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HISTÓRIA DA CRIAÇÃO DA PARÓQUIA DO ESPÍRITO 

SANTO, ENTRADA AO SERVIÇO DO CULTO RELIGIOSO, 

SUA SEDE E SEUS 50 ANOS DE VIDA PAROQUIAL. 

 

Reza a história que a primeira paróquia criada na Ilha da Madeira, foi a de Nossa Senhora da Conceição 

de Baixo ou Igreja do Calhau, em 1430, no Funchal. 

Das paróquias criadas desde 1430 até 1954, assim como seus respetivos curatos, continuavam a não 

poder satisfazer as necessidades prementes que iam surgindo, assistir aos moribundos com a presteza 

requerida, principalmente em tempo de Inverno por ribeiras caudalosas, ásperos caminhos, rochas e 

montes de que como sabemos a Madeira é abundante, e ainda os sãos não poderem sem perigo e 

dificuldade acudir aos ofícios divinos e frequência dos sacramentos. 

Por idênticas causas e excetuando as de comunicação pelas ribeiras são com acesso que em 1960 tinha 

para todas as povoações interurbanas e rurais, o Bispo D. Frei David de Sousa, acautelando o presente 

e prevenindo o futuro, resolveu fazer a atualização das paróquias e extinguir os curatos a fim de suprir 

a reduzida existência do clero e providenciar o preenchimento das igrejas novas, elevadas ao dobro das 

antigas. 

Com este propósito decretou o desdobramento das maiores paróquias existentes e criou outras novas, 

na inquietação de bem preparar remota e proximamente, o futuro espiritual da Diocese, tendo em conta 

as condições topográficas, as distâncias e a dispersão das populações pelas ribeiras, ribeiros, lombas, 

lombadas e serras acima, afastando-se assim consideravelmente das igrejas paroquiais que as não 

acompanharam na sua constante subida. Foi ordenada esta atualização a 24 de Novembro de 1960, 

entrando em vigor a 1 de Janeiro de 1961. 

Foram criadas 51 paróquias novas nesta referida data, mas nem todas entraram ao serviço do culto 

religioso a partir de 1 de Janeiro de 1961, por impossibilidade de construção, deficiência de clero, 

escassez demográfica e dificuldade de capital. Desde logo se interessaram as populações beneficiadas 

desta atualização e defensoras da sua autonomia com grande interesse e entusiasmo e começaram a 

pronunciar-se as iniciativas. D. Frei David de Sousa decretou a atualização das paróquias, mas D. João 

António da Silva Saraiva coube a honra de realizá-las com seu incitamento, conselho, orientação e 

provimento. 
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Entre as 51 paróquias criadas naquela data, foi criada a paróquia do Espírito Santo, no sítio do Campo 

de Baixo, da freguesia, concelho e município do Porto Santo, seu orago o Espírito Santo, sede provisória 

na capela da mesma invocação, ermida primitiva, que segundo a sua história já tinha sido reconstruida 

e novamente ameaçando ruína na data da criação da paróquia. 

 

TERRENO OFERECIDO Á PARÓQUIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA IGREJA NO SÍTIO DO CAMPO 

DE BAIXO, PARTILHA COM O SÍTIO DA LAPEIRA. 

 

Foi oferecido um terreno para a construção da nova Igreja Paroquial, por António Correia, que foi 

residente ao sítio do Campo de Baixo, já falecido, tendo sido legalizado bem recentemente por escritura 

e registo na Conservatória do Registo Predial, entre os herdeiros daquele benfeitor e a paróquia. 

Também foi oferecido material de construção, nomeadamente pedra, faltando-lhe todavia mais 

recursos e boas vontades como a da Empresa AÉREA TAP que foi das primeiras a cooperar com o povo, 

por este não poder só, materialmente, ajudar-se a tamanho encargo, embora seu entusiasmo e espírito 

de fé eram grandes também. 

Na data da criação da paróquia a população era de 1.131 almas, adultos e crianças e foi seu primeiro 

pároco padre Isidro Rodrigues que promoveu a angariação do terreno, trabalho e ofertas para a ereção 

do novo templo, aguardando-se a oportunidade de levá-lo a efeito. Até à data presente, embora 

houvesse algumas tentativas, não foi possível levar a efeito a construção em referência, exceto no que 

se refere somente ao início dos seus alicerces, funcionando a paróquia na sua sede provisória de então. 

 

 

CAPELA DO ESPÍRITO SANTO, SEDE DA PARÓQUIA COM O MESMO NOME 

É suposto que em 1533 já existia a ermida do Espírito Santo. Na narração do Dr. Gaspar Frutuoso, no 

livro II Saudades da Terra, capítulo décimo primeiro, a páginas 71, consta o seguinte: « Do que fizeram 

um homem e uma mulher naturais da ilha do Porto Santo enganados pelo espírito mau, a quem o povo 

depois comummente, pelo nome da mesma Ilha, chamou profetas do Porto Santo ». 

Parece que a narrativa não consta do descobrimento da Ilha da Madeira, do Cónego Jerónimo Dias Leite, 

ou seja segundo consta, do manuscrito em que se inspirou Gaspar Frutuoso, mas como a lenda ou 

história é muito longa, dou daqui um salto para a páginas 77 do citado livro, que nos narra a parte que 

aqui convém, quanto à capela do Espírito Santo, nas palavras ditas por Fernão «o profeta» a Manuel de 
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Crasto: « E disse a Manuel de Crasto que fosse buscar pão e vinho para comerem os que ali estavam, o 

qual foi e trouxe um saco de pão e um barril de vinho, que todos comeram. Depois de comer, mandou 

a Manuel de Crasto e sua mulher que se despissem, o que logo fizeram, ficando em camisa, sem ninguém 

olhar, nem atentar para isso, como se fora no estado da inocência, e, assim, meios nus os mandou que 

fossem a Santo Espírito e que daí iriam para o paraíso; e eles se foram despidos, sendo Inverno, em 

Fevereiro, e assim estiveram na dita ermida do Espírito Santo até ante manhã, em que então se foram 

para casa e não para a glória, como o profeta dissera ». 

No Elucidário Madeirense, obra da autoria do padre Fernando Augusto da Silva e Carlos Azevedo de 

Menezes, I volume, nas edições da DRAC, datadas de 1978 e 1984, a páginas 395 e 412, descreve-nos o 

seguinte: « No sítio do Campo de Baixo, da Ilha do Porto Santo, existe a capela do Espírito Santo, que se 

acha bem conservada e onde se praticam os atos de culto. Não é de construção recente e foi 

completamente restaurada no primeiro quartel do século passado pelo Capitão Sebastião António 

Drumond ». 

O Dr. Rui Carita, historiador madeirense, no seu artigo sobre património do Porto Santo, a páginas. 7 da 

revista do Diário de Notícias do Funchal, de 18 de Setembro de 1994, narra mais ou menos o que está 

escrito nos primeiros volumes das Ilhas de Zarco e do Elucidário Madeirense: « A pequena capela do 

Espírito Santo não apresenta exteriormente especial interesse. Rodeada de palmeiras, apresenta-se 

refeita ao gosto dos séculos XIX-XX. No entanto, interiormente, é bastante interessante, com um 

importante arco de cantaria do Porto Santo, muito bem lavrado e a servir de arco triunfal para a capela-

mor. 

A capela possui um bonito retábulo de talha dourada dos meados ou finais do século XVII, infelizmente 

folcloricamente pintado na primeira metade do século XX. Parece talha executada no Funchal, numa 

oficina dentro da tradição de Manuel Pereira. 

