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Fig. 270 - Esquema da planta da Sala do Consistório  da Misericórdia de Santarém, com a 
indicação da representação das obras de misericórdia 
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1. A fundação da Misericórdia de Santarém, a construção da igreja e as 

primeiras campanhas de obras 

 É hoje dada como certa a existência da Misericórdia de Santarém em 1500, não se 

confirmando, no entanto, se a sua fundação remonta a esse mesmo ano ou é anterior. Na 

verdade, a mais antiga referência conhecida, que atesta privilégios já atribuídos, data de 30 de 

Março de 15001.  

 Inicialmente, a confraria encontrava-se sediada no Hospital de Jesus, não tendo sido 

esclarecido, até agora, em que ano se transferiu para sede própria.  Sobre esta questão apenas 

é conhecida a posição de D. Catarina, regente na menoridade de D. Sebastião, que em Agosto 

de 1559, ordenou a construção de uma casa para a Misericórdia em terrenos adquiridos para o 

efeito2. A mesma documentação revela o nome do arquitecto responsável pelo traçado da 

igreja – Miguel de Arruda -, que se deslocou à cidade a fim de assistir à abertura dos alicerces 

acompanhando, certamente, a obra, que foi arrematada pelos pedreiros escalabitanos Simão 

Fernandes e Álvaro Freire3. Não cabe neste espaço acompanhar a história da construção do 

templo e das casas anexas4, mas tão só referir os principais intervenientes, definindo as 

campanhas mais significativas. Os trabalhos prolongaram-se por toda a segunda metade da 

centúria e, somente em 1602 foi fechada a abóbada, estando concluído o frontispício em 

1606.  

Tal alongamento da construção ficou a dever-se às dificuldades financeiras que, à 

época, a Misericórdia enfrentava5. A década de 1610 trouxe alguma celeridade à obra: em 

1613 eram colocados os azulejos e o retábulo-mor, pintado e dourado no ano seguinte, estava 

concluído em 1615. O Santíssimo Sacramento foi transferido em 1616, sinal de que, apesar da 

não conclusão das obras, o templo já se encontrava em condições de abrir ao culto. O interior 

da igreja, com três naves à mesma altura suportadas por colunas toscanas, cobertas por 

abóbada de berço de cruzaria de nervuras, configura um espaço unificado, que se inscreve no 

                                            
1 Isabel dos Guimarães SÁ, “As Misericórdias: da fundação à união dinástica”, Portugaliae Monumenta 
Misericordiarum, vol. I, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 2002, p. 22 e ainda José Pedro PAIVA, 
Coord., Portugaliae Monumenta Misericordiarum - A Fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, 
vol. 3, Lisboa, União das Misericórdias Portuguesas, 2004, p. 360. Esta tese mais recente contraria a data 
tradicionalmente aceite de 1502, e divulgada por José Cipriano da Costa GOODOLPHIM, As Misericórdias, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1897, pp. 323 e 325-331, ou por Maria Ângela BEIRANTE, Santarém Quinhentista, 
Lisboa, Livraria Portugal, 1981, pp. 241-246. 
2 Vítor SERRÃO, Santarém, Lisboa, Editorial Presença, 1990, p. 62; ou Martinho Vicente RODRIGUES, Santa 
Casa da Misericórdia de Santarém - cinco séculos de história, Santarém, Edição da Santa Casa da Misericórdia 
de Santarém, 2004, p. 111. 
3 Vítor SERRÃO, op. cit., 1990, p. 64. 
4 Estudada por idem, ibidem 1990, pp. 62-65 ou Jorge CUSTÓDIO, “Edifício e Igreja da Misericórdia”, 
Património Monumental de Santarém (dir. de Jorge CUSTÓDIO), Santarém, Câmara Municipal de Santarém, 
1996, pp. 99-101. 
5 Vítor SERRÃO, op. cit., 1990, p. 64. 
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modelo das denominadas hallenkirchen ou igrejas-salão, no qual a clareza litúrgica exigida 

pela igreja no período pós tridentino é plenamente alcançada. A cabeceira recta não forma um 

volume próprio, antes ocupa a totalidade da parede fundeira com a capela-mor e as colaterais 

quase à face, ainda que num plano mais elevado em relação à nave, com acesso por escadaria 

na nave central.  

