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Nos estudos de arquitectura manuelina do século XX, a Sé do Funchal é referida mas não ocupa 

um lugar de destaque. Mário Chicó considera o seu partido arquitectónico de «tipo corrente» e 

as suas dimensões «modestas», tal como a Sé da Guarda e outras catedrais construídas «entre 

os séculos XIV e o fim da época manuelina».1 Na opinião de Paulo Pereira estamos perante a 

«manutenção dos antigos esquemas planimétricos e de volumes».2  

A disposição é a de um tipo muito comum identificado por Mário Chicó: igrejas de três naves 

«cortadas por um transepto saliente, amplo e iluminado» que se distinguem pela originalidade da 

cabeceira e «adquirem características especiais devido às proporções das naves e à disposição 

da cobertura».3    

Pedro Dias releva alguns aspectos particulares da Sé do Funchal: a amplitude e elegância da 

igreja, os tectos de alfarge, a torre «com um elegante coruchéu», «as arcadas longitudinais com 

pilares finíssimos» e a complexidade do desenho da abóbada da capela-mor, de cruzaria recta, 

«com algumas alterações relativamente aos esquemas comuns».4    

* 

Seria necessário pensar o significado da obra da Sé como obra comum, mas não no sentido de 

obra corrente. Uma grande clareza e propriedade de desenho da forma, matéria e técnica de 

construção dão significado à circunstância da sua edificação como nova sede Primaz. Na sua 

simplicidade ponderada, fina e eloquente, a Sé encerra uma lição de cultura arquitectónica. 

Cultura de D. Manuel, sapiens architectus, tanto quanto «bom saber» dos homens5 da Ilha da 

Madeira.  

                                                 
1Mário Tavares Chicó, A arquitectura gótica em Portugal ([Lisboa]: Sul, 1954), p.21,31. 

2Paulo Pereira (dir.), História da arte portuguesa (1ª ed . [Lisboa]: Círculo de Leitores, 1995), v. 2, p.57. 

3Chicó 1954, p.17,18. 

4Pedro Dias, A Arquitectura Manuelina (Porto: Civilizaçäo, 1988), p.212. «Na capela-mor destaca-se, no campo 
construtivo, a estrutura da abóbada, ainda de cruzaria recta, (...) mas com algumas alterações relativamente aos 
esquemas comuns, pois têm uma rede de nervuras mais densa, com torais a formar dois tramos rectos e um poligonal, 
uma cadeia contínua a dividir o abobadamento em dois panos distintos e a multiplicar os cruzeiros, havendo-os gerais e 
apenas parcelares, mas sempre paralelos». Ibidem, p.213. 

5«Uir bonus». M. Fabio Quintiliano, Institutio Oratoria, I, Prohoemivm, 9. Quintilien, Institution oratoire, texte établi et 
traduit par Jean Cousin (Paris: Les Belles Lettres, 1975), Tome I, p.51, passim.  
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A edificação da nova igreja de Santa Maria a Maior (a futura Sé do Funchal) tem início e 

conclusão em vida de D. Manuel. É levantada com o desígnio, uma visão previdente e a 

suficiência de meios de uma geração, pelo que da obra poderia dizer-se que cumpriu o dever de 

«sguardar principalmente que no hedificio nom trespasse a grandeza e despesa aalem do que 

he razoado».6  

No espaço de terra e mar que se expande por descobrimento e conquista, sob domínio e 

jurisdição espiritual da Ordem de Cristo -, D. Manuel, duque, regedor e administrador da milícia 

cristã dispõe, em 1488, a fábrica de uma nova igreja «de Cura»,7 na vila do Funchal.  

Nesse tempo, a ilha da Madeira detém uma posição chave, no Atlântico, em relação com as 

praças de África e a navegação ao longo da sua costa ocidental, e no espaço inter-insular em 

ligação com o Mediterrâneo ocidental.8 A proximidade ao reino e o sucesso das acções de 

povoamento, efectuadas de raiz num espaço nunca antes habitado, contribuem para que a ilha 

se evidencie como «padrão modelo que deu origem à nova realidade social, económica e 

institucional que emergiu com a expansão europeia».9 A sociedade madeirense torna-se 

progressivamente mais urbana, com a concentração de estratos sociais de fidalguia e 

mercadores, na vila, a presença de navegadores e de mercadores estrangeiros, o surto de 

ofícios, de escravos mouros e negros. Um cadinho de gentes e culturas.  

Uma intensa actividade edificatória e urbanística prepara a elevação da vila a cidade.10 No 

contexto, o sítio da nova igreja irá formar o novo centro da vila, com a particularidade de que 

relaciona e articula distintos lugares urbanos11 que caracterizam o duplo assentamento inicial do 

                                                 
6Cícero, De officiis I(39),140. Livro dos ofícios de Marco Tullio Ciceram : o qual tornou em linguagem o Ifante D. Pedro, 

duque de Coimbra (Edição crítica segundo o ms. de Madrid, Coimbra: Por Ordem da Universidade, 1948), cap.53, xxxix, 
p.82-83.     

7«Carta do mesmo Senhor, sobre se erigir hum Musteyro de Religiozas, e a Igreja Parrochial» (17 de Junho de 1488). 

Henrique Henriques de Noronha, Memórias seculares e eclesiásticas para a composição da história da Diocese do 
Funchal na Ilha da Madeira (Funchal: Secretaria Regional do Turismo e Cultura. Centro de Estudos de História do 
Atlântico, 1996), p.484, documento XI. 

8Alberto Vieira, A Madeira na rota dos descobrimentos e expansão atlântica (Lisboa: Instituto de Investigação Científica 
Tropical, 1988), p.4,6-7 (Separata da revista da Universidade de Coimbra, Vol. XXXIV, Ano 1988, p.571-580). «Todavia 
os avanços náuticos e navais associados a um melhor conhecimento do oceano» irão conduzir «paulatinamente a 
Madeira para uma posição secundária em relação às grandes rotas oceânicas.» Ibidem, p.4. 

9 Vieira 1988, p.571-580. 

10No arranque das obras da nova igreja paroquial, no início dos anos noventa, já existia o convento de São Francisco. 
Em paralelo com a igreja, é decidida a fundação do Convento de Santa Clara. A Casa da Câmara e o Paço dos 
Tabeliães estão em construção. Pontes que eram «de pau» são feitas de cantaria e as ruas são alinhadas e calçadas. O 
hospital e, pouco tempo antes da elevação da vila a cidade, em 1508, a Misericórdia são instituídos. Começam as obras 
da Alfândega nova. Disposições camarárias determinam medidas relativamente à edificação dos privados. Noronha 
1996. José Pereira da Costa, Vereações da Câmara Municipal do Funchal: século XV (Funchal: Secretaria Regional de 
Turismo e Cultura; Centro de Estudos de História do Atlântico, 1995). Rui Carita, «O sitio da Sé», Monumentos 19 
(Setembro 2003), p.8-17. 

11Semelhante acção de tessitura de uma malha urbana, em que um novo centro definido ocupa uma posição média 
relativamente a distintos núcleos preexistentes, ocorre em Vila do Conde com a fundação da nova igreja matriz e da 
praça da Câmara, aproximadamente na mesma época, embora com uma execução mais dilatada no tempo. 



