
“A Igreja não pode parar”
O cónego Marcos Gonçalves apresentou o programa dos 500 anos da 

escolha de São Tiago Menor, padroeiro da Diocese do Funchal

No próximo mês, a Diocese do Funchal 
vai iniciar o programa das comemo-

rações dos 500 anos da escolha de São Tia-
go Menor. Diversas iniciativas religiosas e 
culturais vão marcar os meses seguintes.

Em entrevista ao Jornal da Madeira, o 
cónego Marcos Gonçalves, pároco da Sé, 
apresentou o programa em nome da co-
missão formada também pelo padre Pas-
coal, pároco de Santa Maria Maior, pelo 
Dr. João Henrique e pela Dr.ª Graça Alves. 

Para o cón. Marcos Gonçalves, a cele-
bração dos 500 anos constitui uma “opor-
tunidade pastoral” para renovar a devoção 
a São Tiago Menor, para conhecer a Car-
ta de São Tiago, uma das cartas do Novo 
Testamento, e para renovar a vida cristã, 
“mesmo vivendo este tempo de pande-
mia”. 

“Mesmo que as coisas sejam muito in-
certas, a igreja não pode parar, a socieda-
de não pode parar, mesmo no tempo de 

pandemia. É programar, é reunir, é rezar, 
é juntar vários conhecimentos de vários 
contributos”, partilhou este sacerdote.

O pároco da Sé revelou também que “o 
cabido vai oferecer uma imagem de São 
Tiago Menor à diocese, que vai permane-
cer na Sé do Funchal”.

No dia 11 de junho de 1521, o cabido da 
Sé e os vereadores da câmara municipal 
reuniram-se para escolher o padroeiro da 
diocese. Colocaram dentro de um chapéu 
o nome dos doze apóstolos, de São João 
Batista e de Nossa Senhora. “Coube a sorte 
a São Tiago Menor e foi assim que ele se 
tornou, nessa ocasião, protetor contra a 

peste”. Nessa altura, “os vereadores deixa-
ram as suas varas diante dele” e mais tarde 
“surgiu o voto a São Tiago Menor”, referiu.

“Em 1521, há 500 anos atrás, a Madeira 
estava como muita mortandade por causa 
de uma peste. Por coincidência, 500 anos 
depois, voltamos a estar no meio de uma 
pandemia”. 

Do programa também consta a cele-
bração de acolhimento de duas relíquias 
de São Tiago Menor, prevista para o mês 
de outubro. “A relíquia maior irá percorrer 
os sete arciprestados da diocese” e a outra 
relíquia “será oferecida à Sé do Funchal”. 

O cón. Marcos considerou que uma 
GDV� GL¿FXOGDGHV� QD� RUJDQL]DomR� GR� SUR-
grama foi a situação de incerteza devido 
j� SDQGHPLD�� 1R� HQWDQWR�� ³VH� D� GL¿FXO-
dade é a incerteza, tudo o resto foi fácil”, 
tendo encontrado muita disponibilidade. 
“Todos aceitaram o convite e quiseram 
participar”.z 
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Estamos à porta da Semana Santa

D. Nuno Brás

“A morte e a ressurreição de Jesus são o 
centro da fé:” 
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Domingo de Ramos - Evangelho (Mc 15, 1-39)

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cris-
to segundo S. Marcos Naquele tempo, 

os príncipes dos sacerdotes reuniram-se 
em conselho, logo de manhã, com os an-
ciãos e os escribas, isto é, todo o Sinédrio. 
Depois de terem manietado Jesus, foram 
entregá-l’O a Pilatos. Pilatos perguntou-
Lhe: R «Tu és o Rei dos judeus?». N Jes-
us respondeu: J «É como dizes». N E os 
príncipes dos sacerdotes faziam muitas 
acusações contra Ele. Pilatos interrogou-O 
de novo: R «Não respondes nada? Vê de 
quantas coisas Te acusam». 

N Mas Jesus nada respondeu, de modo 
que Pilatos estava admirado. Pela festa da 
Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um 
preso à sua escolha. Havia um, chamado 
Barrabás, preso com os insurrectos, que 
numa revolta tinham cometido um assas-
sínio. A multidão, subindo, começou a pe-
dir o que era costume conceder-lhes. Pila-
tos respondeu: R «Quereis que vos solte o 
Rei dos judeus?». 

