
 

 

 

CATEDRAL DO FUNCHAL 
Entra nesta casa de oração... 

 

              O terceiro altar é dedicado ao Arcanjo 

São Miguel. Protector da Santa Igreja contra o 

mal.  

O altar do coro baixo é o altar do Senhor Bom 

Jesus. Deu a vida por todos nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capela do Sacrário.  

Entra e ajoelha-te diante de DEUS. Reza esta 

oração três vezes:  

  

Meu Deus, eu creio, adoro, 

espero e amo-Vos. 

Peço-Vos perdão para os que não crêem, não 

adoram, não esperam e não Vos amam. 

 

O altar de prata foi oferecido pelo  

Rei D. Manuel I. Podemos admirar as imagens 

das três virtudes teologais: Fé, Caridade e 

Esperança. 

 

  
  

 

 

          Altar-mor. No centro da igreja 

da Sé a capela do Altar-mor com o cadeiral 

dos cónegos e cátedra do Bispo. Podemos 

admirar nesta capela o grande retábulo com 

12 pinturas ao gosto flamengo e ao centro o 

Senhor Crucificado, a imagem da padroeira 

da Sé, Nossa Senhora da Assunsão e um 

Sacrário. As pinturas retratam a Paixão e 

Ressurreição de Jesus. No segundo patamar 

poderás admirar alguns episódios da vida 

de Nossa Senhora como a Anunciação do 

Anjo e a sua Assunção. 

No patamar inferior cenas Eucarísticas como 

Melquisedec a oferecer o pão a David, a 

Última Ceia, a missa de São Gregório e o 

maná. 

No cadeiral podemos admirar 22 imagens 

dos Apóstolos, personagens do Antigo 

Testamento e outros Santos.  

  
  

 

 

 

Capela de Santo António. 

A capela do transepto norte é dedicada a 

Santo António de Lisboa com a sua imagem 

ao centro do retábulo. Ao lado direito São 

Jerónimo e a Vocação de S. Mateus. Do lado 

esquerdo a imagem de S. Lourenço e São 

Francisco de Assis a receber os estigmas da 

Cruz de Cristo. 

 

 

Finalmente os três alteres da nave 

lateral sul dedicados ao Senhor dos 

Milagres, aos pais de Nossa Senhora Santa 

Ana e São Joaquim e o altar das Almas. 

Rezemos neste altar a oração:  

  

Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso  

Entre os esplendores da luz perpétua.  

Descansem em paz. Ámen  

CRONOLOGIA DA 
PARÓQUIA DA SÉ 
1485 - D. Manuel, donatário do 
arquipélago da Madeira, doou, ao 
município do Funchal, um chão, no 
denominado Campo de Duque, para 
construção de uma Igreja, praça e casa do 
concelho. 
 
 
1493 - Início da construção, sob a direção 
do mestre Pêro Anes. 
 
 
1508 - Bênção da nova Igreja pelo bispo 
titular D. João Lobo. A paróquia de Santa 
Maria do Calhau foi extinta, sendo 
transferida para a nova Igreja. Elevação 
da vila do Funchal a cidade. 
 
1512 - Retábulo da Sé.  
 
 
1514 - Criação da Diocese do Funchal pelo 
Papa Leão X, sendo nomeado primeiro 
bispo, D. Diogo Pinheiro. O extenso 
território do novo bispado abrangia todas 
as terras descobertas pelos portugueses. 
 
1517 - Consagração da Catedral. 
 
 
1523 - No coro da Sé, S. Tiago Menor é 
proclamado protetor e defensor da cidade 
pelo capitão do Funchal, oficiais do 
concelho, cidadãos, povo, deão e cabido. 
 
1533 - Elevação da diocese funchalense à 
dignidade metropolítica. Nomeação de D. 
Martinho de Portugal como Arcebispo do 
Funchal. 



 

 

           

          ENTRA NA IGREJA 

  

BEM-VINDO à igreja da Sé. Catedral da 

Diocese do Funchal.  

Na entrada principal da igreja da Sé poderas 

ver no lado direito um ecrã com todos os 

horários das celebrações e vida paroquial.  

