
Sé do Funchal: 
Um tesouro no coração da cidade

Trabalhos de conservação e restauro dos tetos terminam em 2021

As várias intervenções de recuperação e 
restauro realizadas na Sé do Funchal, 

nos últimos anos, têm revelado o precio-
síssimo valor artístico e arquitetónico des-
te património plantado, há mais de qui-
nhentos anos, no centro da nossa cidade.  
&ODVVL¿FDGD� FRPR�0RQXPHQWR� 1DFLR-

nal desde 1910, a Sé do Funchal foi manda-
GD�FRQVWUXLU�HP������SRU�'��0DQXHO�,��WHQ-
do sido dedicada a 18 de outubro de 1517. 

O monumento apresenta uma planta 
em cruz latina de três naves e transepto, 
cobertas por teto de madeira mudéjar, arte 
que combina os estilos artísticos cristãos 
com a arte islâmica.

Atualmente estão a decorrer trabalhos 
de conservação e restauro dos tetos da 

Sé, o maior (1.500 m2) e mais importante 
conjunto mudéjar em Portugal. 

Estes tetos constituem um dos princi-
pais elementos decorativos da Sé do Fun-
chal que, com o passar do tempo, foram 
perdendo o seu esplendor inicial. 

“Esta intervenção tem como objetivo 
restituir toda a beleza e cor do único teto 
mudéjar a nível nacional, e dos poucos a 
nível europeu, com esta dimensão e com-
plexidade”. 

A intervenção também incluirá o me-
lhoramento da rede elétrica e a iluminação 
do interior do templo.
2�WHWR�PXGpMDU��GH�LQÀXrQFLD�LVOkPLFD��

IRL�HODERUDGR�HP�PDGHLUD�GH�FHGUR�GD�,OKD�
e construído com complexas armações de 

carpintaria de alfarge. “A ampla campanha 
de obras de construção, ocorrida em 1514, 
esteve sob a direção de Pêro Anes, “mestre 
das obras de Sua Alteza”, que estava à fren-
te de uma larga equipa de carpinteiros”.

Os trabalhos de recuperação e restauro 
estão a ser realizados por equipas multi-
disciplinares, constituídas por portugue-
ses e espanhóis, do atelier “samthiago”, 
tratando-se do maior contrato público de 
prestação de serviços de conservação e 
restauro realizado em Portugal.  A inter-
venção adjudicada pelo Governo Regional, 
é comparticipada pela Comissão Europeia. 

Devido à paragem provocada pela pan-
demia da covid-19, as obras deverão estar 
concluídas no terceiro trimestre de 2021.z
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(VWDPRV�D�YLYHU�D�6HPDQD�1DFLRQDO�GD�(GX-
cação Cristã, que nos chama a atenção para o lu-
gar da família na educação.

A este mesmo lugar se referia também o 
Papa Francisco na sua recente encíclica “Todos 
irmãos”. Dizia o Papa: “Penso […] nas famílias, 
chamadas a uma missão educativa primária e im-
prescindível. Constituem o primeiro lugar onde 
se vivem e transmitem os valores do amor e da 

fraternidade, da convivência e da partilha, da 
atenção e do cuidado pelo outro. São também o 
espaço privilegiado para a transmissão da fé, a 
começar por aqueles primeiros gestos simples de 
GHYRomR�TXH�DV�PmHV�HQVLQDP�DRV�¿OKRV´��Q�������

Estas são palavras importantes, que convidam, 
em primeiro lugar, a que as nossas famílias não 
VH�HVTXHoDP�GHVWD�VXD�WDUHID�SULPRUGLDO��,QIHOL]-
mente, muitas famílias pensam hoje que a tarefa 
de educar é própria da escola, como se a família 
fosse apenas fornecedora de “condições hotelei-
ras” para a educação, quer dizer, para o cresci-
mento interior dos seus membros mais novos.

Sabemos que não é assim, de um modo parti-
cular no que diz respeito à vida da fé. Hoje como 
no tempo passado, da família depende, em gran-
de parte, o sucesso de alguém como ser humano 
completo e harmonioso e como cristão que vive a 
fé em cada dia que passa.z

A família não é um hotel

D. Nuno Brás

“Hoje como no tempo passado, da 
família depende, em grande parte, o 
sucesso de alguém como ser humano 

completo e harmonioso e como cristão 
que vive a fé em cada dia que passa”
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24 de outubro, 6È%$'2�� �Nossa Senhora 
das Vitórias���0RVWHLUR�GDV�&ODULVVDV�GH�6DQWR�
António: Eucaristia no 160º aniversário do 
QDVFLPHQWR�GD�0DGUH�9LUJLQLD����K�_�3DUyTXLD�
GD� &DPDFKD�� &ULVPDV�� ��K� _� 3DUyTXLD� GR�
3LTXLQKR��9pVSHUD�GD�)HVWD�GH�1RVVD�6HQKRUD�
GDV� 3UHFHV�� ��K� _� 3DUyTXLD� GR� (VWUHLWR� GH�
&kPDUD� GH� /RERV�� 9LJtOLD� GH� 2UDomR� �-&0���
20h.