N Ele sabia que os príncipes dos sacer-
dotes O tinham entregado por inveja. En-
tretanto, os príncipes dos sacerdotes inci-
taram a multidão a pedir que lhes soltasse 
antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo 
a palavra, perguntou-lhes: R «Então, que 
hei-de fazer d’Aquele que chamais o Rei 
dos judeus?». N Eles gritaram de novo: R 
©&UXFL¿FD�2�ª��1�3LODWRV�LQVLVWLX��5�©4XH�
mal fez Ele?». N Mas eles gritaram ainda 
PDLV��5�©&UXFL¿FD�2�ª��

N Então Pilatos, querendo contentar a 
multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois 
de ter mandado açoitar Jesus, entregou-
2�SDUD� VHU� FUXFL¿FDGR��2V� VROGDGRV� OHYD-

ram-n’O para dentro do palácio, que era 
o pretório, e convocaram toda a coorte. 
Revestiram-n’O com um manto de púr-
pura e puseram-Lhe na cabeça uma coroa 
de espinhos que haviam tecido. Depois 
começaram a saudá-l’O: R «Salve, Rei dos 
MXGHXV�ª��

N Batiam-Lhe na cabeça com uma 
cana, cuspiam-Lhe e, dobrando os joelhos, 
prostravam-se diante d’Ele. Depois de O 
terem escarnecido, tiraram-Lhe o manto 
de púrpura e vestiram-Lhe as suas roupas. 
Em seguida levaram-n’O dali para O cru-
FL¿FDUHP��

N Requisitaram, para Lhe levar a cruz, 
um homem que passava, vindo do cam-

po, Simão de Cirene, pai de Alexandre e 
Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgo-
ta, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam 
dar-Lhe vinho misturado com mirra, mas 
(OH�QmR�R�TXLV�EHEHU��'HSRLV�FUXFL¿FDUDP�
n’O. E repartiram entre si as suas vestes, 
tirando-as à sorte, para verem o que leva-
ria cada um. Eram nove horas da manhã 
TXDQGR� 2� FUXFL¿FDUDP�� 2� OHWUHLUR� TXH�
indicava a causa da condenação tinha es-
FULWR��©5HL�GRV�-XGHXVª��&UXFL¿FDUDP�FRP�
Ele dois salteadores, um à direita e outro 

à esquerda. Os que passavam insultavam-
n’O e abanavam a cabeça, dizendo: R «Tu 
TXH�GHVWUXtDV�R�WHPSOR�H�R�UHHGL¿FDYDV�HP�
três dias, salva-Te a Ti mesmo e desce da 
cruz». 

N Os príncipes dos sacerdotes e os escri-
bas troçavam uns com os outros, dizendo: 
R «Salvou os outros e não pode salvar-Se 
D�6L�PHVPR��(VVH�0HVVLDV��R�5HL�GH�,VUDHO��
desça agora da cruz, para nós vermos e 
acreditarmos». 
1�$Wp�RV�TXH�HVWDYDP�FUXFL¿FDGRV�FRP�

Ele O injuriavam. Quando chegou o meio-
dia, as trevas envolveram toda a terra até 
às três horas da tarde. E às três horas da 
tarde, Jesus clamou com voz forte: J «Eloí, 
Eloí, lemá sabactáni?». N Que quer dizer: 
«Meu Deus, meu Deus, porque Me aban-
donastes?». Alguns dos presentes, ouvin-
do isto, disseram: R «Está a chamar por 
Elias». N Alguém correu a embeber uma 
esponja em vinagre e, pondo-a na pon-
ta duma cana, deu-Lhe a beber e disse: R 
«Deixa ver se Elias vem tirá-l’O dali». 

N Então Jesus, soltando um grande 
brado, expirou. O véu do templo rasgou-se 
em duas partes de alto a baixo. O centurião 
que estava em frente de Jesus, ao vê-l’O 
expirar daquela maneira, exclamou: 

R «Na verdade, este homem era Filho 
de Deus». N Palavra da salvação.  z 

www.jornaldamadeira.com 
facebook: @jornaldamadeira 
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“O cabido vai oferecer uma 
imagem de São Tiago Menor à 

diocese que vai permanecer na Sé 
do Funchal”

NHVWD� 4XDUHVPD�� DQGiPRV� PHLR� FRQ¿QDGRV�
na nossa vida. E também andámos meio 

FRQ¿QDGRV�QD�QRVVD�YLGD�GD� Ip��$R� ORQJR�GHVWDV�
semanas, vivemos sem os sinais que nos ajuda-
vam e chamavam a um tempo diferente, mais in-
tenso e mais atento a Deus e aos irmãos. Por isso, 
vale a pena viver melhor esta Semana que está à 
nossa frente.