O retábulo desenvolve-se com duas colunas de decoração torsa e canelada, sobre predela ou mísula 

decorada com querubins e cartelas ao gosto flamengo dos finais do século XVI e primeira metade do 

século XVII. Inicialmente deve ter sido pensado para uma maior pintura. No entanto, hoje, esse espaço 

encontra-se preenchido por uma pintura decorativa dos finais do século XVIII, ou mesmo do século XIX, 

representando uma sanefa vermelha em baldaquino, como cenário para enquadramento da pintura 

flamenga ». 

De conformidade com a parte dos anais do Município do Porto Santo, escritos por uma comissão 

nomeada pelo Município e continuados por João de Santana e Vasconcelos, em cumprimento do alvará 

régio de D. Maria II, de 8 de Novembro de 1847, edição da Câmara Municipal do Porto Santo, de Maio 
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de 1989, com introdução e notas de Alberto Vieira e João Adriano Ribeiro, a páginas 25, narra-nos o 

seguinte: 

« Fora da Vila, milha e meia para Sudoeste está a capela com invocação do Espírito Santo, esta se acha 

bem reparada e possuía antigamente alguns terrenos, que presentemente estão a cargo da 

Administração do Concelho bem como a mesma capela. Deve-se ao Capitão Sebastião António Drumond 

a edificação desta capela no estado decente em que ainda hoje existe ». Nesta pequena narração, 

quando o autor fala com invocação do Espírito Santo, os anotadores chamam à atenção para a nota 

número 29 que diz: « Depois da Confraria do Santíssimo Sacramento e da Misericórdia foi esta a mais 

importante. Dela existe um livro que dá contas das várias obras na Igreja e o abandono a que esteve 

votada por volta de 1659. Nesse ano a tranca da porta estava rebentada e havia areia dentro da Igreja. 

No ano seguinte um dos mordomos oferece uma toalha para o altar. Em 1663 os mordomos têm de 

acudir ao muro de fronte do mar que estava caindo, mas em 1670 ainda não estava concluído; 

continuando as reparações e cuidados até 1680, o que dá conta do elevado estado de degradação da 

mesma ». 

Os anotadores referem-se à antiga confraria do Espírito Santo, pois nos seus registos, segundo consta, 

também se encontra alguns factos registados sobre a própria Igreja Matriz do Porto Santo. Em minha 

opinião, o citado livro da confraria, deve encontrar-se arquivado no Arquivo Regional da Madeira ou no 

Arquivo da Diocese do Funchal. O certo é, na edição publicada em 1999, sobre: « Confrarias e 

Irmandades no Arquivo Regional da Madeira, volume XXII, catálogo documental, páginas 134, informa, 

quanto se segue: « Confraria do Espírito Santo / Concelho: Porto Santo / Freguesia: Porto Santo, local da 

ereção: Capela do Espírito Santo / datas extremas: 1654 – 1864. Nº. / tipo de u.a.: 3 Lº. Receita e despesa 

e termos de eleições. 1654 – 1731 C M P S T,Lº. Nº. 68, 60 fls, faltam os fls, 1 a 3, 43, 44, e 48. Obs.: O 

último fólio deste livro é um fragmento com o título dos bens e pensões da confraria do Senhor Bom 

Jesus desta freguesia. Receita e despesa: 1777 – 1838 CM PST. Lº. Nº. 69: Contém relação das 

propriedades deixadas em testamento por D. Joana de Velosa Câmara, irmã do padre Manuel Pestana 

Escórcio, á confraria. 84 fls.; 52 fls. Manuscritos. Contas dos diversos devedores à confraria, entretanto 

extinta. 1843 – 1864 C M PST. Lº. Nº. 73, 137 fls.; 63 fls. manuscritos. Obs.: Os 11 fls. iniciais contêm a 

receita e despesa da Confraria de Santo Antão desta freguesia ». 

A documentação das confrarias e irmandades encontra-se no Arquivo Regional da Madeira dispersa por 

vários fundos arquivísticos pertencentes a instituições que, na altura da sua incorporação, detinham 

parcelarmente unidades arquivísticas concernentes àquele grupo documental. 

Assim, nunca houve uma transferência direta dos cartórios das paróquias, local onde se guardava e 

organizava autonomamente do fundo paroquial, esta documentação. 
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A maior parte dos livros e processos são provenientes do arquivo do Juízo dos Resíduos e Provedoria das 

Capelas, oferecido ao Arquivo Regional da Madeira juntamente com o fundo da Misericórdia do Funchal 

em Outubro de 1931. 

Os livros da Câmara Municipal do Porto Santo, foram incorporados no Arquivo Regional da Madeira, em 

28 de Agosto de 1935, na presidência do 1º. Tenente da Marinha Portuguesa Joaquim Pinto Pinheiro e 

recentemente, na presidência de Roberto Silva, foram incorporados também no Arquivo Regional da 

Madeira os livros de atas da Câmara Municipal a partir do ano de 1928 e diversa documentação 

apropriada, para fins de eficiente conservação. 

Os livros e respetiva documentação da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Igreja Matriz ), parece 

terem sido incorporados no Arquivo da Diocese do Funchal ou Arquivo do Paço Episcopal do Funchal, no 

Bispado de D. Teodoro de Faria e no Paroquiamento do padre José Luís Rodrigues. 

 

 

ARTE FLAMENGA NA CAPELA DO ESPÍRITO SANTO. 

Existe na Madeira muita arte em pintura, (especialmente quadros), vinda da antiga Flandres, (Província 

da Bélgica) e o Porto Santo não fugiu à regra, quanto ao quadro flamengo existente na capela do Espírito 

Santo. 

Ainda há bem pouco tempo, numa das gravações televisivas de José Hermano Saraiva, de 1997, 

(repetição), avivou-me a memória que muita arte flamenga vinda para a Madeira e Porto Santo, tinha 

sido paga com açúcar, incluindo o quadro da capela do Espírito Santo, no Porto Santo, isto é, muito 

açúcar era exportado da Madeira para a Flandres e em troca de parte dessa muita quantidade exportada, 

era pago à Madeira com a arte em pintura. Na história do Porto Santo, quanto dela se sabe, nunca foi 

exportado açúcar. O que consta, foi que houve muita cana-de-açúcar no Porto Santo e houve tanta que 

era deitada no fundo dos ribeiros, por não haver dinheiro para adquirir as máquinas ou engenhos para 

a sua laboração, ( Anais do Município do Porto Santo ). 

Para melhor conhecimento, da arte flamenga na capela do Espírito Santo, a seguir faço reproduzir parte 

das narrações feitas por Eduardo Pereira e Rui Carita em Ilhas de Zarco I volume e Revista do Diário de 

Notícias do Funchal de 18.09.94, a páginas 7 . Pereira: « A descolorir-se e a perder os traços, deparámos 

em Agosto de 1939 com uma preciosa tábua de cerca de 1x0,50 m na capela do Espírito Santo, no Campo 

de Baixo. Os seus traços são de estilo flamengo, se não de origem ao menos de escola. A Virgem adora, 

ajoelhada, o menino recém-nascido, tendo ao lado S. José, de pé e cabeça baixa, conservando os olhos 

semicerrados; apoia as duas mãos sobrepostas num bordão. A meio do primeiro plano, um livro aberto, 
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e ao alto o Espírito Santo, figurado em pomba, cercado de anjos, a iluminarem a cena com intensos 

feixes de luz. Assim encontrámos e descrevemos este quadro na primeira edição das Ilhas de Zarco. Mas 

desembaraçado, em 1951, por Artur Silva, no Funchal, de repintura parcial e insciente que cobria as 

vestimentas das imagens, descobriram-se outros elementos componentes do tema geral e inerentes á 

sua qualidade de retábulo. A esta repintura, feita em 1777 e custeada com rendimentos das terras 

deixadas à capela por Joana Velosa, em disposição testamentária. 

