
400.o Aniversário da Capela de Nossa Senhora da Penha 
 
A Capela de Nossa Senhora da Penha, situada no topo da Colina da Penha, foi 

construída pelos frades agostinhos em 1622, tendo sofrido obras de reconstrução em 1837 
e 1935 e de renovação em 1999.  

 A grande Capela que hoje existe foi mandada reedificar pelo Bispo Cardeal D. José 
da Costa Nunes em 1935, destinando-se o edifício contíguo a Residência do Bispo. No 
adro da Capela foi erguida uma estátua em mármore de Nossa Senhora de Lourdes, com as 
mãos juntas em oração, virada para o mar. Descendo as escadas de pedra, em curva, à 
esquerda e à direita do adro, encontra-se uma gruta, mandada fazer para comemorar a 
aparição da Virgem Maria em Lourdes, França, em 1858. Em frente da gruta há várias 
fileiras de bancos em ardósia para os visitantes se sentarem em oração. 

 
A Capela de Nossa Senhora da Penha, devido ao seu estilo arquitectónico único e à 

sua torre sineira encimada por um pináculo, não é apenas uma referência da zona oeste da 
cidade, mas também um elemento importante do património cultural de Macau, tendo sido 
incluída na lista de bens imóveis classificados, categoria de “Edifícios de interesse 
arquitectónico”, pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau. 

 
Origem do nome “Colina do Bispo” 

D. João Paulino, nomeado Bispo da Diocese de Macau em 1902, foi uma figura muito 
popular junto da população. Convidou a Sociedade Salesiana e as Franciscanas 
Missionárias de Maria a servirem em Macau e realizou diversas iniciativas educativas e 
assistenciais, tendo dado um grande contributo à cidade.  

O Bispo D. João Paulino faleceu na Residência do Bispo, situada na Colina da Penha, 
em 1918, ainda durante o seu mandato. Foi sepultado na Gruta de Nossa Senhora de 
Lourdes, sob a Capela, e, mais tarde, os seus restos mortais foram trasladados para a sua 
terra natal, em Portugal. Em homenagem ao Bispo D. João Paulino, a estrada que dá acesso 
ao topo da Colina da Penha passou a denominar-se “Estrada de D. João Paulino” e a Colina 
da Penha passou a ser também conhecida por “Colina do Bispo”. 

 
Desde 2009, a Capela de Nossa Senhora da Penha é servida por monjas da Ordem dos 

Cistercienses da Estrita Observância. Nos últimos anos, as cerimónias da Benção Solene 
do Corpo de Cristo da Procissão de Nossa Senhora de Fátima, da Procissão do Corpo de 
Cristo da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo e da Véspera do Ano Novo, são 
realizadas no adro da Capela, presididas pelo actual Bispo de Macau, D. Stephen Lee Bun 
Sang, rezando-se pelo bem-estar dos cidadãos de Macau. 
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