25 de outubro, '20,1*2�� 3DUyTXLD� GR�
0RQWH��&ULVPDV�� ��K� _�3DUyTXLD�GR�3LTXLQKR��
)HVWD� GH� 1RVVD� 6HQKRUD� GDV� 3UHFHV�� ��K� _�

3DUyTXLD� GR� &DQLoR�� $QLYHUViULR� GR� -&0��
��K� _� &DSHOD� GD� (VFROD� GR�+RVStFLR� 3ULQFHVD�
'RQD�0DULD�$PpOLD��$VVHPEOHLD� GR�&RQVHOKR�
Central do Funchal da Sociedade de São 
9LFHQWH� GH� 3DXOR�� ��K� _� &ROpJLR� 6DOHVLDQRV�
Funchal: Eucaristia dos 70 anos da chegada dos 
6DOHVLDQRV�j�0DGHLUD����K�

28 de outubro, 48$57$�)(,5$�� �S. 
Simão e S. Judas, apóstolos���6DOmR�1REUH�GD�
$VVHPEOHLD� /HJLVODWLYD� GD�0DGHLUD�� 'HEDWH� H��
apresentação da Encíclica “Fratelli Tutti” do 
Papa Francisco, 18h. 

Domingo 
XXX 

do 
Tempo Comum

1aquele tempo, os fari-
seus, ouvindo dizer que 

-HVXV� WLQKD� IHLWR� FDODU� RV�
saduceus, reuniram-se em 
grupo, e um doutor da Lei 
SHUJXQWRX�D�-HVXV��SDUD�2�H[-
SHULPHQWDU��©0HVWUH��TXDO�p�R�
maior mandamento da Lei?». 
-HVXV�UHVSRQGHX��©µ$PDUiV�R�
Senhor teu Deus com todo o 
teu coração, com toda a tua 
alma e com todo o teu espíri-
to’. Este é o maior e o primei-
ro mandamento. O segundo, 
porém, é semelhante a este: 
µ$PDUiV�R�WHX�SUy[LPR�FRPR�
D�WL�PHVPR¶��1HVWHV�GRLV�PDQ-
damentos se resumem toda a 
Lei e os Profetas». z 

(9$1*(/+2�
�0W������������

Agenda Pastoral

Acompanhe as últimas notícias em www.jornaldamadeira.com
Facebook: www.facebook.com/jornaldamadeira

Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

Salesianos celebram 70 anos de 
presença na Madeira

Os Salesianos vão assinalar este domingo, 25 de outubro, pelas 
18 horas, os 70 anos de presença na Diocese do Funchal com 

uma celebração solene no Colégio dos Salesianos, presidida pelo 
%LVSR�GR�)XQFKDO�

 A 25 de outubro de 1950, os Salesianos assumiram a “Escola 
de Artes e Ofícios”, fundada em 1921 pelo padre Laurindo Leal 
Pestana.z

A paróquia dos Prazeres vai receber o Dia Diocesano da Famí-
OLD�QR�GLD����GH�MDQHLUR��1R�SURJUDPD�HVWi�SUHYLVWR�D�HQWUHJD�

de diplomas a quem celebra 10, 25, 50, 60 ou mais anos de matri-
mónio. Os casais podem inscrever-se na própria paróquia  até ao 
dia 22 de novembro. O Secretariado da Família pede a divulgação 
deste evento nas comunidades paroquiais “promovendo o convi-
te direto aos casais”.z

Dia Diocesano da Família na paróquia 
dos Prazeres a 31 de janeiro
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P.  Giselo Andrade

“É necessário mergulhar as raí-
zes na terra fértil e na história 

do próprio lugar, que é um dom de 
Deus”, escreve o Papa Francisco 
(Fratelli Tutti, 145).

O dia da dedicação da Sé do Fun-
chal, 18 de outubro, coincidiu este 
ano com outras duas datas assina-
OiYHLV��R�'LD�0XQGLDO�GDV�0LVV}HV�H�
R�'LD�1DFLRQDO�GRV�%HQV�&XOWXUDLV�
GD� ,JUHMD��8PD� RSRUWXQLGDGH� SDUD�
mergulhar na história da nossa Dio-
cese!