Na parte superior e semicircular do quadro – original talvez doutro pincel inteiramente ocupada por uma 

acumulação de nuvens e um triângulo com uma pomba alada, ocultava-se a figura coroada do Padre 

Eterno, saindo em busto de entre as nuvens, acompanhado de anjos e precedido daquele simbolismo 

do Espírito Santo, a abençoar o nascimento do Divino Infante; junto do livro iluminado e aberto á frente 

da Virgem, apareceu um rico vaso de artísticos lavores e cheio de cerejas, o que tudo veio realçar e 

engrandecer ainda mais esta bela peça de características Flamengas. 

Não enquadra hoje o retábulo na obra de talha moderna e ampla do altar da sua capela, porque esta, 

uma simples e reduzida ermida primitiva, foi reformada tanto na altura como em todo o frontispício 

desde 1793 até 1820, á custa de parcos rendimentos anuais, mas sempre aquela pintura se manteve ao 

serviço do culto ocupando o seu legítimo lugar. Devolvida ao Porto Santo em 1951, após uma 

restauração, esteve exposto este quadro na Igreja Paroquial até 1957, data em que foi restituído ao altar 

da sua origem e propriedade ». 

Rui Carita no artigo da citada revista do Diário de Notícias do Funchal, narra: A Virgem do Porto Santo, 

referindo-se ao mesmo quadro: « A Virgem aparece de mãos postas, a três quartos, de rosto oval, suave, 

com decote largo e debruado a galão. Os cabelos encontram-se soltos, com dois véus, um branco e outro 

transparente. O Menino aparece semi-envolvido num pano branco, sob um outro vermelho, que parece 

ser a continuação do amplo manto que envolve a Virgem. 

Em primeiro plano, sobre uma mesa: um livro aberto, iluminado, e uma magnífica taça lavrada (prata 

dourada ?), com argolas e pingentes, cheia de cerejas. Em segundo plano, São José, bastante 

envelhecido, apoia as mãos sobre um bordão e suporta um terço. 

O quadro teria sido um pouco maior, devendo ter sido entretanto, aparado. Para se enquadrar na capela 

do Espírito Santo, foi acrescentado superiormente com a figura de Deus Pai, com uma barba rala e com 

uma coroa fechada e ao gosto do século XVII(?), assim como do Espírito Santo, sob a forma de pomba. 

O conjunto desenvolve-se sobre nuvens verdes, com dois anjinhos a corpo inteiro e cinco querubins. 

Trata-se de um acrescento, um pouco grosseiro e facilmente reconhecível pelo tratamento pictórico 

francamente inferior. Pelo verso é confirmado e foi obtido por acrescentamento superior do suporte. 
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O trabalho apresenta repintes vários ( os pés do Menino, por exemplo ), mas as condições gerais de 

conservação parecem boas. A qualidade, principalmente da Virgem, é excecional ». 

Mais acrescenta no já dito artigo, que a autoria do quadro parece ser de um tal pintor de nome Josse 

Van Cléve, que deve ter nascido em Cléves volta de 1464, falecendo na Antuérpia em 1540. De seu nome 

Josse Van der Beke; era conhecido na Antuérpia por « Van Cléve », certamente por ali ter nascido. São 

conhecidos deste pintor flamengo vários trabalhos em Portugal e, na Ilha da Madeira, hoje 

principalmente depositados no Museu da Arte Sacra, da Diocese do Funchal. 

Quando se fala do retábulo de talha dourada dos meados ou finais do século XVII, infelizmente 

folcloricamente pintado na primeira metade do século XX, não tem nada que a ver com o quadro 

flamengo, mas sim todo o painel ou tábua por detrás do altar e do quadro. 

Nos anos 80 para 90 do século passado, no paroquiamento do padre João Mendonça, o quadro levou 

retoques de pintura, assim como o tecto, especialmente o da capela-mor, por Eugénio Gonçalo Aires 

Garanito, falecido, que foi conhecido no Porto Santo pelo «mestre Garanito». 

O motivo que levou a efeito esses trabalhos de pintura, foi que anteriormente deflagrou um incêndio na 

capela-mor, por incúria de alguém ter deixado ficar uma vela acesa, ardendo esta até ao resto e daí ter 

deflagrado o incêndio na dita capela. As tintas compradas para tal, foram pagas com o produto adquirido 

da organização de uma romagem do povo do sítio do Campo Cima, com iniciativas de: Maria Fátima 

Oliveira Rodrigues (Rita), Domingas de Vasconcelos, José António Drumond (Zé), Clemente Drumond e 

Teresa Rodrigues. 

Caso idêntico, também aconteceu um ano antes na capela de São Pedro com um incêndio deflagrado 

por uma vela ter ficado acesa. Da mesma maneira, os trabalhos de reparos foram feitos pelo mesmo 

mestre a título gratuito assim como os trabalhos feitos por ele na capela do Espírito Santo e mais uma 

vez os materiais (tintas), de igual modo com a ajuda do produto adquirido por uma romagem feita pelo 

povo do Campo de Cima e com a iniciativa das mesmas pessoas já ditas. 

Quanto à capela de São Pedro, fazendo parte da paróquia do Espírito Santo, tendo sido ao longo dos 

anos sujeita a restaurações e respetiva conservação, teve nos anos 90 do século XX uma restauração, a 

qual depois de concluída foi benzida pelo Senhor D. Teodoro de Faria, Bispo da Diocese, seguindo logo 

após a Eucaristia da vigília da solenidade do santo padroeiro (São Pedro), dia 28 de Junho de 1991. 

Anteriormente, no dia 23, a comunidade cristã do Porto Santo, reunida na Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Piedade, após a celebração eucarística, o povo acompanhou em procissão a imagem de São 

Pedro até à sua renovada capela, que diz-se ser um monumento do século XVIII. No entanto, a pág. 26, 

nota número 30, dos Anais do Município do Porto Santo, narra o seguinte, quanto à capela de São Pedro: 



8 
 

« Esta ermida remonta ao século XVI, surgindo vários testemunhos de legados em missas na centúria 

seguinte; Ana Ferreira em 1637 deixa em seu testemunho uma missa rezada por ano, em 1677 são 

passadas quitações de 20 missas rezadas nesta ermida. Existiu em meados do século XVII uma confraria 

de São Pedro, mas sem papel muito ativo na Ilha ». Assim por estes documentos citados, supõe-se que 

muito antes do século XVIII já existia a capela de São Pedro e por isto, também nos leva um pouco a crer 

que foi Ana Ferreira a sua fundadora. 

Aproveitando a narração supra referenciada, é de lembrar que foi na mesma data do ano de 1991, que 

foi benzida a nova casa paroquial por D. Teodoro de Faria. 

Não posso de maneira alguma deixar de voltar de novo a falar da capela do Espírito Santo, pois como já 

foi dito é esta a sede da paróquia; para além das suas poucas tradicionais belíssimas pinturas, quer no 

retábulo, quadro e tecto; encontra-se nas paredes do seu interior em toda a volta, indo até 1,14m de 

altura a partir do pavimento recentemente reconstruido em madeira polida, uma forra de azulejos, que 

vai até à capela-mor, nesta, com a altura de 1,16m a partir do pavimento, tradicionalmente feito em 

cantaria do Porto Santo, exceto em redor do altar e seus degraus de acesso, aí, a mesma forra dos ditos 

azulejos, tem simplesmente a altura de 0,44m. Os azulejos são todos iguais em todo o rodapé. 