Do lado esquerdo a capela com a Pia Batismal. 

Do lado direito o espaço de acolhimento. 

Podes entrar e adquirir uma vela para acender 

diante da Imagem de Nossa Senhora de 

Fátima. Podes pedir qualquer informação, 

marcar uma intenção de Missa. 

Diante da pia Batismal recorda o teu Batismo. 

Pede a graça de viver o dom de ser cristão com 

alegria.  

 

  
  

 

 

IGREJA DA SÉ 
 

CATEDRAL DO FUNCHAL 
 

 

           Altar de Nossa Senhora de Fátima 

Entra pelo lado direito e encontras o altar de 

Nossa Senhora de Fátima. Olha para a 

imagem da Mãe de Deus e reza uma Avé 

Maria. Acende uma vela e reza a seguinte 

oração: 

  

Virgem Maria, Mãe de Deus, 

Que esta vela que acendo seja luz para que Tu 

me ilumines nas minhas dificuldades e  

nas decisões que devo tomar; 

seja fogo para que Tu queimes em mim  

todo o egoísmo, orgulho e impureza; 

seja chama para que Tu aqueças  

o meu coração e me ensines. 

Mãe de Deus, 

deixando esta vela acesa 

é a minha vida que coloco nas Tuas mãos; 

faz que sejam para glória do Teu Filho 

as minhas atividades deste dia. 

Ámen. 

 

Ao lado da Mãe de Deus as imagens de dois 

grandes Santos: São João Evangelista e São 

João Batista. 
  
 
 
 
 
 
O segundo altar é dedicado a São José, o 
pai adoptivo de Jesus. Ao lado as imagens de 
São Ambrósio e Santo Agostinho. Reza esta 
oração a São José: 
  

Glorioso São José, esposo da Virgem Maria! 

A vós, Deus confiou o seu Filho; em vós, Maria 

depositou a sua confiança; convosco, Cristo 

tornou-Se homem.  

Ó Bem-aventurado S. José, mostrai-vos pai 

também para nós e guiai-nos no caminho da 

vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e 

coragem, e defendei-nos de todo o mal. Ámen. 

  

 

HORÁRIOS 
 

ABERTURA 
Semana das 7h15 às 18h30 

Sábado das 8h às 12h e das 16h às 19h 
Domingo das 7h30 às 12h e das 16h15 às 19h 

 
MISSAS 

De 2ª a 6ª às 8h; 8h30; 11h; 17h30 
Sábado às 8h30; 11h; 18h 

Domingo às 8h; 9h; 11h; 17h; 18h15 
 

CARTÓRIO 
De 2ª feira a 6ª feira das 9h às 12h e das 15h30 

às 17h25 
 

CONFISSÕES 
De 2ºfeira a 6ªfeira das 9h às 10h 

 
ADORAÇÃO AO  

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
Terça-feira e Sexta-feira das 9h às 10h 

 

www.catedraldofunchal.com 
 

 

 

GUIA ORANTE DA SÉ 

1551 - Supressão do arcebispado do 
Funchal. 
 
1578 - Reuniu na Sé o primeiro Sínodo da 
Diocese do Funchal, sendo bispo D. 
Jerónimo Barreto. 
 
1732 - 1737 - Construção da nova Sacristia, 
junto à torre sineira e da casa do Cabido 
pelo mestre das obras reais, Diogo Filipe 
Garcês. 
 
1790 - 1800 - Remoção de sete dos nove 
altares do cruzeiro; deslocação das duas 
portas travessas; construção de seis altares 
nas naves laterais e de dois janelões com a 
respetiva varanda na fachada principal. 
Construção do atual coro, junto à porta 
principal. 
 
1910 - Classificação como Monumento 
nacional. 
 
1937 - Aquisição do atual órgão do coro 
alto, de tipo orquestral, romântico e de 
fabrico inglês. 
 
1954 - Eliminação dos janelões da frontaria 
e respetivo varandim. 
 
1991 - Visita de Sua Santidade o Papa João 
Paulo II. 
 
2008 - Aniversário dos 500 anos da 
Paróquia.  
 

 
 

Cátedra do Bispo 
do Funchal 


