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A paróquia de Ponta Delgada vive, neste virar do milénio, um importante momento do seu desenvolvimento e no 

apoio que vem prestando à população do concelho, em especial da freguesia de Ponta Delgada. Todos os anos muitos 

forasteiros visitam Ponta Delgada, nomeadamente para participar no secular arraial do Senhor Bom Jesus. Visando dar 

a conhecer um pouco das raízes da freguesia e, em particular, da Igreja do Senhor Bom Jesus, a Igreja Paroquial 

decidiu elaborar e publicar esta pequena edição, esperando que a mesma contribua para melhor dar a conhecer a 

paróquia, suas gentes e um pouco da sua história. 

A Freguesia de Ponta Delgada e o arraial do Senhor Bom Jesus 
Resguardada pelo abrupto das montanhas que quase caiem sobre a costa, disseminada numa ampla língua de terra 

esvaindo-se mar dentro formando como que um semicírculo verdejante, a multicentenária povoação de Ponta 

Delgada foi expandindo o seu cesario até o mais recôndito da orografia que a rodeia, nas outrora ermuras de um lugar 

a que um dia chamaram de Terceira Lombada. 

E se hoje o transporte pode ser feito de automóvel, em pouco mais de dez minutos, num passado ainda recente, o 

percurso teria que ser pedestre com o consequente aumentar da distância Virtual, por força do tempo que tardava a 

percorrer. 

No século XV, quando ali aportaram os primeiros povoadores, certamente o deslumbramento da beleza do local era 

inimaginável. A ausência de sinais do homem no moldar da natureza aos seus desígnios, faria recrudescer o sabor 

selvagem de uma flora muito rica que se assenhoreava de todos os contornos criados por trinta milhões de anos de 

magma solidificado. 

Igreja do Senhor Bom Jesus de Ponta Delgada 
A antiga igreja do Senhor Bom Jesus e o incêndio que a destruiu Acompanhando o desenvolvimento do lugar, elevado 

a freguesia em 1552, a capela primitiva sofreu obras ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX: ficou "um dos mais belos 

templos do norte da ilha, merecendo especial menção a capela mór, a capela do Santíssimo Sacramento e a sacristia", 

segundo o autor do Elucidário. 

Era "o melhor do norte da ilha ", confirma Sarmento, possuindo quadros de valor e aturada obra de talha que mais " 

sobressaia na capela do Santíssimo" Entre outros objectos dignos de menção, contava-se "um excelente órgão 

recentemente vindo da Alemanha", segundo se lê num periódico da época que noticiou o terrível incêndio que em 

1908 devorou a igreja, mal poupando "uma imagem do Senhor Bom Jesus, parte da sacristia com alguns paramentos e 

o arquivo paroquial "; neste mesmo jornal se descreve o aspecto interior da igreja anteriormente ao sinistro: 'possui a 

um coro muito amplo, duas boas capelas laterais, sendo as paredes interiores, na altura de um metro, forradas de 

antigos azulejos e o restante espaço coberto de pinturas de valor representando as mais interessantes passagens 

bíblicas. 

A capela mor - Além dos quadros que possuía e entre os quais" figurava a Ceia, trabalho de autor conhecido (João 

António Vicência) era toda revestida de grandes colunas, e outras obras de talha, que lhe imprimiam um aspecto 

majestoso". 

Da primitiva imagem do Senhor Bom Jesus, da qual subsiste apenas o tronco calcinado, fez Henrique Enriques de 

Noronha uma pintura expressiva e interessante, quer pela adequação da forma literária à espontaneidade do 

sentimento popular, quer pela valorização da tradição oral. 

Algumas Datas fundamentais 
1 de Abril de 1507: Data do testamento com que faleceu Manuel Afonso de Sanha, escudeiro do Infante D. Fernando, 

fundador da primitiva capela do Senhor Bom Jesus. 

1577: Criação da Paróquia de Ponta Delgada. 

1637: "A igreja sofreu alguns reparos e modificações e foi novamente acrescentada em 1700" (Padre Fernando A . da 

Silva, in Elucidário madeirense). 

1690: "No sitio da capela velha foi construído um templo, bastante espaçoso". 

1745: "Foram, porém, várias as reconstruções por que passou a igreja de Ponta Delgada, sendo talvez a mais notáveis 

realizadas em 1745. 

Inicio do século XIX: Realizaram-se novas obras de reparação e remodelação na igreja. 

12 de Julho de 1908: A igreja foi totalmente destruída por um incêndio. 

1919: Sagração da nova igreja. 

19 de Fevereiro de 1996: Classificação da igreja como imóvel de valor local. 

1997: Obras de adaptação do piso térreo da residência paroquial, transformado em Centro de Dia. 

1998: Adaptação da Casa do Romeiro em Centro Cultural. 

2000: Inauguração do tecto da Igreja do Senhor Bom Jesus. 

2000: Inauguração do Lar de Terceira Idade. 

2002: Inauguração do Centro de Actividade Ocupacional. 

2003: Reconstrução do Adro da Igreja de Ponta Delgada. 

2003: Construção do Centro Pastoral 