A Sé, enquanto “mãe de todas as 
igrejas” da Diocese do Funchal, a 
primeira diocese global, está ligada 
à torrente missionária que a partir 
GD�0DGHLUD�VH�H[SDQGLX�SHORV�WHUUL-
tórios “descobertos e por descobrir” 
pelos navegadores portugueses. 
6�� -RmR� 3DXOR� ,,�� FXMD�PHPyULD�

celebrámos esta quinta-feira, na 
VXD� KLVWyULFD� YLVLWD� j� 0DGHLUD�� QR�
dia 12 de maio de 1991, recordou 
TXH�³GD�,JUHMD�FDWHGUDO�GR�)XQFKDO�
QDVFHUDP�� QHVVHV� DQRV� >VpF�� ;9,@��
QXPHURVDV� ,JUHMDV� ORFDLV� TXH� FRQ-
tinuaram, ao longo dos séculos, 
e continuam ainda a proclamar o 
(YDQJHOKR� H� D� WRUQDU� -HVXV� &ULVWR�
presente no mundo”.

Em 2014, na celebração dos 500 
anos da diocese, o Prefeito da Con-
gregação para a Evangelização dos 
Povos, enviado especial do Papa 
Francisco, expressou gratidão à 
diocese do Funchal “por ter ajudado 
e apoiado milhares de missionários 
que passaram por estas ilhas, antes 
do grande salto, com os navios da 
pSRFD��j�$PpULFD��j�ÈIULFD�H�j�ÈVLD´��

O contato privilegiado da Dioce-
se do Funchal com diversos povos 
H� FXOWXUDV� ¿FRX� WDPEpP� UHJLVWDGR�
na nossa arte e património, como 
YHPRV�QR�0XVHX�GH�$UWH�6DFUD��QD�
Sé e em diversas igrejas da diocese. 

O livro de D. Teodoro de Faria, 
“Ícones. A beleza salvará o mundo”, 
apresentado por estes dias, é mais 
um contributo neste diálogo entre 
evangelização e cultura, entre Oci-
dente e Oriente. 

Por tudo isso, a Sé do Funchal é 
muito mais do que uma igreja gran-
de e antiga. A Sé é memória das raí-
zes missionárias do Funchal, terra 
IpUWLO�RQGH�FUHVFH�D�iUYRUH�GD�,JUHMD�
diocesana.z

Editorial:
Raízes

Ícones de D. Teodoro 
vão pertencer ao Museu

Os ícones reunidos por D. Teodoro 
de Faria, bispo emérito do Funchal, 

YmR�SHUWHQFHU� DR�0XVHX�GH�$UWH�6DFUD��2�
anúncio foi feito pelo próprio D. Teodoro, 
na passada terça-feira, dia 20 de outubro, 
DTXDQGR�GD�DSUHVHQWDomR�QD�,JUHMD�GR�&R-
OpJLR�GD�REUD�LQWLWXODGD�µËFRQHV�±�$�%HOH]D�
6DOYDUi�R�0XQGR¶��FRP�FKDQFHOD�GD�/XFHU-
na. E vão servir, “para evangelização do 
povo de Deus e dos visitantes”.z

Novos párocos de Câmara de Lobos e 
Caniçal iniciam atividade pastoral 

1DV� VXDV� SULPHLUDV� SDODYUDV� j� SDUyTXLD�
do Caniçal, o Pe. Élio Gomes, agradeceu a 
Deus, à Senhora da Piedade, ao Pe. Pereira e 
DR�ELVSR�GLRFHVDQR�SHOD�FRQ¿DQoD�HP�VL�GH-
SRVLWDGD��JDUDQWLQGR�TXH�LUi�³SHGLU�D�1RVVR�
Senhor que me dê força e humildade para 
estar à frente desta comunidade e seguir as 
suas devoções, tradições e cultura”. A comu-
nidade que serve agora é outra, “mas Deus é 
o mesmo” e assim sendo, em vez de pastor 
quer ser “pescador de homens”.

