
ador do Brasil, então viúvo da 
Imperatriz Leopoldina. Após a 
morte do marido, mudou-se 
para Lisboa, ficando a re-
sidir no Palácio das Janelas 
Verdes, dedicada à caridade 
e educação da filha, Maria 
Amélia. 

Amélia, Imperatriz do Brasil
Hospício Princesa D. Maria Amélia

32

Hospício Princesa D. Maria 
Amélia, fundado em memória 
da filha da Imperatriz.

A princesa, ainda muito jo-
vem, adoeceu com tubercu-
lose, tendo a mãe decidido 
trazê-la para a Madeira, então 
reputada instância terapêuti-
ca para aquela enfermidade. 
Apesar de não ter resistido à 
doença, vindo a falecer a 4 
de fevereiro de 1853, com 
22 anos, a estadia na Madei-
ra  fez com que a mãe, em 
memória da filha, financiasse 
a construção de um hospital 
para tuberculosos, o segundo

da Europa, o atual Hospício 
Princesa D. Maria Amélia. At-
ualmente gerido pelas Irmãs 
Filhas da Caridade, este hos-
pício é patrocinado pela coroa 
sueca, a quem foi entregue 
por testamento da Imperatriz 
à sua irmã, rainha da Suécia. 
D. Amélia faleceu em Lisboa, 
em janeiro de 1873, repou-
sando o seu corpo  ao lado do 
do marido no Monumento à 
Independência do Brasil, em 
São Paulo.
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Nascida no Funchal, no seio 
de uma das mais ricas e 
notáveis famílias da Ilha, 
Guiomar Madalena de Sá e 
Vilhena herdou e adquiriu 
um vastíssimo conjunto de 
propriedades rurais e ur-
banas, tornando-se a maior 
empresária madeirense do 
seu tempo. Era ainda dona 
de vários navios mercantes, 
pelos quais escoava mais 
de 50% de todo o vinho que 
saía da Madeira, sobretudo 
rumo ao Oriente, bem como 
da maior casa comercial do 
Funchal.

D. Guiomar
Mirante de D. Guiomar
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A necessidade de super-
visionar a frota mercantil 
determinou a mudança do 
casarão da rua do Castan-
heiro, para uma propriedade, 
onde hoje se encontra a sede 
da Presidência do Governo 
Regional, na qual mandou 
construir o edifício conhe-
cido como “mirante de D. 
Guiomar”, de onde vigiava 
o movimento portuário. Num 
mundo  de homens, D. Gu-
iomar teve ainda outro papel

raro numa mulher, já que pre-
sidiu à Confraria de S. José, 
de carpinteiros e pedreiros. A 
partir de 1772, o seu império 
começa a declinar, fruto da 
alteração da conjuntura in-
ternacional que atingiu os 
mercados consumidores de 
vinho da Madeira. D. Guiomar 
morreu no Funchal em 1789, 
tendo a sua casa comercial 
aberto falência quase ime-
diatamente depois, dada a 
retração dos mercados do 
vinho. 

Mirante de D. Guiomar na  
antiga Quinta das Angústias.
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Nascida em Meiningen, em 
1792, casou em 1818 com 
Guilherme IV do Reino Unido 
e Hanover, de quem  nun-
ca teve filhos.  Adelaide, 
que enviuvou em 1837, era 
apreciada pelo povo graças 
às suas qualidades de pie-
dade, modéstia e caridade. 
Foi tia e antecessora da fa-
mosa rainha Vitória, a quem 
sempre tratou com bondade 
e gentileza. Em 1847, mui-
to doente, é aconselhada a 
procurar um clima temperado 
para passar o Inverno, tendo 
escolhido a Madeira, a 1 de 
Novembro.

Adelaide de Inglaterra
Quinta Vigia

34

Antiga Quinta das Angústias, 
hoje chamada Quinta Vigia, 
residência oficial do Governo 
Regional da Madeira.