Os antigos chamavam-lhe a “Semana Maior”, 
não por ter mais dias que as outras mas porque, 
nela, celebramos a festa maior do ano cristão. Du-
rante muito tempo, no início do cristianismo, era 
mesmo a única festa celebrada em todo o ano. A 
morte e a ressurreição de Jesus são o centro da 
fé: acreditamos que Jesus sofreu por nós a morte 
SDUD��FRQQRVFR�H�HP�QyV��D�YHQFHU�GH¿QLWLYDPHQ-
te e nos dar a sua vida. Foi por isso que Ele deu 
aos Apóstolos o Espírito Santo, e que estes no-lo 
transmitiram. Foi para morrer e ressuscitar que 

o Senhor se fez homem e nasceu num presépio. 
Foi a vida de ressuscitado que os santos viveram 
de um modo exemplar, de tal forma que se torna-
ram para todos testemunhas da vida eterna e da 
redenção que Jesus nos conquistou.

A Semana Santa não é uma semana de tris-
teza, de luto. É uma semana de maior proximi-
dade de Deus e de tudo quanto nos fala dele. É 
uma semana para perceber o amor que Deus tem 
por cada um e por todos. É uma semana para nos 
deixarmos converter um pouco mais, desape-
gando-nos do pecado. É uma Semana intensa e 
serena, em que Deus pode fazer maravilhas se O 
acolhermos.z

Foto: Jornal da Madeira
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P.  Giselo Andrade 

EUD�XP�SDVVHLR�KDELWXDO� QR�¿QDO� GR�GLD��
percorrer a marginal de Machico com 

um garrafão na mão até à fonte de São Ro-
que. O caminho era partilhado com afáveis 
conversas entre aqueles que faziam o mesmo 
trajeto, acompanhado pelo som do mar. Nas 
memórias de infância com a minha avó, o 
passeio até à capela de São Roque era uma 
espécie de oração da noite.

Há mais de 500 anos, a população de Ma-
chico pediu a proteção de São Roque, quando 
foi assolada com um surto de cólera (1488-
89). A tradição atribui a fundação da peque-
na Capela de São Roque ao segundo Capitão 
Donatário de Machico, Tristão Vaz Teixeira, 
por volta do ano de 1489, como cumprimen-
to de uma promessa e sinal de gratidão pela 
LQWHUFHVVmR�GH�6mR�5RTXH�SHOR�¿P�GR�VXUWR�

Com o passar dos séculos, o edifício foi se 
degradando, até que em 1739 foi demolido 
e “não muito longe do local onde se erguia 
a primitiva capela”, foi construída a capela 
atual. Do primitivo templo restam os azu-
lejos, tipo tapete de “maçaroca”, que foram 
colocados na parede da sacristia, o campa-
nário em cantaria e duas janelas. No teto de 
madeira, pintado com decoração vegetalista, 
uma inscrição em latim explica o motivo da 
construção da capela: “Eris in Peste Patro-
nus” (“Tu serás na peste o protetor”). 

O retábulo-mor barroco, em talha poli-
cromada, possui a data de 1751. Ao centro 
destaca-se a imagem de São Roque com o 
bordão de peregrino na mão, acompanhado 
pelo cão com um pão na boca. A perna dire-
ita está descoberta, deixando ver a chaga de 
peste.

Os dez painéis azuis e brancos de azuleja-
ria barroca que abraçam o interior da capela 
apresentam os episódios da vida de São Ro-
que: (1) nascimento, (2) prisão, (3) dormin-
do na rua na companhia de um cão, (4) junto 
à fonte de água que o curou, (5) um cavaleiro 
fere um viandante junto à igreja de São Ro-
TXH������XP�¿GDOJR�VHJXH�R�FmR�H�HQFRQWUD�R�
santo, (7) São Roque acompanhado pelo cão, 
que lhe traz pão, (8) a cura dos doentes de 
peste, (9) milagres realizados por São Roque 
e (10) o santo perante o governador.