 

Funchal, junto ao mar, em Santa Maria do Calhau, e no alto, em torno da igreja de Santa Maria 

de Cima. As primeiras cartas do duque D. Manuel esclarecem sobre as suas intenções. A nova 

igreja deve mudar-se «abaicho do meu Canaviar, que para isso tenho dado, por ser lugar mais 

conveniente, no meyo da Povoaçam, onde todos podeis hir mais sem trabalho».12 A 

concretização do plano encontraria alguma resistência.13  

O novo lugar aproxima-se da linha de marinha mas numa posição sobreelevada, que irá conferir 

maior visibilidade à edificação, disposta na posição travessa à vista do porto.14  

No início de Quinhentos, os trabalhos na igreja ganham novo ritmo com a assistência dos 

mestres Pero Anes e Gil Eanes.15 Em 1500, o rei escreve aos moradores reforçando o pedido 

para que contribuam para ajuda das despesas da obra. Correm nesse tempo e começam 

algumas das principais obras manuelinas do reino. A carta é escrita pelo secretário régio António 

Carneiro, figura principal associada a decisões relativas ao programa edificatório e urbanístico de 

D. Manuel.16  

Na missiva, a edificação religiosa funchalense surge designada de «Igreja assi solenne».17 Ora 

quando o duque D. Manuel, na qualidade de regedor e administrador da Ordem de Cristo, havia 

ordenado a edificação de uma «boa capella grande e honrada», em 1488, em contrapartida os 

                                                 
12«Carta do mesmo Senhor, sobre se erigir hum Musteyro de Religiozas, e a Igreja Parrochial» (17 de Junho de 1488). 
Noronha 1996, p.484-485, documento XI. 

13«Quanto he a Igreja que dizeis que tendes pejo em se fazer em baicho, como vos escrevi, e a outra ficar para Musteiro 
digo, que Nosso Senhor sabe o que eu me demovia ao dito cazo, nom com necessidade que diso tenha; somente 
paresendome que a voz outros, e a nobreza e honrada terra, vinha milhor; que já esta visto, que alem do Chão, que para 
isso dou, que custou muito dinheiro, com outro que se ocupar a praça, e Cazas do Concelho, que vos aveis de lograr, e 
eu avia de ser principal fazedor da obra, depois da Osya, que a mim como Governador da Ordem, pertence mandar fazer 
peró eu queria que voz nisso houvesses milhor concelho, e vos quisesses dispor a comprir meu requerimento, no que 
tambem vos vem, e nom olhasses a despeza que em sima esta feita, porque todo he vossa honra; (…)» «Outra carta do 
mesmo senhor, sobre a mesma fundaçam» (11 de Junho de 1489). Noronha 1996, p.485, documento XII. Ver Carita 
2003, p.8-17; Nelson Veríssimo, Monumentos 19 (Setembro 2003), p.18-21. 

14Notícias, por exemplo acerca de entradas na cidade, em relação com a Sé, dão conta da forma como se desenrolam os 
percursos cerimoniais. «(…) vos encomendamos, que o dia que fordes avizados pello dito Thezoureiro, que a dicta 
Sancta Cruzada nessa Cidade ha de entrar, mandeis que de cada caza da dita Cidade vao duas pessoas, e das cazas 
do termo hũa; e se ajuntaram na Se, e com a clerezia delle, e da dita Cidade, hirão em procisão receber a dicta Sancta 
cruzada a borda dagoa; e dahi com ella hirem a dita Se, onde ouviram hua pregação, que por o dito Pregador sara dita; 
(…).» «Carta Del Rey D. Manoel porque manda receber com procissão solenne, a Bulla da Sancta Cruzada» (28 de 
Julho de 1515). Noronha 1996, p.492, documento XXIII.   

15O mestre das obras da Sé foi Pero Anes; a ele poderá ser atribuída a concepção geral da obra e as partes de 
carpintaria alfarge. Gil Eanes seria um mestre pedreiro. Teria sido da sua responsabilidade a execução das obras de 
pedraria, salientando-se a abóbada da capela-mor, os pilares e arcaria das naves e a torre. António Aragão, Para a 
história do Funchal: pequenos passos da sua memória (Funchal: Secretaria Regional da Educação e Cultura. Direcção 
Geral dos Assuntos Regionais, 1979), p.96-111. A propósito de um documento de 1517, firmado por Pero Anes, em que 
se intitula mestre das obras «de (sua) allt(eza)», António Aragão chama a atenção para o facto de a sua assinatura 
conter «entre os seus dois nomes o desenho duma régua e dum compasso, sinal do mester de quem projecta uma traça 
ou executa um risco.» Ibidem, p.105-106.  

16Além dos cargos que desempenha junto do rei, António Carneiro é armador e grande comerciante; as suas naus 
circulam entre a costa de África, Lisboa e importantes portos europeus. Precisamente em 1500 obtém a capitania da Ilha 
do Príncipe. Helder Carita, Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521) 
(Lisboa: Livros Horizonte, 1999), p.111-119, 118. 

17«Carta del Rey D. Manoel, porque pede aos moradores do Funchal, concorrão para a obra Igreja mayor» (1 de Junho 
de 1500). Noronha 1996, p.487, documento XIV. 



 

moradores do Funchal deviam fazer «o corpo da Igreja tal, que corresponda com a dita 

capella».18 A atribuição de responsabilidades partilhadas encontra correspondência na 

configuração coerentemente proporcionada da forma da igreja e numa medida ordenadora da 

obra que tudo indica são definidas no início da construção. Desse modo, a disposição da 

edificação antecipa o projecto de constituição da diocese e a perspectiva de elevação da igreja 

maior a Sé. Precisamente nesse sentido pronuncia-se o capitão do Funchal, no final do daquele 

ano, quando menciona «o fazimento da Sé em baixo»; todavia as cartas de D. Manuel 

continuariam a manter uma reserva prudente, na referência à obra; apenas em 1508, depois da 

elevação da vila a cidade, explicitam o desígnio.19   

O comprometimento de D. Manuel, com a obra da Madeira, sobretudo na definição da sua 

qualidade, poderia ganhar uma nova luz, se for enquadrado na reforma da Ordem de Cristo, que 

o governador régio irá promover em 1503. Será uma reforma do estado da Ordem, com 

incidência jurídica e na vivência moral e espiritual dos seus membros. Os documentos feitos por 

António Carneiro, a Regra e Definições,20 dão conta de disposições que apelam a cavaleiros, 

freires clérigos e dignidades principais, num sentido de retorno à observância antiga, de 

reposição dos bons costumes e correcção dos vícios. Uma particular atenção será dada à 

celebração da liturgia21 e à preservação do esplendor dos ofícios, segundo o antigo costume, 

que tomaria forma na edificação lustrosa da capela-mor da Sé.  

Por sua vez os moradores do Funchal financiariam a edificação inclusive através da arrematação 

de partes da igreja, como aconteceria no caso dos absidíolos, postos a pregão. Nas obras de 

sua atribuição, deixariam uma viva memória de cultura e gosto: uma vontade de ornamento que 

forma uma composição de gostos fina, variada e elegante.  

Em 1515, um ano após a elevação da igreja solene a Sé, a obra já estaria muito adiantada. O 

mestre da Sé, Pero Anes contrata então trabalhos no armazém da Alfândega nova22 e o Rei 

manda aplicar certas rendas que lhe estavam consignadas a outra instituição (o hospital da 

cidade), «por se acharem findas as obras da Igreja Cathedral, áque estavam aplicadas».23 

                                                 
18Noronha 1996, p.484, documento XI.   

19O rei reporta-se «ao vigário da Sé “que ora é e ao diante for”» (28 de Agosto de 1508). Veríssimo 2003, p.19. 