 

AZULEJOS DA CAPELA 

São uns belíssimos azulejos, desenhados em azul, branco e amarelo, com brilho extraordinário em todo 

o rodapé da capela. Foram oferecidos pelas Senhoras Donas Berta de Moura Teixeira Aguiar e Laura de 

Moura Teixeira Gilbert, proprietárias da antiga fábrica de loiças de Sacavém, nos anos 40 do século 

passado; assim como todos os azulejos da Igreja Matriz, bem como o azulejo de Nossa Senhora da 

Piedade, atualmente existente numa das paredes laterais da mesma Igreja. O azulejo antigo 

desapareceu por completo, porque esse era muito diferente do atual. De igual modo, da mesma cor, 

tinha no meio a Senhora da Piedade com o seu filho nos braços; em volta o azulejo era desenhado em 

molduragem e entre a molduragem e a Senhora da Piedade, desenhado estava: as uvas, os ilhéus, os 

picos, os barcos de carreira, o cais, a praia, os moinhos de vento, o cereal, os cardos, a Igreja Matriz, as 

palmeiras, as casas antigas de salão e o brasão de armas do Município. 

Os azulejos da capela do Espírito Santo, foram postos depois dos azulejos da Igreja Matriz, pelo mestre 

José Rodrigues, que foi popularmente conhecido pelo « pregana », segundo a versão prestada por 

Manuel Inácio Rodrigues. 
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CORO DA CAPELA 

O coro da capela que era de estilo antigo feito em madeira e comparado ao coro da Igreja de Nossa 

Senhora da Piedade, com acesso pelo interior, para além do que ainda existe exteriormente, foi 

substituído pelo atual feito em betão quase no seu todo, quando o restauro da capela nos anos 90 do 

século findo; mas os seus acabamentos foram no atual milénio, assim como todo o aperfeiçoamento da 

energia elétrica, tanto no coro como na capela, no paroquiamento do padre Duarte Gomes. 

 

 

A CAPELA ANTES DE SER POSTA AO SERVIÇO DO CULTO 

A capela do Espírito Santo, antes de ser posta ao serviço do culto, estava quase sempre encerrada, 

exceto nos dias em que era encomendada missa prometida ao Espírito Santo, para lá ser celebrada e 

nos dias em que também lá era dada catequese. Foi durante alguns anos catequista, Beatriz Pestana de 

Alencastre senhora muito devota, falecida, que outrora residiu nos sítios das Pedras Pretas e Campo de 

Baixo. 

 

 

RESENHA DA VIDA PAROQUIAL AO LONGO DOS SEUS 50 ANOS 

De conformidade com o que me contou António José de Alencastre, falecido, que residiu no sítio do 

Campo de Baixo, primeiro presidente da confraria do Santíssimo Sacramento da Paróquia do Espírito 

Santo e José do Espírito Santo Vasconcelos residente no sítio do Campo de Baixo, primeira pessoa que 

secretariou a dita confraria no seu começo e durante alguns anos. Depoimento que foi de António José 

de Alencastre: « O dia da primeira missa nova da nossa paróquia, foi no primeiro de Janeiro, pusemos 

algumas bandeiras e fio elétrico com lâmpadas, mesmo ainda era natal e era dia santo. O Sr. Padre Isidro 

foi o primeiro pároco e houve uma pequena festa com missa cantada em latim, quando começou a 

paróquia, as missas nesse tempo não eram celebradas em português. 

Foram lançados alguns foguetes e com um foguete foi feita uma brincadeira de mau gosto que deu 

risada, mas podia dar pro torto. Alguém cortou a cana do foguete deixando somente um pequeno 

pedaço, assim, o foguete com a cana cortada ficou sem direção percorrendo todo o adro da capela, 

passou por entre as pessoas e eram as mulheres a gritarem: Ai ! Ai ! Ai !. A porta da sacristia estava 

aberta e o foguete entrou rebentando lá dentro, dando origem a cair muita terra do tecto, porque este, 

era velho e feito à maneira antiga, ficando tudo cheio de terra. 
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A paróquia do Espírito Santo com a de Nossa Senhora da Piedade, ficou demarcada com o início do 

caminho da areia, no Campo de Cima, até ao Ribeiro Coxinho ao lado das casas dos Teixeiras. 

Os irmãos da confraria do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade que 

moravam na Paróquia do Espírito Santo, ficaram a pertencer a ela própria, e assim se formou a confraria 

do Santíssimo Sacramento da Paróquia do Espírito Santo ». 

José do Espírito Santo Vasconcelos: « No dia da inauguração da Paróquia não houve grande festa e foi o 

Sr. Padre Isidro o primeiro pároco. Quando começou a Paróquia não tínhamos quase nada, começámos 

a adquirir aos poucos. A confraria comprou a cruz, as lanternas e a vara, assim como o pálio e as varas 

do mesmo, foi por um preço baratinho, não tem comparação alguma para o que se encontra na Igreja 

de Nossa Senhora da Piedade que é em prata; não tínhamos posses para isso. António José de Alencastre 

ofereceu o móvel em madeira polida, para guardar todos estes utensílios religiosos, foi oferta mesmo 

dele, não teve nada a ver com a confraria. A confraria foi constituída da confraria do Santíssimo 

Sacramento da Paróquia da Piedade, quem morava nesta paróquia ficou para o lado de cá. A Direção da 

confraria oficializada por eleições, quando começou foi assim: Presidente: António José de Alencastre; 

Secretário: José do Espírito Santo Vasconcelos Tesoureiro: Cândido António de Menezes e foi assim 

composta esta Direção, somente com estes elementos por alguns anos. Adquirimos as tochas, 

bandeiras, varas para os mastros das bandeiras, fio elétrico, lâmpadas e um toldo em pano forte 

colorido, adequado à cor das bandeiras, para pôr à porta da capela para resguardo do sol nas festas, 

dado que estas, são feitas em pleno Verão, bem como ajudámos no que podemos a Igreja ( capela ), no 

sentido de adquirirmos alguma coisa para as missas e solenidades, pois a capela não tinha praticamente 

nada. Só existia a confraria do Santíssimo Sacramento na paróquia do Espírito Santo, a confraria de São 

Pedro foi organizada um pouco mais tarde ». 

Consta que, antes da confraria ser oficializada por eleições com os três ditos elementos, esteve à frente 

da mesma, dirigindo-a, António Salomé de Alencastre Pestana, falecido e que foi residente no sítio do 

Campo de Baixo, vizinho da capela do Espírito Santo. 

Quando José do Espírito Santo Vasconcelos deixou a Direção da Confraria, ficou em sua substituição 

António José Rodrigues, residente no sítio do Campo de Cima, cargo que tem vindo a desempenhar e 

que atualmente desempenha, por ter sido sempre elegível para o mesmo; no entanto, houve uma época 

de interrupção em que assumiu o seu lugar Manuel Maria de Vasconcelos, residente no sítio da Lapeira, 

tendo este estado à cabeça da confraria durante alguns anos, de seguida havendo eleições, permaneceu 

por muito tempo na Direção José Martinho de Oliveira, residente no sítio da Lapeira, António José 

Rodrigues, residente no sítio do Campo de Cima e Carlos Fernandes Ferreira Mendonça, residente no 
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sítio do Cabeço. A partir destes elementos da Direção, a confraria sempre continuou legalizada, com os 

seus respetivos estatutos devidamente aprovados. 

Manuel Inácio Rodrigues, que foi residente no sítio do Campo de Baixo, bem próximo da capela, contava 

72 anos de idade, recentemente falecido, pessoa que ao longo da sua vida sempre ajudou na Paróquia, 

informou: « quando a Paróquia começou eu estava na tropa e quem ajudava mais efetivamente era 

António de Freitas, irmão da confraria do Santíssimo Sacramento ». 

António de Freitas: « Tudo o que foi preciso para celebrar as missas na capela, quando começou a 

Paróquia, enquanto não foi comprado o necessário, veio da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, todos 

os paramentos, assim como o pálio, cruz, lanternas e tochas para as procissões. Depois do serviço 

religioso realizado, voltava tudo de novo à Igreja de Nossa Senhora da Piedade, mas isto, só foi mais ou 

menos durante um ano. 