Curiosamente, no encontro que o Presi-
dente da República teve com o Papa Francis-
co no Vaticano, no dia 12 de março, surgiu a 
¿JXUD�GH�6mR�5RTXH��0DUFHOR�5HEHOR�GH�6RX-
VD�RIHUHFHX�DR�3DSD�XP�OLYUR�VREUH�D�,JUHMD�
de São Roque, em Lisboa, a primeira igreja 
jesuíta em Portugal. 

Em tempos de pandemia, peçamos a in-
tercessão de São Roque, “na peste, o prote-
tor”, em Machico, no Faial ou no Funchal.z

Editorial:
“In peste patronus”
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Tríduo Pascal nas paróquias
Gonçalo - Tríduo Pascal: 16h, Domingo 
de Páscoa: 9h. Santa Maria Maior - 
Tríduo Pascal: 14h30, Domingo de Pás-
coa: 10h30. Imaculado Coração de 
Maria - Tríduo Pascal: 15h, Domingo de 
Páscoa: 9h. Livramento - Tríduo Pas-
cal: 16h30, Domingo de Páscoa: 10h45.
Achada - Quinta-feira Santa: 17h, Sexta-
feira Santa: 17h, Vigília Pascal: 20h (face-
book), Domingo de Páscoa: 10h.Ribeira 
Brava - Tríduo Pascal: 16h30, Domingo 
de Páscoa: 10h. Piquinho - Quinta-feira 
Santa: 17h, Sexta-feira Santa: 17h, Vigília 
Pascal: 16h30, Domingo de Páscoa: 10h.
Santa Rita - Quinta-feira Santa: 15h e 
16h30, Sexta-feira Santa: 14h e 16h, Vi-
gília Pascal: 16h, Domingo de Páscoa:  
9h e 10h30. Gaula - Quinta-feira Santa: 
16h30, Sexta-feira Santa: 15h30, Vigília 
Pascal: 15h, Domingo de Páscoa: 11h. 
Lombada - Quinta-feira Santa: 15h, 
Sexta-feira Santa: 14h, Domingo de Pás-
coa: 9h15. Curral das Freiras - Quin-
ta-feira Santa: 16h30, Sexta-feira Santa: 
15h, Vigília Pascal: 15h, Domingo de Pás-
coa: 8h30. Caniçal - Quinta-feira San-
ta: 17h30, Sexta-feira Santa: 15h, Vigília 
Pascal: 16h, Domingo de Páscoa: 10h. 
Ponta do Pargo - Quinta-feira Santa: 
17h, Sexta-feira Santa: 16h, Vigília Pas-
cal: 16h, Domingo de Páscoa: 8h. Ampa-
ro - Quinta-feira Santa: 16h, Sexta-feira 
Santa: 14h30, Vigília Pascal: 14h30, Do-
mingo de Páscoa: 9h30. Fajã da Ovel-
ha - Quinta-feira Santa: 15h, Sexta-feira 
Santa: 13h, Vigília Pascal: 13h, Domingo 
de Páscoa: 11h. São Roque -  Tríduo 
Pascal: 16h30, Domingo de Páscoa: 8h e 
11h. São José -  Tríduo Pascal: 15h, Do-
mingo de Páscoa: 9h30.z

“A melhor forma de conhecer a 
Deus é na Cruz” - D. Nuno Brás 

D. Nuno celebrou o V domingo da Quaresma no Estreito da Calheta e Porto da Cruz | Foto: Duarte

Luísa Gonçalves   

No domingo, dia 21 de março, foi a vez 
da comunidade paroquial do Porto da 

Cruz, cuja padroeira é Nossa Senhora de 
Guadalupe, receber a visita do bispo do Fun-
chal, que presidiu à missa das 11 horas. 