20«A Regra e Diffinçoões da Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesu Chr[isto]» (8 de Dezembro de 1503). António 

Maria Falcão Pestana de Vasconcelos, «A ordem militar de Cristo na Baixa Idade Média: espiritualidade, normativa e 
prática», As Ordens de Cristo e de Santiago no início da época moderna: a normativa, dir. de Luís Adão da Fonseca 
(Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 1999, p.5-92), p.63-92.   

21Vasconcelos 1999, p.61. 

22As obras da Alfândega nova teriam sido iniciadas cerca de 1508; em 27 de Janeiro de 1515 aparece «pela primeira 
vez» o registo de pagamento salarial a Pero Anes. Aragão 1979, p.103. Um indício mais de que a edificação da Sé já 
teria entrada na fase de conclusão, pelo que o seu mestre das obras podia então tomar a cargo os trabalhos da nova 
Alfândega.   

23«Em seis de Agosto do seguinte anno de 1515, mandou o mesmo Rey aplicar para esta obra, varias consignações com 
as rendas da imposição dos vinhos atavernados, por se acharem fundas as obras da Igreja Cathedral, áque estavam 



 

* 

Mais tarde, na crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel I (1566), Damião de Góis irá coligir um 

extenso rol de obras que o rei «fez de novo».24 Sete edificações são destacadas, a última, a Sé 

do Funchal; a enumeração, distribuída ao longo da relação, surge numa cadência acentuada 

pelas palavras «magnífica» e «sumptuosa».25 Representam diferentes campos de acção de 

governo, no temporal, e mediadora, no espiritual, além da acção de defensor e fronteiro, a que 

corresponderia uma prática edificatória significante, no reino como em terras de conquista.  

Magnífica e sumptuosa, a Sé da cidade do Funchal na ilha da Madeira. Primaz das Índias. 

Surgia fora do reino, como um posto avançado no Atlântico, assinalado pelas elevações da ilha 

(o que fora «um negrume mui grande», como lembrava o cónego Jerónimo Dias Leite ainda no 

século XVI).26 Como um faro, tomava o lugar de uma candeia elevada em posição eminente. 
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Com base nas diversas leituras da obra, como se pode então compreender e caracterizar a Sé 

do Funchal? Igreja do «tipo corrente» e «modesta» ou «magnífica e sumptuosa» obra? Através 

da comparação do seu modelo arquitectónico com os modelos de um conjunto de outros 

edifícios, estudaram-se o desenho e as medidas da sua forma, determinando a posição da Sé do 

Funchal dentro de uma hierarquia de igrejas anteriores à sua construção. 27  

                                                                                                                                                 
aplicadas: assi consta de outra carta que rezestamos no Archivo Secular da Camara desta Cidade; (…)». Noronha 1996, 
p.311.  

24«Cap. lxxxv. Das Egreias, Mosteiros, Hospitaes, castellos, fortalezas, & outras obras que elRei dom Emanuel fez de 
nouo, & mandou reparar, & dos lugares que ganhou ahos mouros em Africa, & em Asia». Damião de Góis, Crónica do 
Felicíssimo Rei D. Manuel, 4 partes. (nova edição conforme a primeira de 1566, Coimbra: por Ordem da Universidade, 
1955), Parte IV, p.230-234. Neste capítulo, apenas, são identificadas cerca de 90 obras, além de outras mencionadas de 
modo vago. 

25«Fvndov de nouo (…) ho mosteiro da inuocaçã de nossa Senhora de Bethleem (…) obra a que nenhũ de quantas há 
em toda Europa faz vantagem, nem em grandeza, nem em magnifiçençia, (…) Fundou de nouo ha casa da Confraria da 
Misericordia da çidade de Lisboa, obra muito magnifica, (…) Fez quasi de nouo ho magnifico cõuento da orde[m] de 
Christus; (…) acabou ho grande, & sumptuoso Hospital da çidade de Lisboa, q[eu] elRei dõ Ioam segundo fundou de 
nouo; (…) mandou de nouo fazer hos magníficos, & sumptuosos Paços da ribeira de Lisboa, (…) Fez de nouo em Lisboa, 
(…) hos Paços da casa da supplicaçã, & do çiuel, & cadea do limoeiro, obra muito magnifica, & sumptuosa, (...) Fez de 
nouo ha magnifica, & sumptuosa Sé da çidade do Funchal na ilha da madeira». Góis 1955, Parte IV, p.230-233.    

26«Hauia grande fama antre os nauegantes, e home[n]s do mar, que desta Ilha do Porto santo apparecia hum negrume 
mui grande, que nunqua se desfazia, espantoso ahos que ho uião com hos olhos, e como cousa nunqua vista no mundo, 
e hos home[n]s não sabião nada do mar largo, porque navegauão aho longo das Costas, temião muito aquelle negrume, 
e afastauão-se desta derota, e fabulauão grandes cousas desta obscuridam. huus dezião que era ho Abismo, que estaua 
no mar, outros que era ha boca do Inferno, e que aquelle negrume era ho fumo que della sahia, porque parecia fumo 
negro de fornalha, e por esta fama contauão tantos espantos, e armauão tantos medos, nesta paraiem que hos 
marenates se afastauão della, e hos que isto uião muito mais.» Jerónimo Dias Leite, Descobrimento da Ilha da Madeira e 
discurso da vida e feitos dos capitães da dita Ilha, Tratado composto em 1579 e agora publicado com introdução e notas 
de João Franco Machado (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1947), p.6.  

27 Os princípios de desenho foram estudados com base nos levantamentos realizados pelo SIPA, num levantamento 
parcial das dimensões do corpo das naves e do transepto realizado no interior da igreja, efectuado pelos autores deste 
artigo, e nas medidas descritas por Henrique Henriques de Noronha. Noronha 1996, p.136. 



 

A definição dessa posição arquitectónica sugere a revisão das leituras até aqui apresentadas e 

um entendimento mais rigoroso da dimensão do seu programa e, ao mesmo tempo, das suas 

singularidades. Tendo como referência a importância do comprimento geral do edifício, 

juntamente com o número de tramos e a extensão do corpo das naves até ao arco triunfal, 

verificou-se que a Sé de Braga, a igreja de Santa Clara de Santarém e a igreja do Carmo de 

Lisboa (primeiro alinhamento horizontal da figura 1) se destacam pela sua enorme extensão, 

enquanto as igrejas do segundo e terceiro alinhamentos formam um conjunto igualmente 

coerente, com dimensões equiparáveis entre si, revelando a dimensão alcançada pela Sé do 

Funchal.28 Fig.1  

Para além da importância das questões de medida e do número de tramos, a posição da Sé do 

Funchal no início do século XVI pode ser igualmente determinada a partir da interpretação da 

proporção alcançada pela sua volumetria. Fig.2 A proporção do corpo das naves é excepcional, 

entre as igrejas de modelo mendicante e apenas tem paralelo na igreja do Carmo, em Lisboa; 

semelhante arcaboiço apenas pode ser encontrado nas sés de Lisboa e de Évora. O transepto 

detém uma amplitude e dimensões sem precedentes em Portugal. A amplitude da nave central e 

bem assim a disposição e clareza formais conferem a espaço interior uma enorme unidade 

espacial e visibilidade de todos os lugares da igreja. Fig.3 

A investigação realizada sobre os traçados reguladores da igreja confirma a distribuição do corpo 

da capela-mor, dos braços do transepto e da nave central em torno de um espaço que funciona 

como um falso cruzeiro de planta quadrada com 40 palmos de lado.29 Fig.4 Esta proporção 

definida no centro da igreja determina um princípio de escala, um tamanho, que será 

coerentemente desenvolvido na configuração das partes da igreja, com base em medidas 

relacionadas entre si (40-32-24 palmos).  