 

 

MURO DO ADRO 

O muro do adro foi completamente restaurado, arranjo no calcetamento e feita a arrecadação que se 

situa à direita da entrada da capela, no paroquiamento do padre José Martins Júnior, mas 

posteriormente teve outro reparo, tanto no que respeita ao adro como à arrecadação. 

 

 

A VELHA ARRECADAÇÃO 

A capela antigamente tinha uma velha arrecadação feita com pedra e cal, de paredes tão toscas como o 

antigo muro do adro, mas não ficava dentro do recinto deste. Ficava mais ou menos no local onde se 

situa a atual, com uma porta bastante larga com fechadura antiga e ferrolho no alçado lateral sul, mas 

pelo lado de fora do adro, a uma distância de mais ou menos 0,50 cm deste, feita em quadrilátero e 

coberta a telha antiga, igual à telha que tinha a capela, chamada telha de meia-cana, feita de barro, 

outrora fabricada no sítio do Farrobo do Porto Santo. Nessa antiga arrecadação, pouca coisa era 

guardada que pertencesse à capela, estava ao cuidado de Manuel Escórcio Rodrigues, onde nela 

guardava alfaias agrícolas, material de limpeza do fontanário e estoques da sua pequena mercearia. A 

arrecadação foi demolida, quando feita a atual, ou seja o retângulo de betão sem estética alguma. 
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SINO DA CAPELA 

Quando começou a funcionar a Paróquia, mais informou José do Espírito Santo Vasconcelos: « O 

primeiro sino da capela foi o sino que pertencia à capela da Misericórdia, autorizado pelo padre João 

Macedo, Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, a pedido do primeiro Pároco da Paróquia do 

Espírito Santo, padre Isidro Rodrigues. Pouco tempo depois o sino rachou e foi colocado na capela de 

São Pedro. O sino que atualmente se encontra na capela do Espírito Santo, foi comprado a expensas dos 

paroquianos e da confraria do Santíssimo Sacramento e prosseguindo no seu depoimento acrescentou: 

Acontecia, quando no toque do sino, ao puxar a corda caía o badalo, escapando por um triz de cair em 

cima da pessoa que estava a proceder ao toque, pelo que parece ainda hoje acontece o mesmo. O pálio 

e acessórios assim como a cruz, lanternas, vara e tochas, tudo isto, custou sete mil e quinhentos escudos, 

cada irmão da confraria entrou com trinta escudos para ajuda da compra. As tochas custaram vinte e 

cinco escudos cada e tivemos de comprar oitenta para remediar, naquela data foi um bom começo ». 

 

IMPLEMENTAÇÃO EFECTIVA DA CATEQUESE 

Antes da criação da Paróquia havia catequese na capela do Espírito Santo, mais permanentemente dada 

por Beatriz Pestana de Alencastre, mas a catequese mais efetiva era dada na Igreja de Nossa Senhora da 

Piedade, especialmente aos Domingos, entre o intervalo das duas missas, ou seja, missa das oito horas 

chamada « missa da manhã » e a missa das doze horas chamada « missa do dia ». A catequese na Igreja 

de Nossa Senhora da Piedade era ensinada pelos próprios padres, o padre Vigário e o padre Cura, este, 

era o padre coadjutor do padre Vigário. A catequese dos Domingos era um apanhado geral da catequese 

ensinada nos sítios pelas catequistas. Em cada sítio ou lugar havia uma catequista que ensinava durante 

a semana, nos dias designados pelo padre Vigário e era do sexo feminino, raramente havia catequistas 

do sexo masculino. No entanto, também era dada catequese nas escolas, mas só aquela que vinha nos 

livros de leitura; livro de primeira classe: páginas 93 a 112; livro segunda classe: páginas 69 a 92; livro de 

terceira classe: páginas 187 a 213. No livro de quarta classe não estava inserida qualquer leitura de 

catequese, pois o ensino da quarta classe tornou-se obrigatório quase nos fins dos anos 50 do século 

passado, até aí, a terceira classe era considerado um exame concluso e quem pretendesse aprender e 

dar o exame da quarta classe teria que ser a expensas próprias. 

Criada a Paróquia do Espírito Santo, efetivou-se a catequese por catequistas dos dois sexos com 

excelente formação, que até aos nossos dias vêm preparando as crianças e jovens, para os sacramentos 

atribuídos pela Igreja Católica. O sacramento da Confirmação « Crisma », há poucos anos deixou de ser 

feito na Paróquia do Espírito Santo, tem vindo a ser feito em conjunto com as duas paróquias, na Igreja 

de Nossa Senhora da Piedade, Igreja Matriz. 
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BATIZADOS, CASAMENTOS E ÓBITOS DA PARÓQUIA AO LONGO DOS SEUS 50 ANOS . 

Ao longo dos 50 anos de vida paroquial, conforme registos fidedignos em arquivo na Paróquia, consta 

de: - Batizados: - 1.430; casamentos: - 376; até ao dia 29 de Agosto de 2011; óbitos: - 508; até ao dia 8 

de Novembro de 2011. 

 

TENTATIVA DE CONSTRUÇÃO DE UMA IGREJA NOVA 

 

No princípio foi tentado construir uma Igreja nova, no terreno paroquial, que se situa na partilha entre 

os dois sítios, Lapeira e Campo de Baixo, que outrora foi oferecido por António Correia, no entanto, dado 

alguns impasses nomeadamente entre alguns dos próprios paroquianos, a Igreja acabou por não ser 

construída, ficando somente a escavação dos alicerces. 

No ano de 1983, no paroquiamento dos padres Agostinho Rafael Carvalho e João Ferreira, a paróquia 

organizou uma comissão, para trabalhar no sentido de ser construída uma Igreja nova, pensando-se 

fazer uma permuta com o terreno paroquial já dito, com um terreno frente ao moinho de vento de 

herdeiros Daniel Telo, lado Sul, escolhido por ter boa visibilidade para toda a zona dos sítios do Campo 

de Baixo e Cabeço e também para o mar a partir do Ilhéu da Cal até ao Ilhéu de Cima. Feita uma reunião 

com a comissão, estando o proprietário do terreno presente, este, não se mostrou nada recetivo à 

permuta, nem mesmo à venda do terreno, por estar comprometido com outro comprador, nem o Plano 

Diretor Municipal naquela data, foi capaz de dar ajuda à circunstância que o caso requeria, por ter outras 

intenções que na data se desconhecia, no entanto, os dois padres organizadores saíram do Porto Santo 

e como se pode verificar ficou a Igreja por construir. 

 

PÁROCOS QUE PAROQUIARAM A PARÓQUIA DO ESPÍRITO SANTO 

De conformidade com os depoimentos de Maria Paula Correia, António de Menezes, António de Freitas, 

residentes no sítio do Campo de Baixo e José Manuel de Vasconcelos, residente no sítio da Lapeira, 

paroquiaram a Paróquia do Espírito Santo, ao longo dos seus 50 anos, os seguintes padres: 

Isidro Rodrigues, 

Avelino Apolinário da Silva, 
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João Ferreira, 

José Martins Júnior, 

Manuel Nunes de Sousa, 

Manuel Sebastião Pereira, 

Adelino Macedo, 

Agostinho Rafael Carvalho e João Ferreira (Trabalharam em conjunto) 

João Mendonça, 

Agostinho Bonifácio Gomes e Manuel Carlos Gouveia (Trabalharam em conjunto, 

José Luís Rodrigues, 

José Pascoal, 

Duarte Filipe Gomes, 

Hélder Gonçalves e Victor Gonçalves, 

Fábio Rodrigues Ferreira e José Alberto Gomes Vicente 

 

CRIAÇÃO DE UM GRUPO DE FOLCLORE 

Na História do Porto Santo, consta que antes dos anos 60 do século passado, tinha sido criado um grupo 

de folclore « ad hoc », isto é, só para um certo fim na ocasião, por exemplo, nos anos 30 do referido 

século, foi criado um grupo por José de Sousa Andrade já falecido, para somente exibir nas festas das 

vindimas, outrora organizadas na Quinta Vigia, no Funchal. 