As campanhas decorativas sucederam-se e, em 1629-30, os pintores André de Morales 

e Sebastião Domingues executaram os brutescos dourados das colunas6. Em 1714 foi a vez 

dos bocetes e das nervuras da abóbada, bem como das mísulas, nas quais foram pintados 

atlantes que parecem suportar a cobertura. O chão foi modificado em 1720-21, recebendo 

então o lageado de pedra que hoje conhecemos. O impacto do Terramoto de 1755 obrigou ao 

levantamento de uma nova fachada, barroca, remontando ao final desta centúria ou inícios da 

seguinte uma série de outras intervenções, entre as quais destacamos a construção do coro, ou 

a substituição do retábulo original por um outro, oitocentista. Este integrou, no entanto, a 

Nossa Senhora da Piedade que Simão Rodrigues executara para o retábulo maneirista.  

 Assim, a fachada principal, envolta pelos prédios confinantes, esconde um dos mais 

relevantes interiores de Santarém, cuja linguagem tardo-renascentista se aproxima já de um 

maneirismo que conjuga elementos medievais e clássicos numa síntese de grande influência 

posterior.   

 Apesar dos problemas financeiros, as obras relativas aos restantes espaços da 

Misericórdia não foram sendo descuradas, avançando paralelamente à edificação e decoração 

da igreja, conforme as necessidades dos irmãos. A primeira Casa do Despacho situava-se na 

actual sacristia, liberta para esta função somente após a compra dos terrenos para as novas 

casas do Despacho, o que ocorreu em 1621-227. A obra estava concluída cerca de 16278. 

Desta primeira campanha importa destacar a janela de sacada em ângulo, realizada em 1621 

pelo pedreiro Luís Rodrigues, de características tardo-renascentistas bem evidentes na coluna 

de capitel coríntio que suporta o entablamento com friso dentado9.  

Não é conhecida qualquer intervenção neste espaço até ao final do século XVIII, 

época à qual se pensa remontar o seu revestimento azulejar10. A documentação subsistente 

permite identificar, em 1797, despesas pontuais com as portas e a escada para a Casa do 

                                            
6 Idem, ibidem, p. 64. 
7 Martinho Vicente RODRIGUES, op. cit., 2004, p. 115. 
8 Idem, ibidem, pp. 115-116. 
9 Vítor SERRÃO, op. cit., 1990, pp. 70-71 
10 João Miguel dos Santos SIMÕES, Azulejaria em Portugal no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1979, p. 350, indica que os azulejos devem remontar a cerca de 1800. 
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Despacho, pagas pela capela de André de Almeida11. Novas referências surgem em 1822, 

noticiando obras de carpintaria de tectos e soalhos12. Não se conhece o alcance destes 

trabalhos, pois os registos são muito sumários. Todavia, se fosse exequível confirmar que eles 

corresponderam a uma intervenção de maior fôlego, como parece indicar uma intervenção ao 

nível dos tectos e dos soalhos, a possibilidade dos azulejos terem sido colocados no âmbito 

desta campanha de obras faria todo o sentido. A corroborar esta última possibilidade, que faz 

avançar para a centúria de Oitocentos a realização dos azulejos, encontramos os painéis da 

Quinta do Bulhaco, em Lisboa, datados por Alexandra Gago da Câmara do início do século 

XIX e em tudo semelhantes aos de Santarém13. 

Em qualquer dos casos os Livros de Receita e Despesa e os das Actas das Sessões não 

registam qualquer entrada sobre encomendas ou pagamentos de azulejos. 