A divisão do corpo das naves e do transepto faz-se a partir de uma medida de 32 palmos. A 

repetição dessa medida (32+32palmos) coincide com a profundidade interior da capela-mor e 

com a altura da sua abóbada - medida fornecida por Henrique de Noronha (64 palmos).30 Fig.5 

A relação estabelecida entre as partes do edifício e a repetição de medidas relacionadas (40-32-

24) pode ser igualmente confirmada a partir da medida de 24 palmos, que define o limite interior 

                                                                                                                                                 
O cruzamento de levantamentos e medidas sugere que o palmo craveiro (22cm) está na base do desenho da Sé, no 
entanto, não é possível para já afastar em definitivo a hipótese de poder ter sido usado o palmo manuelino com 21.56cm.  

28 Comprimento medido entre o topo da cabeceira e os pés da igreja. A confirmação das distâncias interiores entre a 
parede do arco triunfal e os pés da igreja sugere que todas as igrejas, do segundo e terceiro alinhamentos, à excepção 
da Sé de Lisboa, apresentam uma medida de 40 varas ou 200 palmos craveiros (44m aprox.).  
Importa ainda salientar que as sés da Guarda e do Funchal apresentam absides com aproximadamente 68 palmos de 
profundidade e que as sés de Lisboa, Porto, Guarda e Funchal e a igreja de Salzedas apresentam uma distância muito 
semelhante entre o arco triunfal e o arranque do corpo das naves nas - 44 palmos (profundidade do corpo do transepto).  

29 A marcação dessa centralidade em frente à capela-mor é acentuada pela definição de um lugar específico de 
passagem, assinalado por arcos e antas, entre as naves laterais e o transepto, que definem o acesso reservado às 
capelas laterais da cabeceira - solução que pode ser igualmente encontrada em Santa Clara de Santarém. 
30 Noronha 1996, p.136. 



 

entre a nave central e as paredes laterais, incluindo os pilares cruciformes,31 como também 

configura através da sua repetição (24+24 palmos) a largura exterior dos volumes da capela-

mor, do transepto e da nave central.32 Fig.3 e Fig.6 

O estudo dos princípios de desenho revela a clareza e o rigor da obra e um domínio das 

medidas e proporções que definem a compartimentação dos espaços e a sua amplitude. Com 

base nos desenhos da igreja, é possível confirmar a repetição de um número restrito de 

dimensões, que definem a planimetria base e a relação entre todas as partes do edifício, 

sugerindo, a coerência do projecto desde o lançamento da obra.  
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No princípio de uma obra, uma interrogação: o que deve ser?; como deve ser a obra? Como 

reduzir os «problemas de construção, de uso, do contexto e do simbólico a uma única razão»,33 

como dar forma? 

Certas características singulares da obra da Sé do Funchal podem ser entendidas à luz da arte 

da oratória e da crítica arquitectónica incorporada nos tratados de arquitectura, desde o 

renascimento, a exemplo do tratado de Leon Battista Alberti, De re aedificatoria. Outros 

aspectos, sobretudo aqueles se referem ao modo como a forma é desenhada de modo 

incomum, encontram eco no pensamento contemporâneo. 

Ressaltam a noção de amplitude e de grandeza, que não dependem do tamanho mas são 

alcançadas pela perfeição de recursos arquitectónicos de medida e proporção, e construtivos;34 

a dificuldade de execução dos amplíssimos vãos das arcadas e a esbelteza dos pilares; o 

engenho e mesmo a temeridade do artífice, que a legenda do mestre das obras, Gil Eanes, com 

a efige afixada na igreja do Arco da Calheta, consagra na coluna do púlpito (uma expressão 

significativa de erigir em memória-monumento);35 a excelência das coberturas da abóbada da 

                                                 
31 Muito semelhantes àqueles encontrados na igreja de Santa Maria do Olival, da Ordem de Cristo, em Tomar. 

32 As medidas de 40, 32 e 24 palmos sugerem uma relação proporcional com um princípio de cordeamento simples 
estabelecido pelo triângulo de Pitágoras (3-4-5).  
33«A arquitectura, a grande arquitectura foi sempre tentativa de redução dos problemas de construção, de uso, do 
contexto e do simbólico a uma única razão». O método em arquitectura será também «exercício para uma possível 
reconstituição de uma necessidade de ser [dover essere]», um caminho de reflexão para entender a obra, numa 
aproximação aos seus tempos. Vittorio Gregotti, Dentro l’architettura (Torino: Bollati Boringhieri, 1991), p.88,94. 

34«E mandou logo ha custa de sua fazenda fazer (…) hum magnifico e sumptuoso templo com sua torre muito alta e 
soberba que mandou acabar pera ser sed catedral com dignidades e conegos, obra tam acabada como elle costumou 
sempre mandar fazer nas cousas que tinha gosto, e he tam perfeita esta see, e tam lustrosa que se não sabe agora em 
Portugal outra de pequena emfora melhor acabada, e tambem asombrada.» Leite 1947, p.46. 

35«Os das Naves se estribão em sinco pilares de cada parte, de elevada altura, mas tão delgados os primeyros quatro, 
de obra gotica, que reparando nelles o agudo engenho de D. Francisco Manoel quando por aqui fez escalla para a 
America dise: que era a sua mayor perfeiçam, a temeridade do Artifece. Huns e outros se vem lavrados artificiosamente 
com capiteis e vazas da mesma cantaria, e tudo donozamente dourado.» Noronha 1996, p.136. Acerca do mestre 
pedreiro Gil Eanes, Henrique de Noronha escreveria: «O Architeto de toda esta obra foi hum Juliannes como se ve do 
letreyro da sua sepultura que estâ na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, freguezia do Arco da Calheta, obra 



 

capela-mor «toda repartida em arcos de excelente architectura, e donozamente tecidos»36 e do 

tecto da igreja e do cruzeiro «todo de incorruptivel cedro com primurozo lavor tecido na obra de 

engado».37  

«As quatro preciosas pedras da Arrábida, inteyras» e lavradas, que D. Manuel mandou de 

Portugal seriam cantadas por Manuel Tomaz, na Insulana: 38 «Poço, Púlpito,39 Pia, e Pedra de 

Ara». Pela sua escala dão brilho ao ornamento arquitectónico,40 mas também a sua proveniência 

longínqua, a raridade e a dificuldade de transporte contribuem para a admiração da obra.41 

O trabalho com a cor e a matéria, no plano do ornamento arquitectural: as quatro pedras raras, 

inteiras (poço, pia, púlpito, pedra de ara) em brecha da Arrábida, escolhidas em tons de 

ferrugem, ocre e vermelho, que se conjugavam com as bases e os capitéis dourados da 

estrutura portante da igreja e com os silhares de arenito vermelho, proveniente do Cabo Girão, 

correspondentes às partes aparelhadas da obra da Sé. Surge assim uma combinação de 

reflexos de ouro e ‘carmesim’ (cores que perfazem o atributo de dignidade e qualificam e 

desenham a formosura da obra), sobre o fundo de equilibradas proporções e simplicidade das 

superfícies caiadas de branco, que denotam uma continuidade dos valores da obra desornada. 

                                                                                                                                                 
tambem da sua mão, na qual se le: Aqui jaz Julianes Mestre das obras da Se. Nesta se ve em hũa coluna, por baixo do 
Pulpito, hũa cabeça na mesma cantaria, que he tradição ser a sua efige.» Ibidem, p.135-136. Cf. Aragão 1979, p.97-98. 