O padre José Martins Júnior, Pároco da Paróquia do Espírito Santo, no ano de 1963, criou o grupo de 

folclore ainda hoje existente, com a denominação de Grupo de Folclore do Porto Santo. Os fundadores 

da criação deste grupo foram: - Padre José Martins Júnior, com a colaboração de António José Rodrigues 

e José Germano de Vasconcelos; António José Rodrigues na criação do grupo trabalhou também no 

aspeto burocrático, isto é, em todo o historial adequado e documentação que foi precisa, a ser enviada 

por lei à antiga Secretaria de Estado, que era integrada no ( SNI ) Secretariado Nacional de Informação, 

em Lisboa. 

O grupo começou com os elementos que estão em memória: - Bailadores, bailadeiras, cantadores e 

cantadeiras: - José Germano de Vasconcelos, falecido, José Manuel Oliveira, Vasco Dias, Óscar Dias, 
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falecido, José António Dias, João José Ferreira Mendonça, falecido; Isaura Oliveira, Mercês Correia, 

Maria Paula Correia, Maria José Correia, Fátima Ornelas, Auxilia Fernandes, Fátima Drumond e Isabel de 

Sousa. Logo de seguida entraram mais: - Sílvio Escórcio, Ramos Ornelas, falecido, Ricardo de Sousa; Zita 

Dias, Elvira Oliveira, Maria José de Sousa e Maria Coelho Drumond. Tocadores do grupo: - José Gomes 

de Sousa, falecido, Hermínio de Sousa, falecido, Manuel Felício Dias, falecido, Jorge Dias, falecido, 

Teotónio Correia, falecido, João Faria, falecido, José Marcial da Câmara, falecido, e o próprio padre José 

Martins Júnior tocador de acordeão. 

O grupo estreou-se no primeiro de Novembro do referido ano de 1963. A sua atividade esteve 

totalmente parada por algum tempo, levantando-se de novo por volta de 1975, com a colaboração do 

Pároco Padre Adelino, para com força recomeçar a sua vida cultural, transmitindo-a incansavelmente 

aos povos , no Porto Santo, na Madeira,nos Açores, Portugal Continental e no estrangeiro. 

O Grupo de Folclore do Porto Santo, dedica-se principalmente a transmitir a cultura tradicional da sua 

própria terra, por meio de danças e cantares e de tudo, quanto possível, com recolha de música e letra 

tradicional; trabalho do seu próprio esforço. 

Entre os cantares e bailares que o Grupo de Folclore poderá pôr em qualquer momento ao dispor da 

comunidade, destacam-se no folclore, os bailes: - Da meia volta, do ladrão e do sério; na aculturação 

musical, os bailes: - Da padeirinha, dos calções, da ciranda, das voltas, descer do monte ( segundo a 

versão de Lacerda em folclore da Madeira e do Porto Santo ), mas na tradição e na linguagem porto-

santense é: -« Disseram-me onte, » ( ontem ); da silva pica, dos caçadores e da machadinha; nas danças 

adaptadas, os bailes: - Da moda nova, de: - Bate agora sem o par, o de: - Cantai e folgai; das noras, dos 

moinhos de vento, das searas douradas, do vira da nossa terra, o de: - Nós somos as lindas ceifeiras e 

finalmente o de: - Olha as ceifeiras. 

Tradicionalmente, dançava-se em qualquer recinto espaçoso, na eira ou mesmo na salinha de qualquer 

casa e ainda casualmente, embora muito pouco, se usa mais ou menos o mesmo sistema. 

Atualmente, grande parte das danças já aqui enumeradas, são dançadas nos hotéis, nas festas 

tradicionais, nos festivais e encontros de folclore, nos lugares públicos, quando a convite da Câmara 

Municipal e da Junta de Freguesia e outras entidades públicas, na Madeira, nos Açores, no Continente e 

no estrangeiro. No entanto, se alguém tiver curiosidade em saber a forma e pormenores das danças e 

cantares do Grupo de Folclore do Porto Santo, torna-se aconselhável contactar com os três elementos 

da Direção, que nem só são responsáveis pelo seu funcionamento, como também cumulativamente são 

ensaiadores e tocadores: Luís Alberto Rodrigues, Presidente; Francisco Duarte Mendonça, Diretor 

Artístico e Secretário, e João Paulo Rodrigues, Vogal. 
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A sede do Grupo era a própria sede da paróquia e os seus primeiros ensaios foram na eira dos herdeiros 

de José Martinho Alencastre Ornelas, pico da Ana Ferreira e casa dos herdeiros de Pedro Drumond, no 

sítio do Campo de Baixo. O padre José Martins Júnior fundou o Grupo de Folclore, porque dizia ele 

repetidas vezes: « O povo do Porto Santo para além do isolamento em que vive, também vive muito 

triste, precisa de qualquer coisa que se faça para que possa futuramente viver mais alegre ». Assim se 

organizou o Grupo de Folclore do Porto Santo que ainda hoje perdura, fazendo como em tudo, parte da 

sua história, com os seus altos e baixos, assim como a interrupção já dita. Hoje tem a sua sede própria, 

recinto amplo e confortável, cedido pelo Governo Regional da Madeira, no sítio do Campo de Baixo, bem 

perto da capela do Espírito Santo, funcionando no seu todo com 45 elementos de ambos os sexos. 

 

DATA DO COMEÇO DA ATIVIDADE PAROQUIAL, AINDA MISSAS TRIDENTINAS. 

 

Na data em que começou a atividade paroquial, ainda eram celebradas as missas tridentinas. Para além 

do sacerdote, o(s) acólito(s), sacristão ou pessoa que ajudava na Eucaristia, tinha que saber o latim pelo 

menos no que cabia ao serviço do ajudante, as ditas missas tridentinas eram celebradas em latim; assim 

o pároco padre Isidro, ensinou o latim para tal, aos jovens que manifestaram a vontade de aprender. De 

entre esses jovens, os que estão na memória foram contatados e deram o seu pequeno depoimento, 

exceto 3 que estão falecidos: - António José Menezes; Campo de Baixo, João Fernando Dias; Campo de 

Baixo, José Manuel de Vasconcelos; Lapeira de Dentro e Cândido Alberto Alencastre Pereira; Campo de 

Baixo. Faleceram.- Clemente Drumond; campo de Baixo, José Germano de Vasconcelos; Lapeira de 

Dentro e Manuel Inácio Rodrigues, Campo de Baixo. Desse pequeno depoimento foi-me informado: - «O 

Senhor Padre Isidro fez todo o possível para aprendermos o latim para ajudarmos à missa, não foi fácil, 

ainda levamos uma meia dúzia de puxões de orelhas e acabou por entrar na cabeça, depois as missas 

começaram a ser celebradas em português e esqueceu tudo». Aqui é de referenciar que José Germano 

de Vasconcelos e Manuel Inácio Rodrigues sabiam o latim por terem sido alunos do Colégio do Sagrado 

Coração de Jesus, em Santa Luzia -Monte, da cidade do Funchal. 

 

PRIMEIRAS PESSOAS QUE COLABORARAM NA LIMPESA, ASSEIO E DECORAÇÃO DA IGREJA. 