José Silvestre Ribeiro, à épo-
ca governador civil do Distri-
to do Funchal, dispensou-lhe 
uma brilhante receção, após 
o que  se instalou na Quinta 
das Angústias. Apesar de fisi-
camente muito debilitada, a 
rainha manteve-se solidária, 
tendo oferecido um cheque 
de 100 libras ao governador 
para ajudar os pobres. O mes-
mo governador chamou-lhe a 
atenção para a construção

da ponte do Ribeiro Seco, e 
ela ainda considerou subsid-
iar a  conclusão das obras, 
mas por ser  demasiado caro, 
optou por uma contribuição 
avultada. Outra obra que pro-
tegeu foi a Escola Lancaste-
riana da família Phelps. Ficou 
na Madeira durante cinco 
meses, após o que regres-
sou a Inglaterra, onde veio a 
falecer a 2 de dezembro de 
1849. 
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Isabel da Baviera - Sissi, na-
sceu em Munique, e aos 16 
anos casou-se com o im-
perador da Áustria-Hungria 
Francisco José I, de quem 
teve 4 filhos. Veio duas vezes 
à Madeira e hospedou-se na 
Quinta Vigia e no Reids. Na 
primeira visita, no inverno de 
1860, o Funchal recebeu-a 
com grande pompa, subsid-
iada pela Câmara Munici-
pal.  A 24 de dezembro, dia 
do seu aniversário, a cidade 
iluminou-se e houve fogo de 
artifício. 

Elizabeth da Áustria
Casino
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Parte do seu quotidiano pas-
sava por ir a pé até à Sé para 
rezar na capela do Santíssimo 
Sacramento. Na igreja de S. 
Pedro foi celebrada uma mis-
sa em alemão em sua honra, 
tendo a Imperatriz oferecido 
uma casula com manípulo 
e estola à igreja, e também 
doou uma generosa quantia 
ao asilo de órfãos e mendici-
dade. Sissi ficou no coração 
de todos pela sua simplici-
dade e solidariedade para 
com os mais pobres.

Aquando da partida,  foi 
acompanhada pelo príncipe 
da Beira e futuro rei  D. Luís I 
de Portugal. Em 1893, regres-
sa à Ilha anonimamente, com 
o pseudónimo de condessa de 
Hohenems.  Apaixonada pela 
música, apreciava muito a 
interpretação dos cordofones 
madeirenses. Despediu-se da 
Madeira circunavegando a 
ilha. Morreu assassinada em 
Genebra, a 10 de Setembro 
de 1898.

Antiga Quinta Vigia ou Quinta 
Davies, demolida na década 
de 1970.
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Zita de Bourbon, última im-
peratriz da Áustria, rainha 
da Hungria e da Boémia, e 
princesa de Parma, nasceu 
em Itália, sendo sobrinha neta 
de Francisco de Habsburgo e 
Elizabeth da Áustria, a Sissi. 
Casou em 1911 com o futu-
ro  Carlos I da Áustria, sendo 
ambos primos de D. João VI 
de Portugal.  Após o fim da 
I Guerra Mundial, em 1918, 
com a derrota do império 
Austro-húngaro, o casal, com 
os 7 filhos, exilou-se na Suíça 
e, depois, na Madeira, onde 
chegou a 19 de novembro de 
1921.

Imperatriz Zita
Reid’s Gardens
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Caldwell’s Hotel ou Villa 
Victoria. Funcionava como 
anexo do Reid’s Hotel quan-
do aqui ficou instalada a 
família imperial.

Ficaram alojados na Villa 
Vitória, anexo do Reids Hotel 
onde hoje está o Reids Gar-
dens. Com os bens confisca-
dos, valeu-lhes a bondade do 
banqueiro Rocha Machado, 
que lhes cedeu a Quinta do 
Monte. Aqui, Carlos viria a 
adoecer e morrer de pneu-
monia, a 1 de abril de 1922, 
deixando Zita grávida. Zita 
estabeleceu uma relação 
mística com Madre Virgínia 
Brites da Paixão, última