36Henrique Henriques de Noronha prossegue a descrição da capela-mor, pelo exterior: «(…) sobre a qual corre um 
eyrado em forma oitavada, com varandas de cantaria vistozamente lavrada, na parte exterior, com piramides em cada 
canto sobre colunas quadradas, que sobem do fundamento da capella. Neste eyrado fica hum grande espelho, repartido 
curiozamente com cantarias de varios lavores, correspondente aos dous do cruzeyro, e ao que se ve sobre a porta 
principal; o qual caye sobre o Arco da capella mor, e por remate hũa sineyra com agarrida ou campainha que aviza ao 
sineyro para tocar os Sinos.» Noronha 1996, p.212.  

37Noronha 1996, p.136. A descrição de Henrique Henriques de Noronha lembra um passo de D. Francisco Manuel de 
Melo acerca dos cedros: «Contudo, seu cheiro e incorruptibilidade os faz célebres entre as famosas árvores que no 
mundo se conhecem.» Francisco Manuel de Melo, Descobrimento da Ilha da Madeira ano 1420: epanáfora amorosa 
(1654), texto crítico e notas informativas por José Manuel de Castro (Lisboa: Livraria Ler, [pref.] 1975), p.71. 

38«Em a Nave da parte da Epistula, abrio a arte hum Poço de sinco braças de alto, com boas fontes de agoa, para o 
serviço da Igreja, o qual esteve muitos anos atupido, por se lhe arruynar a parede; porem neste de 1722., o tornou a 
fabricar de novo a sua custa o Thezoureyro mor Thomas de Betencurt Henriquez. O seu Bucal, como tambem o Pulpito, 
a pia baptismal e a pedra de Ara do Altar mayor, são quatro preciozas pedras da Arrabida, inteyras, e das tres com 
excelente forma lavradas; as quais mandou de Portugal o mesmo Rey D. Manoel»; por ellas dice o Autor da Insulana:  

E mais valerám terços seus primores  
Que o palido metal do Indo Idaspe,  
E estas quatro saram, por couza rara,  
Poço, Pulpito, Pia, e Pedra de Ara.  

Insulana, lb.6, p.268, oit.108. [Manuel Thomaz, Insulana, (edição de 1635)]. Noronha 1996, p.137.  

39A presença do púlpito no espaço encontra-se prejudicada pela escada que terá sido adossada mais tarde.  

40Entende-se no sentido expresso por Quintiliano (mas pensando em termos de arquitectura): «L’ornement est quelque 
chose de plus que ce qui est <seulement> clair et plausible. Les deux premiers degrés, c’est <bien concevoir et> bien 
exprimer ce que l’on veut dire ; le troisième est de lui donner un surcroît de brillant, ce qui constitue à proprement parler 
l’élégance. / Ornatum est quod perspícuo ac probabili plus est. Eius primi sunt gradus in eo quod uelis <…> exprimendo, 
tertius qui haec nitidora faciat, quod proprie dixeris cultum.» Quintilien, Institution oratoire VIII,3,61, 1978, Tome V, p.77. 

41«(…) e era talhada de uma só pedra, (…) isso com toda a certeza contribuiria grandemente para a admiração da obra, 
e tanto mais se a pedra for estrangeira e transportada por um caminho difícil, (…). Inserir-se-á, ainda de forma mais 
extraordinária nos princípios de ornamentação, se alguma pedra digna de admiração for colocada em lugar nobre e 
assinalável. (…) Contribuirá ainda para o ornamento a raridade e a elegância da própria pedra (…).» Leon Battista 
Alberti, Da arte edificatória, Livro VI - Do ornamento, [Capítulo V] (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Serviço de 
Educação e Bolsas, 2011), p.390. 



 

As fachadas do corpo das naves e do transepto prescindem de uma clara indicação tectónica por 

meio de contrafortes, e no espelho da fachada principal faz-se notar a ausência de gablete. 

Resulta uma forma arquitectónica racional com o sentido de propriedade de uma utilitas honesta, 

que a composição volumétrica da forma, quase sem notação temporal, e a clareza dos planos 

brancos, delineados nas arestas pela pedra vermelha, mais acentuam. A clareza da obra, a 

unidade da sua forma e a vontade de simplicidade permaneceriam como valores latentes nas 

intervenções dos séculos XVII e XVIII, a exemplo do desenho contido das portas travessas. E 

uma ideia de tradição, de origem e de antiguidade da edificação, com raiz no tempo de 

povoamento da Ilha, encontraria uma forma de continuidade do seu modo gótico com a invenção 

do traçado dos arcos apontados, que abrem as capelas laterais acrescentadas mais tarde, 

integrados numa composição de referência clássica. 

A igreja ocupa o centro da cidade como um grande recinto de acolhimento, resguardado na 

pendente transversal do antigo chão do Duque; apenas a torre se eleva muito acima das casas. 

Os seus panos de fachada surgem como um plano silencioso recortado, mediador entre o 

espaço exterior e o interior. São exactos elementos da sua composição a extensão da nave 

central e a sua continuidade na obra eloquente do santuário, a extensão travessa do transepto e 

a equivalência dessas medidas na altura da torre. A Sé tem a forma de uma cruz42 e a torre 

denota a sua projecção vertical: uma torre com uma forma quadrada mantida, sem alteração, no 

coruchéu voltado às quatro partes da terra e mar.   

A torre da Sé não detém a mesma natureza das torres de fachada.43 A sua singularidade 

aproxima-a das torres de cruzeiro que existiram na Sé de Lisboa e na igreja de São Vicente de 

Fora. No entanto, porque não se eleva no cruzeiro, mas fora da igreja, embora com a mesma 

dimensão quadrada de 40 palmos, não teria a mesma qualidade. Poderia significar uma 

afirmação de senhorio sublinhada pela grande altura.44  Fig.7     

                                                 
42«O corpo da Igreja he de tres Naves: a do meyo, com o cruzeyro, e capella mor, formão hũa perfeita cruz.» Noronha 
1996, p.136.  

43A qualidade da obra da Sé inscreve-se na tradição da arquitectura mendicante. Ora, em especial a ordem de São 
Francisco teve uma missão pastoral fundamental nos territórios de descobrimento e conquista, como foi o caso no 
Funchal. Os Estatutos dos Franciscanos, de 1260, incluíam disposições contra o luxo nas edificações, seguindo nesse 
aspecto os Cistercienses, e impediam o levantamento de campanários que se assemelhassem a torres. Também a 
Ordem de Cristo obedecia à Regra Cisterciense (de Calatrava) estando sujeita à visitação dos abades do Mosteiro de 
Alcobaça. Wolfgang Braunfels, Abendländische Klosterbaukunst (Köln: M.DuMont, 1969), textos em documento, XIV. 
(Trad. Arquitectura monacal en Occidente, Barcelona: Barral, 1975). Vasconcelos 1999, p.13. 

44A torre da Sé do Funchal acrescenta a utilidade de servir como um ponto de referência para a navegação, em especial 
pelo modo como o revestimento azulejar do coruchéu funciona como espelho reflector de luz. (A igreja manuelina de 
Azurara, em Vila do Conde, detinha igualmente um revestimento de azulejos na parte alta da fachada, que se 
relacionava com outras coordenadas de navegação no mar e na entrada na barra do rio). Em 1514, D. Manuel responde 
ao vigário Nuno Cão e esclarece como havia de ser realizada a obra do coruchéu e do seu revestimento. Rafael Salinas 
Calado, «A Azulejaria», Monumentos 19 (Setembro de 2003, p.68-71), p.69. Poderia ainda ser lembrada a torre medieval 
da colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães que após 1507 será apeada e reedificada de novo, correndo 
a maior parte da obra, no primeiro decénio do século XVI até cerca de 1513/1515, sob as ordens do prior da Colegiada 
vimaranense, Doutor D. Diogo Pinheiro, que era também vigário de Tomar, detinha a administração e comenda de várias 
instituições religiosas, do norte de Portugal, foi Desembargador do Paço e seria o primeiro bispo do Funchal, Primaz das 
Índias.     