 

Segundo depoimento de algumas pessoas mais idosas da Paróquia, as pessoas encarregadas na limpeza, 

asseio e decoração da Igreja, foram: - Maria Guida Dias, Eufémia Drumond e Fátima Drumond. Consta 

que faltou a verba na Igreja para que pudesse fazer face ao pagamento com esses encargos e outros 
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mais, assim, o pároco resolveu pedir colaboração aos paroquianos, logo apareceu voluntariamente para 

fazer tais trabalhos algumas senhoras paroquianas em conjunto com as que já permaneciam. Não há 

qualquer referência de indivíduos do sexo masculino que se dedicassem a prestar tal colaboração. 

No entanto, ainda falando dos trabalhos já ditos, não pode deixar aqui de ser referenciado o nome de 

Maria Paula Correia, que desde muito jovem 

sempre colaborou e ainda colabora com muito gosto e agrado mesmo em outros trabalhos e 

movimentos que aparecem na Igreja; faz parte dos Ministros Extraordinários da Comunhão, Confraria 

do Santíssimo Sacramento e Cursos de Cristandade. No depoimento que lhe foi solicitado, informou 

sobre os antigos elementos do Grupo de Folclore do Porto Santo e também, quanto ao nome dos 

párocos que paroquiaram a Paróquia do Espírito Santo e mais disse: « Eu comecei na escola aos 7 anos 

de idade e foi na escola de Nossa Senhora da Conceição e ainda me lembro, quando vinha ao Porto Santo 

alguma personalidade do governo, era um dia especial, os homens não trabalhavam para a irem esperar, 

como por exemplo o Craveiro Lopes, Américo Tomás e Marcelo Caetano. Nesse dia não havia escola e 

nós vestíamos os nossos uniformes que eram feitos para essas solenidades e para as procissões. 

Oferecíamos um ramo de flores, liamos algumas palavras e no redondo do cais era feito um arco de 

verdura em forma de castelo e à passagem da autoridade saía uma largada de pombas, era uma festa ». 

Mais aqui pode ser referenciado, que a narração de Maria Paula Correia, está muito bem confirmada. 

Na página 21 da Memória Histórica, de Mota de Vasconcelos, da visita do General Craveiro Lopes, 

Presidente da República de então ao Porto Santo, lá consta o seu nome, assim como os das também 

porto-santenses: Ana Maria Teixeira Spínola Faria e Maria Lilita Alencastre Perestrelo, esta na página 19 

da citada obra. 

Atualmente, as senhoras encarregadas dos trabalhos já aqui referenciados em conjunto com a Maria 

Paula Correia, são: Carmelita Menezes Oliveira; Adelaide Oliveira de Sousa; Fátima Drumond e ainda, 

um jovem do sexo masculino: Afonso Mendonça. 

 

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO. 

 

Antes do Concílio Vaticano II, ou seja na celebração da Eucaristia ( missas tridentinas ), a comunhão era 

dada somente pelo Sacerdote. Acompanhava o Sacerdote, o Menino do Coro ou Acólito e na falta destes 

dois, o Sacristão, com uma bandeja na mão que colocava debaixo do maxilar inferior da pessoa que 

recebia a comunhão ajoelhada, e a seguir o Sacerdote administrava a comunhão. 
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A Igreja instituiu os Ministros Extraordinários da Comunhão e no Porto Santo, na Paróquia do Espírito 

Santo, começaram a funcionar os ministros efetivos, no paroquiamento do padre José Luís Rodrigues, 

segundo também depoimento da mesma paroquiana Maria Paula Correia: « Antes do Sr. Padre José Luís 

Rodrigues ter vindo para o Porto Santo, não havia qualquer nomeação efetiva dos Ministros 

Extraordinários da Comunhão, foram reunidas algumas pessoas para o assunto em causa e de mulheres 

fui eu a primeira; a seguir foram José Silvestre Menezes, Manuel Inácio Rodrigues, José Manuel Ornelas, 

Isabel de Sousa Ornelas, Elisabete de Castro Ornelas e Ricardo Gomes de Sousa; mais tarde, António 

José Rodrigues, Teresa José Rodrigues, Isabel Oliveira e Eduardo Oliveira. Antes de haver estes ministros, 

quando era muito preciso, o sacerdote nomeava uma ou duas pessoas somente para a ocasião. No 

paroquiamento do Sr. Padre Carvalho, eu fui nomeada na Eucaristia que estava a decorrer, não esperava 

e por isso fiquei atrapalhada e a tremer, quase que caía a píxide das minhas mãos ». 

Dado mais este depoimento da Paula, lembrei-me que no tempo do paroquiamento do padre Adelino 

Macedo, na Eucaristia do Domingo de Páscoa eu e a senhora Glória Drumond, fomos pelo celebrante 

chamados ao altar, para ajudarmos a dar a comunhão aos fieis. O celebrante rezou uma oração 

apropriada, abençoo-nos e delegou em nós a ordem de darmos a comunhão; até houve um murmúrio 

muito baixinho na capela-mor: « Oh! Parece que vão casar!. De verdade ficamos um pouco atrapalhados, 

mas com a ajuda de Deus, a função correu muitíssimo bem. 

Os atuais Ministros Extraordinários da Comunhão, na Paróquia do Espírito Santo, pelos seus nomes e 

últimos apelidos, são: António Rodrigues, Eduardo Oliveira, Elisabete Ornelas, Isabel Oliveira, Manuel 

Araújo, Paula Correia e Teresa Rodrigues. 

 

O TEATRO NA PARÓQUIA DO ESPÍRITO SANTO. 

 

O Porto-santense aprecia e gosta razoavelmente o teatro, talvez mais que o cinema, pelo menos o que 

se relaciona com o campo da sua pretensão. Não se sabe qual a data certa que o teatro chegou pela 

primeira vez ao Porto Santo, no entanto, de tudo quanto se sabe, que ainda permanece em memória, 

parece que eram feitas pequenas peças ou recitas em casas particulares das pessoas com mais influência 

no Porto Santo, especialmente de verão, na Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, incentivadas pelo 

pároco, especialmente pelo Natal. 

Há noticia de então, pelo jornalista Mota de Vasconcelos, que em 1947, foi montado um palco 

improvisado, na fábrica do cimento, onde se localiza o Hotel Torre Praia, para artistas profissionais e 
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amadores de teatro declamado de variedades onde lá se exibiu o poeta porto-santense José Venâncio 

Correia. 

No paroquiamento do padre Isaías de Freitas, foram feitas algumas recitas de variedades teatrais no 

armazém da fábrica das águas do Porto Santo, cujo produto reverteu a favor das obras de muramentos 

e calcetamentos do adro e arredores da capela de Nossa Senhora da Graça. Não deixando aqui de 

mencionar o salão da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade, (recinto da antiga escola), onde de 

tempos a tempos lá se faziam algumas recitas, para tal, existiu um grupo chamado os dinâmicos que tão 

depressa começou como tão depressa acabou. 

João Eusébio Caldeira, empresário cinematográfico de então, no Funchal, no início dos anos 60 do século 

transato, implantou o cinema efetivo no Porto Santo, num casarão de péssima estética, feito a título 

precário, num terreno da Câmara Municipal, onde hoje se localiza o recinto de exposições no prédio 

envidraçado logo a seguir à Biblioteca Pública, onde lá de vez em quando, especialmente no verão, 

faziam algumas ligeiras e variadas representações. 

Com a chegada do padre José Martins Júnior ao Porto Santo, o teatro mudou positivamente de 

representação, chegando haver representações de vez em quando, até mesmo nas duas paróquias. 

A primeira peça de teatro levada a efeito por aquele padre , foi: - «Os Dois Jovens Cativos», esta peça 

foi representada no recinto do velho cinema duas vezes e seguiram-se outras em palco, geralmente ao 

ar livre, na Paróquia do Espírito Santo. Com o padre Manuel Nunes de Sousa, foi levada a efeito uma 

peça de nome a bandeira roubada e seguiram-se outras peças mais pequenas. 

