
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala do Definitório da Misericórdia de Estremoz  
(sala de ensaios da banda) 
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Fig. 243 - Esquema da planta da Sala do Definitório  da Misericórdia de Estremoz, com a 
indicação da representação das obras de misericórdia 
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1. As primeiras obras da antiga Sala do Definitório  

 Não há certezas quanto à primitiva utilização da actual sala de ensaios da Filarmónica 

União Artística, situada na ala correspondente ao antigo hospital. É possível que tenha sido a 

Sala do Definitório ,  isto é, das reuniões da Mesa e do Definitório, encontrando-se, todavia, 

bastante afastada do templo.  

A indefinição quanto à função original deste espaço impede conclusões mais precisas 

pois a documentação encontrada regista obras e intervenções na Casa do Despacho. Aquando 

da ampliação do coro e capela-mor, na década de 1660, é referida a obra do consistório1, não 

se especificando se já existia e era agora objecto de intervenção, se estava a ser construído de 

novo. Admite-se, no entanto, que pudessem ser obras de raiz, pois as entradas referentes a 

gastos no consistório com mestres pedreiros, serventes, entalhador e dourador são frequentes 

no Livro de Receita e Despesa de 17092. Os trabalhos foram pagos aos mestres Manuel 

Simões, António Francisco, Francisco Miz, e Manuel Coelho, e o entalhador, de Évora, foi 

João Bautista3. Pagou-se ainda a madeira, de nogueira, do retábulo4. Pelos livros de Acórdãos 

sabe-se que o dourador do retábulo foi José Coelho, de Évora, recebendo para tal 55 000 rs5.  

Todas estas obras foram efectuadas sob a administração do Provedor Lopo Barreto Picanço 

Cabral e, consequentemente, a par da campanha azulejar.  

 Na verdade, de acordo com os livro dos Acórdãos a encomenda de azulejos a Manuel 

Borges incluía o revestimento do Consistório e das escadas que lhe davam acesso. Na 

escadaria os azulejos eram de figura avulsa, certamente conforme os que o mesmo azulejador 

forneceu à Misericórdia de Viana do Castelo para zonas de passagem.  

 Não se conhecem, hoje, estes painéis oriundos de Lisboa, embora subsistam muitos 

exemplares de figura avulsa em diversos locais. Apenas se conservam, na suposta Sala do 

Definitório , seis quadros já de época rococó, relativos a obras de misericórdia, numa 

disposição que nos faz questionar se teria sido esta a sua localização original.  

 

 2. A campanha azulejar da segunda metade do século XVIII 

Muito embora este conjunto azulejar seja datável da década de 1760, a verdade é que 

os livros de Receita e Despesa do período não registam qualquer pagamento de azulejos. Da 

                                            
1 Registo de 4 de Março de 1666, mencionado por Manuel Inácio PESTANA, “Notícias Históricas”, 500 anos da 
Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, Estremoz, Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, 2002, p. 32. 
2 ASCME, Livro de Receita e Despesa, 1709 -  Os registos aludem, entre outras despesas, a janelas e a pedras, 
aos carpinteiros (fl. 52), ao serralheiro que executou as portas (fl. 52 v.), à pedraria da obra do altar (fl. 52). 
3 Ibidem, fls. 48v., 49, 51v., 56v., respectivamente. 
4 Ibidem, fl. 52. 
5 Manuel Inácio PESTANA, op. cit., 2002, p. 34. 
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mesma forma, desconhece-se o nome do pintor, embora, a utilização de gravuras seja comum 

a outros conjuntos de painéis, sensivelmente da mesma época, como são os das igrejas de 

Tavira, Vila Franca de Xira, Alhos Vedros e da Sala do Definitório  de Santarém. 

Infelizmente, não foi possível, até ao momento, localizar as gravuras originais.  

Estão aqui representadas seis obras de misericórdia, em que os enfermos e os 

encarcerados são representados em conjunto, faltando os cativos.  

Cada painel tem uma moldura independente, formada por enrolamentos alongados, as 

denominadas asas de morcego, e é identificado por uma faixa na zona inferior da cena 

figurativa. As figurações são, aparentemente, cenas do quotidiano, e não cenas bíblicas, mas o 

personagem principal apresenta, por vezes, uma auréola, o que o identifica como Jesus, sendo 

a sua representação idêntica na maioria dos painéis, o que confere a este conjunto um carácter 

religioso. Por sua vez, os beneméritos que praticam as obras são, maioritariamente, os mesmo 

casal bem trajado e com um certo requinte. A ordem pela qual estão fixados não se inscreve 

em nenhum dos enunciados analisados. Uma vez que enterrar os mortos é sempre a última 

obra, se a leitura fosse circular, a primeira corresponderia aos peregrinos. Todavia, se a leitura 

partisse da parede de topo, com uma vertente dupla ou complementar, a ordem mantinha-se 

desconhecida.  