 

Relativamente à forma da igreja em cruz, a sua leitura é clara em planta e no exterior mas a 

percepção do espaço interior é diferente. O corpo das naves é fluído, muito por efeito do 

desenho dos pilares e das arcadas, e a assembleia dos fiéis comunica abertamente com a ousia. 

O tecto de alfarge da nave central estende-se em continuidade, até ao arco triunfal. Por sua vez 

as naves laterais mais baixas formam a passagem para o transepto por meio de arcos. Desse 

modo começa a desenhar-se a leitura dos volumes cruzados definida a nível das coberturas.  

A relação entre o corpo das naves e a cabeceira poderia ser pensada por intermédio de um 

desenho de Francesco di Giorgio, que representa o princípio de desenho e proporção da figura 

humana, com a marcação de uma matriz de pontos para dar forma a uma edificação.45 Fig.8 A 

forma construtiva da igreja assim desenhada seria como um corpo vazado para a «assembleia 

como santuário».46 
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Seria preciso atender a certos homens que acompanharam a edificação da Sé para 

compreender de que modo as qualidades da edificação poderiam ser espelho e lição, num 

tempo. A sua ordem, o seu modo claro e simples de uma mediania temperada, tanto quanto 

ornamentado e eloquente 47 e a medida certa de concinidade das partes constituem um sinal de 

bom saber de todos quantos decidiram sobre a fábrica da igreja. Seria possível falar de uma 

formosura honesta.48   

                                                 
45As igrejas de referência antropomórfica que Francesco di Giorgio exemplificaria, em projecto, resultariam muito 
diferentes. O que parece interessante é que a figura apresentada por aquele mestre de Siena poderia ser interpretada 
em relação com a planta da igreja do mosteiro dos Jerónimos, e que a mesma figura, no cruzamento com um modelo 
comum de igreja mendicante, encontra uma solução proporcional afim, no caso da igreja do Funchal. Francesco di 
Giorgio Martini, «Quarto Trattato: I Templi», Architettura Civile e Militare dai codici Senese S.IV.4 e Magliabechiano 
II.I.141, Trattati di Architettura Ingegneria e Arte Militare, a cura di Corrado Maltese, trascrizione di Livia Maltese 
Degrassi, 2 tomos (Milano: Edizioni Il Polifilo, 1967), Tomo II, p.402-403; f.42v, Tav. 236. Cf. Marta Oliveira, «A ordem de 
uma geral maneira de edificar», Monumentos 19 (Setembro 2003, p.22-31), p.26-28. 
46«Assembleia como santuário»: Bernardo Pizarro Miranda, Liturgia e Arquitectura. Pensar um lugar para a Liturgia: o 
aggiornamento como programa (Porto: Ed. Autor, 2014). (Tese de Doutoramento, Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto). 
47Leon Battista Alberti escreve: «Com efeito, edificar é próprio da necessidade; edificar para haver comodidade derivou 
tanto da necessidade como da utilidade; mas edificar de modo que os amigos da sumptuosidade aprovem e os da 
sobriedade não rejeitem não procederá senão da perícia de um artífice douto, reflectido e muito ponderado». Alberti, Da 
arte edificatória, Livro VI - Do ornamento, [Capítulo V], 2011, p.616. O problema da compreensão e da recepção da obra 
por parte da comunidade, para que se destina, poderia ser pensado, neste contexto, a partir de uma passagem de 
Quintiliano. «Pour moi, que la première qualité du style soit la clarté, la propriété des termes, l’ordre régulier, une fin de 
période qui ne soit pas différée trop longtemps ; qu’il n’y ait aucun manque, aucun superflu. Ainsi, notre langage aura 
l’approbation des gens instruits et sera accessible aux incultes. / Nobis prima sit uirtus perspicuitas, propria uerba, rectus 
ordo, non in longum dilata conclusio, nihil neque desit neque superfluat. Ita sermo et doctis probabilis et planus imperitis 
erit.» Quintilien, Institution oratoire VIII,2,22, 1978, Tome V, p.59.  

48Honestum com o sentido de formosura: a relação invocada com o termo latino implica o sentido de que a formosura 
depende de um reconhecimento por parte da comunidade, que é compreendido como uma função da bondade dos fins 
da obra e da conformidade relativamente à sua finalidade. A formosura honesta da obra constitui essencialmente uma 
ética de utilitas, avaliada em termos comuns. Karl Büchner, "Einführung", in Marcus Tullius Cicero, Vom rechten Handeln 
[De officiis] (cit. 4. Aufl. Zürich: Artemis & Winkler, 1994), p.329-330.   



 

A sua racionalidade, clareza, sentido de utilidade e cuidado na construção bem poderiam 

coadunar-se com as virtudes de um modo de ser de que foi exemplo João Gonçalves de 

Câmara, «espelho de todos hos Capitaes das Ilhas que ate seu tempo forão», sob cuja 

autoridade a obra teve início.49  

Sobretudo, atendendo à formosura da edificação, às suas qualidades de obra fina, elegante, 

perfeita, lustrosa e «asombrada», como não lembrar Simão Gonçalves de Câmara, o 

Magnífico,50 terceiro capitão, que acompanharia grande parte da edificação da igreja. Homem de 

grande liberalidade e magnificência, a quem teria faltado talvez um sentido «no dar coisas 

grandes guardando a mediania de honestidade e virtude».51  

Simão Gonçalves de Câmara constitui como que um elo para, num último momento, retomarmos 

a leitura da arquitectura da Sé do Funchal. Dois aspectos da sua acção concorrem para o caso. 

O primeiro refere-se a uma embaixada, que o Capitão mandou a Roma visitar o papa Leão X, 

com uma oferta de bens notáveis,52 no mesmo ano de 1514 em que também D. Manuel enviara 

a embaixada de obediência ao Papa. São dados importantes: a situação particular do segundo 

filho de Simão Gonçalves, Manuel de Noronha, que sendo ainda muito novo era camareiro do 

secreto do papa Leão X, o contexto em que ocorre aquele acontecimento (ao tempo estava em 

construção a nova basílica de São Pedro, segundo o projecto de Bramante; 1514 seria o ano da 

sua morte). Significativa, também, a imagem das extraordinárias peças oferecidas, entre as 

quais uma representação da Cúria romana que incluía, além da figura dos cardeais «dourados a 

                                                 
49João Gonçalves de Câmara, c.1414-1501. Este capitão foi lembrado por «ter ordenado has cousas de sua Capitania 
(…) e posto em bom estado assi has cousas eclesiásticas como seculares, e ha Ilha em prosperidade e em 
crescimento»; «(…) e per seu falecimento ficou muita fazenda de moues e de Raiz que partio Irmãmente com seus 
filhos». «Faleceu na villa do Funchal cuia morte foi muito sentida do pouo porque era mui bemquisto, e cõmummente 
altos e baixos ha chorarão, que era amparo de muitos (…).» Leite 1947, p.43,44. 