Na homilia desta celebração, o prelado 
UHÀHWLX� VREUH� DV� OHLWXUDV� H� VREUH� D� QHFHVVL-
dade de, neste tempo da Quaresma, também 
QyV�UHÀHWLUPRV�VREUH�FRPR�p�TXH�SRGHPRV�
conhecer a Deus, lembrando que “a melhor 
forma de conhecer Jesus é na cruz”, sublin-
hando depois que a cruz é, de facto, o ex-
poente máximo do amor que Ele tem por nós 
H�p�³DPRU�DWp�DR�¿P´�

“É o máximo de amor que alguém possa 
dar a vida pelos seus amigos, é o máximo de 
amor que alguém possa dar a vida por mim, 
que Deus possa ter dado a vida por mim, que 
tenha aceitado viver a morte para que eu 
possa ter a Sua vida”, constatou o prelado, 
que lamentou por “todos aqueles que aqui 
não estão, que não o conhecem e que não to-
mam consciência disto e que não sintam esta 
alegria de conhecer a Deus em primeira pes-
soa, que não conheçam estes frutos da morte 
de Jesus”. 
1R�¿QDO�GD� FHOHEUDomR�� FRXEH�DR�SiURFR�

do Porto da Cruz, Pe. João Mendonça, dar 
conta da alegria da comunidade por receber 
o seu bispo, apesar da “surpresa da visita”. 
8PD�YLVLWD�TXH�DFRQWHFHX�HP�WHPSR�GH�SDQ-
demia, o que segundo o sacerdote “mostra 

esta coragem do bispo de querer estar junto 
das suas comunidades”. Visita que, por isso 
mesmo, é também um “sinal de alegria, de paz 
e de esperança”.

No sábado, dia 20 de março, o bispo do 
Funchal deslocou-se à comunidade paroquial 
do Estreito da Calheta, onde presidiu à Euca-
ristia das 16:30 horas.
8PD�RFDVLmR�SDUD�'��1XQR�IDODU�VREUH�D�GL-

¿FXOGDGH�TXH�WLQKDP�RV�GLVFtSXORV��H�TXH�QyV�
temos também, em “perceber a cruz de Jesus”. 
É certo que Deus “podia ter feito as coisas de 
outra forma, mas não o fez porque “ao fazer-
se homem Ele quis ser verdadeiramente igual 
a nós”, não quis ser “especial”. E igual a nós em 
tudo, “exceto no pecado”. Ou seja, “quis experi-
PHQWDU�R�TXH�VLJQL¿FD�PRUUHU´��(�PRUUHU��QHV-
WH�FDVR��³VLJQL¿FD�GDU�IUXWR´�
1R�¿QDO�GD�FHOHEUDomR�R�3H��5XL�6RXVD��SiUR-

co daquela comunidade paroquial, agradeceu 
a visita de D. Nuno Brás que foi, disse, “quase 
uma surpresa para a maioria”. Aproveitou ain-
GD�SDUD�UHD¿UPDU�TXH�D�FRPXQLGDGH�HVWi�VHP-
pre disponível para receber o seu pastor, sem-
pre que este “tiver tempo e disponibilidade”.z

“É o máximo de amor que alguém 
possa dar a vida pelos seus amigos, é 
o máximo de amor que alguém possa 

dar a vida por mim”

D. Nuno Brás esteve na sexta-fei-
ra passada, dia 19 de março, na 

Paróquia do Piquinho onde presidiu 
à Eucaristia da Solenidade de São 
-RVp��3DGURHLUR�GD�,JUHMD�H�GDTXHOD�
paróquia, que mesmo em tempo de 
pandemia o quis louvar e agradecer 
pela sua proteção. 
8PD�RSRUWXQLGDGH�SDUD�'��1XQR�

Brás sublinhar que os cristãos de-
vem procurar ser mais como São 
José, que não colocou “ses” nem 
“mas” à vontade de Deus e foi “pai 
na ternura, pai na obediência, pai na 
coragem”.

Olhando para todas as qualida-
des de São José, o bispo do Funchal 
WHUPLQRX� D� VXD� UHÀH[mR� H[RUWDQGR�
a assembleia a pedir ao Senhor que 
“sejamos capazes de, com a sua aju-
da, transformar em vida aquilo que 
em nós é frágil. Que sejamos capazes 
de escutar a sua palavra e a colocar 
em prática. Que sejamos capazes 
de ser corajosos, de ter a capacida-
de inventiva para que a vontade de 
Deus se possa realizar. Peçamos que 
também nós, a exemplo de São José, 
possamos ser assim e vive na ternu-
ra, na obediência e na coragem”.z

Piquinho 
celebrou São José

Dia de Oração 
pelas Vocações

A família missionária Verbum Dei Por-
tugal está a promover a iniciativa on-

line “Gestos da Paixão - Páscoa Virtual” 
de 1 a 3 de abril que será realizada via 
Zoom.z

Verbum Dei com 
“Gestos da Paixão”

Santo Amaro -  Tríduo Pascal: 16h, 
Domingo de Páscoa: 7h, 10h30 e 16h.