 

2. O revestimento azulejar da Sala do Definitório  

 Os painéis reproduzem as sete obras de misericórdia corporais, com o desdobramento 

da representação de remir os cativos e visitar os presos, de forma a configurar o número 

necessário ao revestimento equilibrado do espaço, com as obras agrupadas duas a duas em 

cada um dos panos murários.     

 Os silhares são compostos 

por uma moldura rectilínea, em 

manganés, formada por círculos, cujo 

interior é preenchido por flores em 

tons de verde. As cartelas circulares, 

definidas por entrelaçados verde 

azeitona e com interior figurativo a 

azul e branco, são envoltas pelas 

folhagens e enrolamentos dos mesmos tons com mochos nas extremidades, sob fundo branco. 

O conjunto azulejar integra-se já numa linguagem neoclássica, ainda que de policromia 

reduzida e com recurso às tonalidades do período barroco para as áreas narrativas.  

 As cenas representadas são de dimensões reduzidas, destacando-se pelo contraste da 

sua policromia. Inspiram-se em cenas do quotidiano, sem qualquer referência a episódios 

                                            
11 ASCMS, Gestão Patrimonial, Receitas e Despesas das Capelas, 1797-1798, LSC – 0042, fl. 39. 
12 Martinho Vicente RODRIGUES, op. cit., 2004, p. 127. 
13 Maria Alexandra Trindade Gago da CÂMARA, «A Arte de Bem Viver» A encenação do quotidiano na 
azulejaria portuguesa da segunda metade de Setecentos, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para 
a Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e do Ensino Superior, 2005, p. 461. Os azulejos desta quinta 
inscrevem-se na produção da Fábrica do Rato. 

 
 

Fig. 271 - Perspectiva da Sala do Definitório  
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bíblicos, revelando ainda uma aproximação evidente a modelos compositivos muito comuns 

na segunda metade do século XVIII e que podemos encontrar nos painéis de azulejo de uma 

série de outros templos14.  

Tomando em consideração que enterrar os mortos é sempre a última obra a ser 

exposta, a leitura circular deste conjunto deverá iniciar-se pela direita de quem entra na sala, 

com vestir os nus. Cada pano murário corresponde a duas obras que assim se encontram 

associadas: cobrir os nus e dar pousada aos peregrinos e pobres; dar de comer aos famintos e 

dar de beber aos que têm sede; visitar os presos e curar os enfermos; remir os cativos e 

enterrar os finados. 

A sua ordem não obedece, no entanto, a qualquer enunciado conhecido, e não é 

possível estabelecer qualquer paralelo entre as associações de obras aqui observadas com 

outros modelos muito divulgados, como é o caso da pintura intitulada Opere di Misericordia, 

executada no início do século XVII por Michelangelo da Caravaggio para a igreja do Pio 

Monte della Misericordia de Nápoles15.  

As dimensões de cada uma das cartelas implica que a 

obra representada se restrinja ao essencial, pelo que em vestir 

os nus apenas se observa um homem sentado a quem outro, 

bem vestido e de chapéu, 

estende uma capa ou um 

manto. O mesmo acontece 

relativamente a dar pousada 

aos peregrinos e pobres, com 

um peregrino de Santiago, de bordão, alforge e chapéu sobre 

as costas, a ser recebido pelo casal no que se pensa 

corresponder à porta de uma 

casa, da qual apenas vislumbramos uma pequena parte de um 

arco. Dar de comer aos famintos é um pouco mais complexa, 

com uma mesa em grande plano (de desenho requintado, 

onde se observa um dos pés decorado por uma cabeça alada), 

à qual estão sentadas duas figuras, uma das quais a cortar os 

alimentos de um prato com uma faca e, a outra, a segurar um 

garfo. A refeição é servida por um criado que surge da 

                                            
14 Vide vol. 1, parte II, capítulo 1, quadro 5. 
15 Silvia CASSANI, Pio Monte della Misericordia – guida rapida, Nápoles, Electa Napoli, 2006, p. 12. 