50Simão Gonçalves de Câmara 1460-1530. «(…) foi chamado magnífico porque nunqua pessoa algũa se chegou a elle 
pedir merces que lhas negasse, foi mui grandioso e de singular condição. Nunqua soube poupar ho que tinha porque 
tudo despendia em seruiços de Deos e de seu Rei». Leite 1947, p.45. 

51Segundo Diogo Lopes Rebelo, «A magnificência é a virtude moral em que alguém, no dar coisas grandes (dinheiro ou 
honras ou dignidades), mantém a mediania de honestidade e virtude, conforme a recta razão julga e determina.» Idem, 
Do governo da República pelo rei; Tratado das produções das pessoas [Divinas], cap. nono, versão em português de 
Miguel Pinto de Meneses ; com um estudo de Manuel Cadafaz de Matos (Lisboa: Edições da Távola Redonda, 2000), 
p.113.  

52«E tam generoso foi que tendo seu filho Emanuel de Noronha (...), em Roma que seruia de secretario do papa Lião, 
despachou desta Ilha hum criado seu por nome João de Leiria, homem muito honrado, prudente, e gentil homem, ho qual 
mandou ha Roma uisitar ho Papa com hum grande seruiço que alem de hum cauallo Persio, que lhe mandou de muito 
preço, (...) leuou mais muitos mimos e brincos da Ilha, de conseruas, e ho sacro palacio todo feito de asucar e hos 
Cardeaes hião todos de Alfenij dourados apartes, que lhe dauão muito graça, e feitos da estatura de hum home[m], ho 
que foi tudo metido em caixas embrulhados com algodão, que | forão mui seguros e sem quebrar ate dentro ha Roma, 
cousa que por ser a primeira que se uio em Roma, estimou muito ho Papa, e cada hua peça per si foi uista pellos 
Cardeaes e senhores de Roma, sendo prezente ho Papa que louuaua muito o arteficio por ser feito de asucre, e muit 
mais louaua ho Capitão que lhe tal mandaua: (...)».Leite 1947, p.57-58. Houve vários breves papais a favor do filho 
segundo do capitão, incluindo um breve «Cum studios, de 11 de Dezembro de 1514, dirigido a D. João III, para dotar o 
“optime spei adolescens” com o bispado do Funchal novamente criado, o que não chegou a concretizar-se (…)». M. 
Gonçalves da Costa, História do Bispado e Cidade de Lamego III Renascimento I (Lamego: Oficinas Gráficas de Barbosa 
& Xavier-Braga, 1982), p.31. 
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partes», em alfenim, uma outra peça, em açucar, o «sacro palacio»,53 «todo figurado em asucar, 

com nova e mui curioza invenção armado».54 A imaginação do sacro palácio (entre as outras 

peças) constitui um indício mais dos laços estabelecidos entre Roma e o Funchal, e de uma via 

de recepção de ideias. 

O segundo aspecto incide sobre os últimos anos de vida de Simão Gonçalves de Câmara. Em 

1528 deixa o governo da Ilha ao seu filho primogénito e retira-se para Matosinhos, para um 

«lugar afastado dos negocios do gouerno e da mesma Ilha, com seu filho Emanuel de Noronha 

que então rezidia no Porto, e tinha laa boas rendas de Igreias».55 Laços familiares e uma rede de 

conhecimentos enquadram e dão sentido e profundidade ao movimento de Simão Gonçalves de 

Câmara. A presença no Norte situa-o num círculo de humanistas com extrema relevância para a 

recepção do Renascimento em Portugal. Contar-se-iam, entre outros, nesses anos, o seu 

segundo filho, que mais tarde seria nomeado bispo de Lamego, e João Rodrigues de Sá de 

Meneses, alcaide-mor do Porto, que era casado com uma sobrinha do capitão e vivia então no 

norte, retirado da corte após a morte de D. Manuel.56 E ainda, D. Miguel da Silva, bispo de Viseu 

e abade comendatário do mosteiro de Santo Tirso que regressara de Roma trazendo consigo o 

mestre de arquitectura Francesco da Cremona.57  

                                                 
53A distinção efectuada por Jerónimo Dias Leite entre a peça em açucar (o «sacro palacio») e a figura dos cardeais em 
alfenim constitui uma indicação clara de que existiu, de facto, uma representação do palácio da Cúria. Seria porventura 
uma representação simplificada, esquemática, mas seria uma peça indispensável na composição, para que a 
representação figurada dos cardeais pudesse surgir associada à Instituição e tivesse um lugar de referência da sua 
condição e acção (do mesmo modo, em retábulos, nos presépios e nas cascatas, as figuras são acompanhadas de uma 
referência arquitectónica que ajuda a situar e inscrever a sua acção). A sua imaginação do palácio não dispensaria, 
possivelmente, um apontamento em desenho, enviado de Roma.  

54A precisão destes dados é acrescentada por Henrique Henriques de Noronha: «(…) e entre as mais couzas de que se 

compunha a oferta hia o mesmo Sacro Palacio, todo figurado em asucar, com nova e mui curioza invenção armado; em 
cuja manufactura foram sempre singulares as Religiozas desta Ilha. Nelle se viam os Cardiaes, de estatura de hum 
homem, cada hum, e da mesma matéria, bem compostos, e adornados, conduzia a oferta desta obra, bem 
acondicionada em caxoes João Leyria seu gentilhomem, que por sua prudencia, descrição, e fermozura do Corpo, 
enchia grandemente o lugar que ocupava de Embaxador; (…)» Noronha 1996, p.359. Henrique Henriques de Noronha 
dá atenção a um aspecto que não foi referido pelo cónego Jerónimo Dias Leite: o reconhecimento de que na 
«manufactura foram sempre singulares as Religiozas desta Ilha». É um dado muito significativo, pois marca a presença e 
releva a importância dos trabalhos realizados num mundo feminino recolhido em clausura, no convento de Clarissas de 
Nossa Senhora da Conceição. Naquele tempo, quatro filhas de Simão Gonçalves de Câmara haviam sido acolhidas na 
instituição; três professaram, uma delas, D. Isabel de Noronha, era a abadessa.   

55Leite 1947, p.62. Simão Gonçalves de Câmara «morreu pobre, por não poupar as despesas que tinha, grande casa, 
criados mui principais e de grande fausto e primor, e uma capela de muitos cantores e capelães, que competia com a de 
el-Rei (…)». Gaspar Frutuoso, Livro segundo das Saudades da Terra (2.ª ed. Ponta Delgada: Instituto Cultural, 1968), 
p.248. Acerca de D. Manuel de Noronha (c. 1502-1569), que seria nomeado Bispo de Lamego em 1551, ver Costa 1982, 
p.30-43. 

56Neste contexto seria de lembrar o pequeno tratado De platano, de João Rodrigues de Sá de Meneses. O tema 
testemunha uma tradição de observação empírica da natureza e o interesse de humanistas portugueses pela Naturalis 
historia, a par dos estudos de filosofia antiga e retórica. No diálogo que compõe uma primeira parte composta em 1527 (a 
obra seria acrescentada e concluída em 1537), participa D. Miguel da Silva. Aquela parte do texto termina com uma 
observação acerca do modo de vida dos homens do seu tempo, que segundo o autor supera em vantagem a dos 
antigos: «(…) quanto hodie a nobis innocentius quantoque frugalius et continentius, addo etiam, si placet, prudentius 
vivatur». João Rodrigues de Sá de Meneses, Die Platane / Liber de platano (1537), Roger Friedlein; Angelika Lozar (hg.) 
(München: Wilhelm Fink, 2008), p.74. «Einführun», ibidem, p.20,34.  