Feiteiras - Quinta-feira Santa: 15h, Sex-
ta-feira Santa: 13h30, Domingo de Pás-
coa: 9h. Lameiros - Quinta-feira Santa: 
16h, Sexta-feira Santa: 15h, Domingo de 
Páscoa: 10h30. Rosário - Quinta-feira 
Santa: 17h, Sexta-feira Santa: 16h30, Vi-
gília Pascal: 21 h (facebook), Domingo de 
Páscoa 12h. Monte - Quinta-feira San-
ta: 17h30, Sexta-feira Santa: 16h, Vigília 
Pascal: 16 h, Domingo de Páscoa: 11h. 
Canhas - Quinta-feira Santa: 15h30, 
Sexta-feira Santa: 13h30, Vigília Pascal: 
15h30, Domingo de Páscoa: 11h. Carval-
hal - Quinta-feira Santa: 14h, Sexta-feira 
Santa: 15h30, Vigília Pascal: 13h30, Do-
mingo de Páscoa: 8h30. Câmara de Lo-
bos - Quinta-feira Santa: 15h, Sexta-feira 
Santa: 12h e 15h, Vigília Pascal: 15h, Do-
mingo de Páscoa: 8h e 11h. Porto Mo-
niz - Quinta-feira Santa: 17h, Sexta-feira 
Santa: 16h, Vigília Pascal: 16h, Domingo 
de Páscoa: 11h. Santa - Quinta-feira San-
ta: 15h30, Sexta-feira Santa: 14h, Vigília 
Pascal: 14h, Domingo de Páscoa: 9h30. 
Achadas da Cruz - Quinta-feira Santa: 
14h, Sexta-feira Santa: 12h, Vigília Pas-
cal: 12h, Domingo de Páscoa: 8h. São 

O bispo do Funchal vai presidir às 
celebrações do Tríduo Pascal e 

Páscoa nos seguintes horários:
Quinta-feira Santa, 1 de abril,  Sé 

do Funchal, Missa Crismal às 10h e  
Missa da Ceia do Senhor às 16h30h.

Sexta-feira Santa, 2 de abril,  Sé 
do Funchal, Oração das Laudes e 
Ofício de Leitura às 9h30h e Ce-
lebração da Paixão do Senhor às 
16h30h.

Sábado Santo, 3 de abril, Sé do 
Funchal,  Oração das Laudes e Ofí-
FLR�GH�/HLWXUD�jV��K��K�H�QD�,JUHMD�
Paroquial do Coração de Jesus, Vi-
gília Pascal às 22h, com transmissão 
pela RTP-Madeira.

Domingo de Páscoa, 4 de Abril, 
Sé do Funchal, Missa da Páscoa às 
11h.

As prinicpais celebrações serão 
transmitidas pelo facebook da Sé do 
Funchal e pela rádio “Posto Emissor 
do Funchal”.z

Páscoa com o 
bispo do Funchal

O Papa Francisco publicou no dia 19 
de março, a mensagem “São José: o 

sonho da vocação”, para assinalar o 58º 
Dia Mundial de Oração pelas Vocações 
que será celebrado no dia 25 de abril.z

A paróquia de Machico, através da sua 
página de Facebook, faz saber que 

tanto a Sala do Tesouro, localizada na 
Capela do Terço, como a capela de São 
Roque estão abertas a visitas. Este pa-
trimónio pode ser visitado de segunda 
a sexta das 9h às 13h e das 14h às  17h. 
Aos sábados, domingos e feriados estão 
encerrados.  

A Sala do Tesouro, inaugurada em se-
tembro de 2019 possui “peças de arte sa-
FUD�PXLWR�YDOLRVDV�GRV�VpFXORV�;9,�H�;9,,�
(ourivesaria) e também algumas peças de 
cerâmica do açúcar” encontradas nas ca-
pelas laterais da igreja Matriz.z

Machico: Capela de 
São Roque aberta