O novo pároco do Caniçal também agra-
deceu “o acolhimento” que teve e que “conta 
muito”, porque “é o início de um novo cam-
inho” e esta é de facto “uma nova etapa tanto 
para a minha vida pessoal, como para a min-
ha minesterial e para a vida da paróquia do 
Caniçal”. “Conto com a vossa ajuda, com o 
vosso carinho e com a vossa proximidade”, 
concluiu. z

D. Nuno: A Sé convida a mostrar Deus  
vivo e presente na vida de todos

A Sé do Funchal foi dedicada há 503 anos | Foto: Duarte Gomes 

0DULD�H��GHSRLV��SDUD�R�PLVWpULR�
SDVFDO�GD�3DL[mR��0RUWH�H�5HV-
surreição do Senhor — a Eu-
caristia que todos os dias aqui 
celebramos é a vivência que 
hoje fazemos destes mistérios 
centrais da vida”. 
1R� FHQWUR� GD� &DWHGUDO�� ³QR�

lugar dos pulmões e do co-
ração, encontramos o ambão 
e o altar — a mesa da Palavra 
e a mesa da Eucaristia, onde, 
durante a sua peregrinação na 
história, é alimentado o povo 
GD�1RYD�$OLDQoD´��

“As naves desta Catedral, 
altas e erguidas ao céu, convi-
dam-nos, também a erguermos 
os olhos ao Pai, a receber a Sua 
luz: a deixar que essa luz pon-
ha a claro não apenas o nosso 
pecado, dando-nos a consciên-
cia do que realmente somos, 
como, sobretudo, mostrando-
nos a graça divina que nos con-
GX]� H� WUDQVIRUPD�� WUDQV¿JXUD��
E os tectos da Sé, construídos 
com motivos orientais, fazem-
nos tomar consciência de como 
-HVXV� TXHU� VHU� FRQKHFLGR� GH�
todos os povos do ocidente e 
do oriente e, desse modo, a to-
marmos consciência da nossa 
vocação universal, católica e 
missionária”. 

E tudo isto, acrescentou, 
“rodeados pelos santos, em 
comunhão de vida com eles, 
acolhendo o seu testemunho 
— o mesmo é dizer: chamados, 
também nós, a progredir quoti-
dianamente na santidade”. 

“À entrada, a fonte do bap-
tismo, o lugar onde os homens 
nascem para a vida de ressusci-
tados, que é a vida eterna. E a 
porta, grande, aberta, a chamar 
constantemente para o encon-
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A Sé convida-nos a 
“tomarmos consciência 

do que somos: o corpo de 
Cristo”

“O Senhor, dá-nos um coração 
sacerdotal, que não é nosso que 
pertence naturalmente ao povo”

O vigário geral da Diocese do Funchal pre-
sidiu nos dias 17 e 18 de outubro às cele-

brações das tomadas de posse dos sacerdotes 
0DUFRV�3LQWR�H�eOLR�*RPHV�FRPR�SiURFRV�GH�
Câmara de Lobos e Caniçal, respetivamente e 
também do padre Eleutério Aguiar nomeado 
adinistrador paroquial de Câmara de Lobos.  
1D�KRPLOLD���R�FyQHJR�)LHO��GLVVH�TXH�R�VD-

cerdote está “na linha da frente para dizer e 
mostrar, que a sua prioridade são os seus pa-
roquianos e para morrer por eles e mostrar 
que o mundo é bom, e por isso dai a César 
o que é de César e a Deus o que é de Deus, e 
que com Deus o mundo é melhor”.

O novo pároco de Câmara de Lobos, Pe. 
0DUFRV�3LQWR�QDV�SDODYUDV�TXH�GLULJLX�j�FR-
munidade   referiu que quer   “cheirar  a  ove-
OKD´��VHJXQGR�D�D¿UPDomR�GR�3DSD�)UDQFLVFR��
“mas também cheirar a peixe e sem proble-
ma nenhum”.
3DUD�R�3H��0DUFRV��³R�6HQKRU��Gi�QRV�XP�

coração sacerdotal, que não é nosso que per-
tence naturalmente ao povo, e nos dá a capa-
cidade de nós sermos capazes de dar a vida 
SRU�YyV´��$�FRQFOXLU��D¿UPRX�TXH�³FRP�D�SD-
lavra de Deus, com os sacramentos, se Deus 
quiser, nós vamos conseguir”. 