 
 

Fig. 272 - Vestir os nus 

 

Fig. 273 - Dar pousada aos 
peregrinos e pobres  

 
 

Fig. 274 - Dar de comer aos 
famintos 
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Fig. 275 - Dar de beber aos 
que têm sede 

esquerda com uma bandeja. É certamente o homem sentado 

quem está a ser alimentado, sendo que ambas as personagens se 

exprimem através de uma forte gesticulação. O fundo revela uma 

paisagem e uma arquitectura indefinida, com uma cortina presa à 

direita. A objectividade é recuperada em dar de beber aos que 

têm sede, que tem por fundo uma casa, junto à qual se observa 

um homem sentado a receber um cálice de outro, em pé, que 

segura ainda o jarro.  

Num espaço interior 

caracterizado por uma janela 

gradeada, um preso sentado recebe a 

visita de um casal que permanece 

em pé, naquele que é um dos painéis 

cuja temática foi dividida e que, por 

isso mesmo, apenas ilustra a obra de 

visitar os presos. A cartela seguinte 

ilustra curar os enfermos, observando-se um homem deitado, à cabeceira do qual está uma 

mulher que lhe estende um copo com uma colher e, do lado oposto, uma figura sentada, 

possivelmente a chorar. Ao fundo, uma mesa com um prato de 

comida, um garfo e outros objectos. A parte que faltava à obra 

dos presos, remir os cativos, revela um conjunto de cinco figuras, 

homens e mulheres elegantes, que rodeiam um cativo, cujo gesto 

largo deixa ver a corrente que prende ambos os pulsos. Os 

libertadores em contacto directo 

com o cativo são nobres e não os 

religiosos da Santíssima Trindade como é habitual nestas 

figurações. Por fim, enterrar os finados mostra um corpo 

amortalhado a ser depositado numa cova por duas figuras 

masculinas, com uma caveira e um chapéu, no chão, em 

primeiro plano. Atrás, dois irmãos da Misericórdia assistem 

ao enterro, tendo por pano de fundo as casas de uma 

povoação.  

 
 

Fig. 276 - Visitar os presos 
 

Fig. 277 - Curar os 
enfermos 

 
 

Fig. 278 - Remir os cativos  

 

 Fig. 279 - Enterrar os finados 
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O conjunto encontra-se atribuído ao pintor Francisco Jorge da Costa16, activo até ao 

final do século XVIII e cujas obras, inicialmente mais próximas do rococó e depois do 

neoclássico, testemunham o panorama da azulejaria portuguesa do final da centúria. 

 

3. Para uma leitura integrada do programa iconográfico 

 A história da Misericórdia de Santarém encontra-se documentada em estudos recentes 

que abordam a sua evolução ao longo da época moderna17, integrando-a na administração, 

sociedade e cultura escalabitana no decorrer da primeira metade do século XVIII18. 

Infelizmente, as investigações efectuadas até ao momento, apenas incluem o período sobre o 

qual nos debruçamos de forma muito genérica mas que, em todo o caso, permitem algumas 

conclusões.  

 A Sala do Definitório , concluída cerca de 1627, deverá ter começado logo a receber 

as reuniões bissemanais da Mesa e, uma vez por ano ou quando necessário, do Definitório. 

Era a estes dois órgãos que cabia a administração da Misericórdia. O primeiro, eleito aquando 

da festividade de Nossa Senhora da Visitação, a 2 de Julho, era formado, no caso específico 

de Santarém, por onze irmãos: um provedor, da maior fidalguia do reino, um escrivão, que 

deveria ser das mais nobres da vila, quatro irmãos nobres e cinco mecânicos19.  O segundo, 

eleito oito a onze meses mais tarde, era constituído doze definidores, seis nobres e seis 

oficiais20. 