Na Paróquia do Espírito Santo, nasceu o primeiro grupo de teatro do Porto Santo, oficializado, com o 

nome: - «Grupo Experimental de Teatro do Porto Santo», criado por escritura notarial de 10 de 

novembro de 1981, publicado no Órgão Oficial da Região Autónoma da Madeira, II série de 15 de Abril 

de 1982. 

Os primeiros elementos do grupo foram: - António José Rodrigues, Presidente; Ricardo Gomes de Sousa, 

Vice-presidente; Marina Góis Mendonça, Primeira Secretária; Manuel Inácio Rodrigues, Segundo 

Secretário; José da Glória Rosado, Coordenador; José Carlos de Ornelas, Tesoureiro; Gilda Ferreira, 

Primeira Vogal e Guarda Roupa; Maria Manuela Fernandes Carôto, Segunda Vogal. Mais tarde entraram 

os elementos: - José Lourenço Rodrigues, Tesoureiro; José Idalino de Vasconcelos, Secretário; Luís 

Alberto de Freitas, Fiel de Armazém e Ajudante de Aderecista; Carlos Manuel Rodrigues, Montagem de 

Palco; Élvio Drumond Leão, Eletricista e Ajudante de Aderecista; Miguel Castro de Vasconcelos, 

Montagem de Palco e Maria de Jesus Mendonça, Eventual. Por algumas vezes entravam mais elementos, 

quando por exemplo, nas duas peças levadas a efeito no Teatro Baltazar Dias, no Funchal e no velho 
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cinema no Porto Santo: - «A Meia Volta», da autoria de Francisco de Freitas Branco, inspirada na 

narração de Gaspar Frutuoso, em «Livro Segundo das Saudades da Terra», sobre os profetas do Porto 

Santo e o «Auto da Paixão de Cristo», da versão do Reverendo padre Manuel Preto. 

Estas referidas duas peças, foram muito divulgadas e mereceram crítica muito positiva da Doutora Maria 

Aurora e do Doutor Francisco de Freitas Branco, conforme artigos publicados no Diário de Notícias do 

Funchal, de 3 de novembro de 1982 e Jornal da Madeira, de 14 de abril de 1983. 

A peça do Auto da Paixão de Cristo, foi levada a efeito por 4 vezes, no velho cinema do Porto Santo e 

pelas 4 vezes o recinto ficou repleto de pessoas que muito aplaudiram e pediam para que de novo a 

peça fosse levada a efeito. Houve pessoas que choravam e outras que diziam: - «Parece mesmo real !». 

A cruz com a principal personagem «Cristo«, media cerca de 4 m de altura a contar do cimo do palco e 

ao todo as personagens foram mais de 50, contando adultos , crianças e as personagens que ficaram 

atrás do povo assistente que faziam parte das turbas, ou aqueles que respondiam a Pilatos, exemplo: - 

«Cruxifica-o ! Cruxifica-o ! É réu de morte!. … 

Depois do Auto da Paixão de Cristo, nunca mais foi feito teatro a inteiro e bom gosto dos Porto-santenses 

e o Grupo Experimental de Teatro do Porto Santo, desfez-se tão rapidamente como, quando começou, 

por falta de recursos. Passaram-se alguns anos e somente de verão raramente vinha o Grupo de Teatro 

do Funchal representar e um outro grupo ainda existente, o Grupo de Teatro de Santo António do 

Funchal. 

Mais recentemente, criou-se uma associação, que segundo parece, chamada de: - «ACRES», Associação 

Cultural e Recreativa do Espírito Santo, que dentro do seu âmbito de atividade tem um pequeno grupo 

de teatro, que de vez em quando faz algumas representações chamadas de «sequétes», extraídas de 

várias peças teatrais ou inspiradas nessas mesmas peças; exceto na Pascoa de 2012, em que um grupo 

de jovens da Escola Francisco de Freitas Branco, fez estreia no Salão de Congressos da Sociedade de 

Desenvolvimento do Porto Santo, o Auto da Paixão de Cristo, não da autoria do que foi feito há anos, 

que parece ter sido repetido pela segunda vez e teve bom êxito ou boa aceitação de quem ao auto 

assistiu, mas dito por alguém, muito longe da qualidade representativa do que foi feito há 29 anos, no 

entanto é de louvar o esforço e vontade da Juventude Porto-santense. 

 

INSCRIÇÃO EM LATIM NO TECTO DA CAPELA-MOR DA IGREJA DO ESPÍRITO SANTO. 
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Depois de ter deflagrado o incêndio na capela, apagando algumas gravuras no tecto, no seu reparo, foi 

descoberto por Manuel Inácio Rodrigues no cimo do tecto da capela-mor e seus laterais encimados, a 

seguinte inscrição em latim, que por ele foi reavivada tal qual como se encontra. 

No tecto: - Veni Sancte Spíritus / Et emítte caétilus / Lucis tuae rádium. Lateral esquerdo: - Veni pater 

páuperum / Veni dator múnerum / Veni lumen córdium. Lateral direito: - Lava quod est sórdidum / Riga 

quod est áridum / Sana quod est sáucium. Amen. 

Quer dizer: - no tecto: - Vem ó Santo Espírito / Dos céus nos envia / De teu lume um raio. No lateral 

esquerdo: - Vem ó pai dos pobres / Vem doador das graças / Vem luz dos corações. No lateral direito: / 

Lava toda a mácula / Orvalha o que é árido / Cura a chaga e a dor. Amen. 

Na palavra Amen, a letra M, é formada por um símbolo em forma circular, tendo no meio um Y ( épsilon 

) formado entre si de um I; embora o Amen signifique o fim desta inscrição ou oração invocativa ao 

Espírito Santo; em tempos muito remotos nos meios pagãos, como por exemplo no Egito, o Amen Rá,… 

significava a divindade egípcia do sol, isto em termos supostos, mas também há quem afirme que o 

Amen é de origem hebraica e também segundo consta foi identificado com o grego Zeus e o Júpiter 

romano. 

Sabe-se porém, que no Concílio de Niceia, ano 325, com o primeiro Imperador romano cristão, 

Constantino, foi retirado muito culto dos deuses pagãos e dado ao Deus uno e verdadeiro através do 

seu divino filho Jesus Cristo; assim, aqui em breves palavras e também em termos supostos, o símbolo 

na palavra Amen na letra M, o circulo vem significar a esfera armilar de Jesus; Jesus é a luz do sol, é o 

principal astro, é a luz do mundo. O Y (épsilon) a primeira letra do nome de Jesus em hebraico (Yeshua), 

o I, é a primeira letra do nome de Jesus em latim (Iesus), mas porquê só no M ? Porque Jesus sem dúvida 

alguma é o Messias. 

Por aqui termino muito embora em resumo, o historial da Paróquia do Espírito Santo. Muito mais há 

para dizer e escrever que ficará para uma segunda parte ou mais, a história nunca está completa e ela é 

de todos nós. 

Na Paróquia do Espírito Santo, não chegou haver o antigo Império, mas todo o seu historial está inserido 

no livro «O Mar da Travessa», em Visita Pascal, da minha própria autoria, editado e publicado no ano 

2000. 

Aos mais novos, especialmente estes, sejam da Paróquia do Espírito Santo ou da Paróquia de Nossa 

Senhora da Piedade, cabe-lhes dar continuidade a esta simples narração. 

Porto Santo, aos 5 dias do mês de agosto do ano 2012, dia da solenidade em honra e louvor do Espírito 

Santo, na Paróquia do Espírito Santo. 
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(António José Rodrigues) 