Poesia Madeirense em 
S. Bernardino
O &RQYHQWR�GH�6��%HUQDUGLQR�HP�&kPD-

ra de Lobos promoveu no dia 17 de ou-
tubro, a sétima edição do Sarau Anual de 
3RHVLD�0DGHLUHQVH��FRP�R�REMHFWLYR�GH�GDU�
a conhecer a poesia e os poetas do nosso 
arquipélago “numa perspectiva horizontal, 
descentralizadora e inclusiva, celebrando a 
poesia contemporânea, assim como relem-
brando insignes poetas do passado destas 
ilhas”.z

Memória do 
Beato Carlos
O bispo do Funchal presi-

diu esta quarta-feira, dia 
21 de outubro, a uma Eucaris-
WLD�QD�,JUHMD�GH�1RVVD�6HQKR-
UD�GR�0RQWH�HP�PHPyULD�GR�
%HDWR�&DUORV�GH�ÈXVWULD�
1D� RFDVLmR� '�� 1XQR� %UiV�

lembrou que “é verdadei-
ramente uma grande graça 
termos um santo no meio de 
nós” e que os santos “para 
além de exemplo de vida 
cristã são também poderosos 
intercessores junto de Deus”. 
Por essa razão, acrescentou, 
³QHVWD� IHVWD�GR�%HDWR�&DUORV��
queremos também apresen-
tar todas as nossas intenções, 
aquelas que estão mais no 
nosso coração, pedindo-lhe 
que interceda por nós junto 
do Pai”.

A terminar a Eucaristia, 
houve ainda um momento 
de oração junto ao túmulo do 
%HDWR�&DUORV�z

Os párocos Marcos Pinto e Élio Gomes assumiram novas comunidades  | Fotos: Duarte Gomes

Luisa Gonçalves

O bispo do Funchal presi-
diu no domingo, dia 18 de 

outubro, na Sé do Funchal, a 
uma Eucaristia que assinalou 
os 503 anos da dedicação da 
catedral. Uma igreja que, ain-
da hoje, nos convida a mostrar 
um Deus “vivo, ressuscitado, 
salvador, presente na vida de 
todos”. 
0DV� HP� 'LD� 0XQGLDO� GDV�

0LVV}HV�� R� SUHODGR� FRPHoRX�
por lembrar que a Sé do Fun-
chal é a “mãe de todas as igre-
jas da nossa Diocese”, que por 
essa igreja se rezaria naquela 
celebração, mas também “por 
todos os missionários, por to-
dos aqueles que, de uma for-
ma muito particular na nossa 
diocese, foram para terras de 
missão”. 
1D�KRPLOLD��R�SUHODGR�UHIH-

riu que a Sé é “uma igreja com 
a forma de um corpo humano 
FUXFL¿FDGR� ²� FDEHoD�� EUDoRV�
abertos e tronco, pernas e pés, 
“convida-nos a nós, comunida-

de cristã que aqui se reúne, a 
tomarmos consciência do que 
somos: o corpo de Cristo res-
suscitado, o modo como Ele se 
apresenta hoje ao mundo”. 

O transepto, prosseguiu, 
“quais braços abertos, como 
os braços abertos de Cristo na 
cruz, mostram-nos o acolhi-
PHQWR� TXH� -HVXV� VHPSUH� QRV�
faz — a nós, pecadores que 
FRQ¿DPRV� QD� 6XD� PLVHULFyU-
dia”. 

E quando entramos na sua 
nave, semelhante ao tronco 
de Cristo na cruz, continuou a 
H[SOLFDU�'��1XQR�³VRPRV�FRQ-
vidados a dirigir o nosso olhar 
para a cabeça deste corpo, que 
o mesmo é dizer: para Cristo, 
Deus feito Homem, morto na 
cruz para nos salvar, presente 
na Eucaristia, convidando-nos 
a unir-nos a Ele”. 
-i� QR� SUHVELWpULR� SRGHPRV�

“contemplar o retábulo que, 
das cenas eucarísticas em baixo 
nos convida a elevar o espírito, 
primeiro para o mistério da en-
FDUQDomR�GR�9HUER�QD�9LUJHP�

tro com o Senhor”, constatou 
ainda o prelado. 

De resto, disse, somos a 
³,JUHMD�GH�&ULVWR��R�QRYR�7HP-
plo do Senhor, construído de 
SHGUDV� YLYDV� ²� ,JUHMD� GLR-
cesana que vive nesta nossa 
terra, e aqui torna presente a 
-HVXV�&ULVWR��2�PRVWUD�YLYR�H�
acolhedor, transformador da 
vida, do quotidiano de todos 
os nossos irmãos (de quan-
WRV� QHVWD� ,OKD� KDELWDP� H� GH�
quantos a procuram, vindos 
de fora, para alguns dias de 
descanso ou lazer)”. 

Daí o apelo a terminar 
D� VXD� UHÀH[mR� SDUD� TXH� ³R�
Senhor nos dê a graça de nos 
GHL[DUPRV� FRQ¿JXUDU� j� VXD�
imagem, assumindo na vida 
os apelos que esta nossa Cate-
dral constantemente nos faz, 
para O mostrarmos vivo, res-
suscitado, salvador, presente 
na vida de todos”. z