 Terá sido, pois, a Mesa a encomendar os azulejos que revestem a sala onde se reunia, 

e os membros de ambos os conselhos a observar os exemplos de obras de misericórdia,  

enquanto tomavam as suas decisões referentes aos mais diferentes desígnios da irmandade. 

Tal como as restantes Misericórdias, também a de Santarém se ocupava dos doentes, dos 

presos, das mulheres de recursos reduzidos beneficiando, até meados do século XVIII, de uma 

situação financeira estável21. Na verdade, a conjuntura da segunda metade da centúria 

encontra-se menos estudada, mas os indicadores disponíveis apontam para um período 

conturbado, no decorrer do qual se manifestaram plenamente os problemas das cobranças dos 

                                            
16 José MECO, O Azulejo em Portugal, 2ª ed., Lisboa, Publicações Alfa, 1993, p. 240. Esta atribuição vem ao 
encontro da referência dos painéis da Quinta do Bulhaco na produção da Fábrica do Rato, onde Francisco Jorge 
da Costa trabalhou. 
17 Martinho Vicente RODRIGUES, op. cit., 2004. 
18 Maria de Fátima REIS, Santarém no tempo de D. João V – Administração, Sociedade e Cultura, Lisboa, 
Edições Colibri, 2005. 
19 Cf. Martinho Vicente RODRIGUES, op. cit., 2004, p. 73; REIS, Maria de Fátima, op. cit., 2005, p. 422. 
20 Idem, ibidem, p. 477. 
21 Martinho Vicente RODRIGUES, op. cit., 2004, pp. 223-252. 



 254

juros (a Misericórdia era a principal mutuadora local22), agudizados por um decréscimo no 

número de legados, o que conduziu a confraria a uma situação financeira bastante 

problemática nos alvores do século XIX23. Aliás, logo a seguir ao Terramoto de 1755, a 

necessidade de obras no templo levou à redução das ajudas aos mais necessitados24. Mas 

também há testemunhos de corrupção ao nível da administração e, consequentemente, de 

perda de prestígio25. 

 Admite-se que as motivações que estiveram na origem da encomenda, para a Sala do 

Definitório , de um programa iconográfico alusivo às sete obras de misericórdia corporais, 

possam ter radicado numa tentativa de  contrariar a degradação moral que havia atingido as 

sucessivas administrações com consequências na acção caritativa da Misericórdia. Rodeados 

dos exemplos de obras de misericórdia, os mesários deveriam recordar que eram estas o 

fundamento da existência da irmandade, bem como a justificação da sua própria presença 

nesta sala e das decisões que aí eram tomadas. 

Contrariamente a muitas outras instituições do país, que se regiam pelo Compromisso 

da Misericórdia de Lisboa, a de Santarém dispunha de um instrumento regulador próprio, 

escrito em 157726 e que, apesar das semelhanças como o da capital, respondia de forma mais 

eficaz a determinadas particularidades e necessidades da confraria escalabitana. Diferença de 

grande significado neste contexto é o facto deste documento manter o enunciado das catorze 

obras de misericórdias, que já não figuravam no de Lisboa com data de 1577. A tónica na 

importância do cumprimento das obras mantinha-se, pois, mais viva em Santarém, e era 

recordada cada vez que o provedor procedia à leitura do Compromisso, o que acontecia em 

Mesa, pelo menos três vezes ao ano27.  

 

                                            
22 Maria de Fátima REIS, “A Misericórdia de Santarém: estruturação e gestão de um património”, Cadernos do 
Noroeste (Homenagem Maria Manuel Campos Milheiro Fernandes), n.º 20 1-2, Série História 3, Braga, Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2003, p. 488. 
23 Idem, ibidem, p. 490 e ss. 
24 Martinho Vicente RODRIGUES, op. cit., 2004, p. 117. 
25 Idem, ibidem, p. 69. 
26 Este conservou-se até à redacção de um novo, em 1870. 
27 Martinho Vicente RODRIGUES, op. cit., 2004, p. 78.  