Os painéis encontram-se no topo da sala, de planta rectangular, duas nas paredes 

laterais e uma de topo, esquema que se repete do lado oposto. Ao centro há um espaço vazio, 

onde poderia ter figurado um altar. A sala é bastante simples, ainda que as molduras de 

estuque sobre o rodapé possam indiciar algum 

género de decoração entretanto desaparecida.  

Do lado esquerdo, a primeira obra é 

Emterar os mortos. Com algumas casas por fundo, 

ilustra dois homens que depositam um corpo numa 

vala aberta no chão, em frente da qual se encontra 

uma caveira, alusiva à fragilidade da vida. Um 

padre, com um livro numa das mãos e um hissope 

com que benze o corpo na outra, encontra-se de pé, 

ao fundo da cova, sendo assistido por dois acólitos. Um apenas deixa visível o rosto e o outro 

segura uma vela. Atrás, estão dois irmãos da Misericórdia, identificados pelas suas capas, e 

testemunhando a obrigação de enterrar os mortos. 

 
 

Fig. 244 - Enterrar os mortos 



 227

Segue-se Visitar os enfermos encacerados, onde se observa o interior de uma cela, 

com a janela gradeada à direita. Três homens 

sentados com os pés acorrentados, recebem a visita 

de outras três figuras. As duas primeiras, um casal 

nobre, conversa com prisioneiro junto às grades, e 

que exibe uma auréola raiada. Mais atrás, a porta 

aberta, deixa ver um outro fidalgo a entrar, e o 

carcereiro, com as chaves penduradas no braço, 

indica ao prisioneiro a presença de uma visita. O da 

esquerda, em primeiro plano, observa, sozinho, a 

companhia de que beneficiam os seus companheiros de infortúnio. Na verdade, apenas está 

presente a referência aos encarcerados, omitindo-se 

visualmente os enfermos.  

Já na parede de topo, Dar de vestir ao nus 

passa-se junto à porta de uma casa, onde um mulher 

espreita, outra está de costas e um homem de chapéu 

oferece a um outro, sentado e seminu, uma capa. A 

composição é preenchida com casario e paisagem, onde 

se vislumbra uma silhueta a caminhar.  

Do lado oposto, e seguindo uma leitura circular, Dar de comer aos q tem fome, revela 

um homem e uma mulher sentados, sendo que ele, com uma auréola, representa Jesus. Um 

criado surge da esquerda com um prato. Uma 

balaustrada separa o espaço da casa do fundo 

paisagístico onde se observa uma casa e 

vegetação.  

Na parede lateral, Dar de beber aos q tem 

cede, a figura central é, novamente, Jesus, que,  

sentado, recebe um copo de um jovem, à esquerda, 

 
 

Fig. 245 - Visitar os enfermos e 
encarcerados 

 
 

Fig. 246 - Vestir os nus  

 
 

Fig. 247 - Dar de comer aos que têm fome 

 

Fig. 248 - Dar de beber aos q ue têm sede
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situado à frente de um casal. Atrás, um homem junto a uma fonte, várias casas e árvores.  

Por fim, a obra referente a Dar pouzada aos peligirnos decorre numa paisagem 

dividida por um muro com portão de frontão triangular. Em primeiro plano surge um conjunto 

de três figuras que, na soleira da porta, recebem um peregrino de Santiago, com a capa, a 

vieira, a bolsa à cintura e o bordão.  

  No período ao qual os azulejos são atribuídos, o cargo mais importante da 

Misericórdia esteve na posse alternada de duas famílias, 

Lemos Zagalo e Coelho de Landim, a quem se juntou, a 

partir de 1766, os Casco de Mesquita e Saldanha. 

Infelizmente, pouco mais se conhece sobre a acção 

destes homens. Em todo o caso, era a eles e aos 

restantes elementos da Mesa que, supostamente, os 

painéis de azulejo deveriam inspirar nas decisões à 

frente da confraria. Na verdade, os exemplos estudados 

que não se encontram nas igrejas revestem, precisamente, Casas do Despacho, e este conjunto 

azulejar não deveria ser uma excepção, mesmo que tivesse sido deslocado do seu espaço 

original.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 249 - Dar pousada aos peregrinos  