57Em 1514, Francisco de Cremona trabalha, como «muratore», nas fundações de um dos pilares do cruzeiro da basílica 
de São Pedro, em Roma, sendo essa parte da obra da responsabilidade de Fra Giocondo. Marta Maria Peters Arriscado 
de Oliveira, Porto, São Miguel o Anjo: uma torre-farol e capela. Memória para uma intervenção na obra (Processo. IPPAR 



 

Com a abertura de mundo, que os caminhos das personagens desta história foram traçando ao 

longo da vida, e o ideal de cavaleiro cultivado nestes círculos, que tomava por igual a nobilitação 

pelas Letras e o estudo do antigo58, gosto e o dom da música, será possível voltar a olhar a 

expressão de formas da Sé do Funchal.  

Uma observação mais atenta do modo como se cruza a matriz de proporção da figura de 

Francesco di Giorgio com as referências do modelo de igreja mendicante, na Sé do Funchal, dá 

conta da ênfase conferida à forma volumétrica centralizada da capela-mor e dos braços do 

transepto, em cruz, como um dos traços mais inovadores da obra. O reforço de centralidade 

mostra que a obra da Sé não foi alheia ao debate arquitectónico que lavrava no Renascimento, 

em particular em torno dos projectos de reconstrução da basílica de São Pedro de Roma. Mas 

saberia conciliar a ideia de uma planta centralizada com o alongamento do corpo das naves, 

preservando um sinal de caminho, como diferentes opiniões advogavam, naqueles círculos.  

Parece-nos, por isso, ainda mais, que no quadro de mudanças e novidades do seu tempo, a 

perfeição da Sé decorre de ter conhecido a sua natureza, a sua origem e raiz no descobrimento 

da Ilha, e de ter sabido imaginar com justeza a sua circunstância. 59  

A memória e a obra 

«(…) descobriu um espaçoso campo (...) Via-se todo coberto de viçosíssimo funcho (...). Da cópia 
dele, que neste campo se levantava, tomou nome Funchal (...). Os Portugueses antigos, com 
grande diferença das outras nações conquistadoras do mundo, mostraram a singileza e pouca 
ambição de seus ânimos nos nomes que deram às terras de seus descobrimentos, não lhes 
mudando os que tinham, e se de novo lhos impunham, eram aqueles que a natureza, não a 
vaidade, lhes oferecia.» 60 

Assentou num chão que o Duque comprara para o efeito. 

«(…) e com esta festa dando muitas graças aho senhor pella merce que lhes tinha feito, mandou 
ho Capitão tomar certas uazilhas dagoa, e terra, e paaos não conhecidos no Regno que leou aho 
Infante que lho tinha encomendado, e com vento honesto partirão pera ho Regno sua rota 
habatida.»61 

Integrou uma fonte de água na nave da Epístola; 

«(…) e fazia-se antre estas pontas hũa fermosa e grande enseada de terra mais branda, ares mais 
frescos, e toda cuberta de fermoso aruoredo, tam igual per sima que parecia feita ha mão sem 
hauer aruore mais alta que outra, e além de ser mui alegre há vista, uinha beber toda nagoa, que 
parecia ha natureza meter todo seu cabedal em perfeiçoar obra tam acabada. Antre este aruoredo 

                                                                                                                                                 
N.º 123\P05 «Capela ou Farol de S. Miguel-o-Anjo. Estudo histórico e formal, 2005), p.153-164. URL: 
http://hdl.handle.net/10216/70155.  

58Luís de Sá Fardilha, João Rodrigues de Sá de Meneses na Corte de D. Manuel (Revista da Faculdade de Letras : 

Línguas e Literaturas, 2003. 20, p.305-316, 1, II. Porto : Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 2003), p.313. 

59Encontramos esse sentido na memória do descobrimento da Ilha da Madeira, que as crónicas e outros textos guardam. 

60Melo [pref.] 1975, p.72. 

61Leite 1947, p.14. No descobrimento da Ilha, a observação das águas: «Teue ho Capitão muito deseio de saber que tal era aquella 

agoa que tam clara parecia, mandou buscar della, e achou que era estremada, boa, fria, e leve. E daqui leuou hũa uazilha pera ho 

Infante, antre outras que lhe encomendou.» Ibidem, p.10.  



 

igual, e espacoso ihão entrechaçados alguũs cedros tam altos, que se deuisauão per cima das 
outras aruores, (...).»62 

Foi construída em pedra do Cabo Girão e cobriu-se de incorruptível cedro.  

«[N’]aquella terra braua, e noua, nunqua laurada nem conhecida desde o principio do mundo ate 
aquella hora (…) dentro na árvore, e casa que do tronco está feita» foi armado «hum altar (…) 
donde se disse missa».63 

* 

«O edifício melhor se conhece pelo alicerce que se lhe abre, que pelo desenho que se lhe 

dibuxa; entre a pintura e a fábrica, se interpõe o conselho e a mudança.» (D. Francisco Manuel 

de Melo)64 

 

                                                 
62Leite 1947, p.11-12.  

63Leite 1947, p.9. 

64Melo [pref.] 1975, p.52. 
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Legenda 

Fig.1 Sés e igrejas do tempo de D. Manuel. 1º Alinhamento - Sé de Braga, igreja de Santa Clara de 
Santarém, igreja do Carmo de Lisboa. 2º Alinhamento - Sé de Lisboa, Sé do Porto, igreja de Santa Maria de 
Salzedas. 3º Alinhamento - Sé da Guarda, Sé do Funchal, igreja de Santa Maria da Graça de Santarém. 
Plantas alinhadas pela parede do arco triunfal e pelo eixo da capela-mor. Alinhamentos apontam medidas 
de referência comuns. Medidas apresentadas em metros e em palmos craveiros (22cm). 
 
Fig. 2 Sobreposição, à mesma escala, da planta esquemática da Sé do Funchal, sobre as plantas da Sé de 
Lisboa, igreja do Carmo de Lisboa, Sé da Guarda, igreja de Santa Maria de Salzedas, igreja de Santa Maria 
da Graça de Santarém e Sé do Porto. Plantas alinhadas pela parede do arco triunfal e pelo eixo da capela-
mor. 
 
Fig. 3 Planta de Sé do Funchal. Limites exteriores dos volumes da capela-mor, do transepto e da nave 
central (24+24 palmos). Medidas apresentadas em metros e em palmos craveiros (22cm). 
 
Fig. 4 Planta de Sé do Funchal. Profundidade da capela-mor e dos braços do transepto a partir do espaço 
de um falso cruzeiro (32+32palmos). Medidas apresentadas em metros e em palmos craveiros (22cm). 
 
Fig. 5 Planta de Sé do Funchal. Largura interior da capela-mor e dos braços do transepto e da nave central 
a partir do espaço de um falso cruzeiro (40 palmos de lado). Medidas apresentadas em metros e em 
palmos craveiros (22cm). 
 
Fig. 6 Planta de Sé do Funchal. Falso cruzeiro, torre e braços do transepto, até ao alinhamento com as 
naves laterais, com 40 palmos de lado. Largura interior das naves laterais incluindo os pilares (24 palmos). 
Medidas apresentadas em metros e em palmos craveiros (22cm). 
 
Fig. 7 Vista da torre sobre o mar. IPA.00005015. SIPAFOTO.00514856 
 
Fig. 8 Planta da Sé do Funchal. Disposição segundo a figura do corpo humano sobre desenho atribuído a 
Francesco di Giorgio Martini. (Codice Magliabechiano II.I141, f.42v.) 
 