abadessa do Convento das 
Mercês, que lhe terá trans-
mitido várias mensagens 
relacionadas com a doença 
e morte do marido. A 31 
de maio, deixa a Madeira, 
regressando em 1968 por 
ocasião da trasladação dos 
restos mortais do marido para 
um novo sarcófago. Faleceu 
em 14 de Março de 1989. Em 
2009, foi aberto o processo 
com vista à sua beatificação. 
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Sarah Angelina (“Angie”) 
Acland nasceu em Oxford, 
filha de um professor de me-
dicina e de uma filantropa. 
Fotógrafa amadora conhecida 
por ser pioneira da fotografia 
a cores, na infância foi amiga 
de Alice que inspirou Lewis 
Carroll em Alice no País das 
Maravilhas. Mais tarde, o 
crítico de arte John Ruskin 
ensinou-lhe a sua arte, tendo 
conhecido vários pré-rafael-
itas e ajudado Dante Gabriel 
Rossetti quando pintava mu-
rais na Oxford Union.

Sarah Acland
Reid’s Hotel
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Com apenas 19 anos, Sarah 
conheceu a fotógrafa Julia 
Margaret Cameron, famo-
sa retratista do seu tempo, 
começandon a fotografar 
pessoas e paisagens. En-
tre os seus retratos mais 
conhecidos, conta-se o do 
primeiro-ministro William 
Gladstone durante uma visita  
a Oxford. Começou a exper-
imentar a fotografia colorida  
em 1899, com os métodos 
de cor de Ives Kromskop e 
Sanger Shepherd.

Em 1908, Sarah, que foi pio-
neira ao associar a viagem à 
experimentação da fotografia 
a cores, visita a Madeira e usa 
o processo de autocromo dos 
irmãos Lumière, lançado em 
1907. Na segunda visita, em 
1910, fica no Hotel Reid’s e 
experimenta a fotografia em 
autocromo profusamente no 
Funchal, em particular nos 
seus jardins e quintas. Veio 
a falecer na sua cidade natal 
em 1930.

Belmonde Reid’s Palace.
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Florence e Ella, nascidas em 
Hobart, na Tasmânia, filhas de 
Sir Charles Du Cane de Brax-
ted Park e de Georgiana Su-
san Copley, foram viajantes, 
escritoras e ilustradoras 
notáveis. A Rainha Vitória era 
mesmo uma das apreciado-
ras das obras de Ella Du 
Cane e chegou a comprar as 
suas pinturas. Deve-se-lhes 
The Flowers and Gardens of 
Madeira (1909), livro em que 
através de texto e ilustrações 
fazem uma descrição das 
espécies botânicas da Ma-
deira, dos métodos de cultivo,

Irmãs Du Cane
Rua Imperatriz D. Amélia

38

mas também dos percur-
sos recomendados, fazendo 
referência a hábitos locais e à 
história do arquipélago e suas 
lendas.  Ella realizou 24 ilus-
trações sobre os jardins da 
Madeira, caminhos e quintas 
emblemáticas do Funchal, 
como “Loo Rock, Funchal”, 
“Azaleas in a Portuguese 
Garden”, “Azaleas, Quinta 
Ilheos”, etc. Maravilhadas 
com o cenário natural da 
Madeira, consideraram que

provavelmente nenhuma out-
ra ilha de tamanho semelhan-
te possuiria um cenário tão 
grandioso e variado. O seu 
legado, que nos traz até hoje 
a beleza das paisagens fun-
chalenses, é representativo 
de muitos textos que várias 
senhoras que visitaram o 
Funchal produziram, ajudan-
do a divulgar a Ilha nas suas 
várias vertentes.

Restaurante Casa Velha, que 
funciona desde 1990 naque-
la antiga residência.
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Este roteiro pretende evocar um 
conjunto vasto de mulheres que, em 
todos os tempos e circunstâncias, 
se destacaram na vida do Funchal.

Afirmaram-se pelo exercício de 
profissões e ou atividades que por 
vezes lhes não estão associadas, 
pertenciam aos mais diversos 
grupos sociais, mas partilharam o 
facto de viver no Funchal, cidade 
que distinguiram, cada uma a seu 
modo.

Em homenagem a todas elas, aqui 
fica um testemunho das suas vidas 
e das marcas que imprimiram à 
cidade onde nasceram e/ou viveram.

www.visitfunchal.pt/pt/planear.html
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