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Conclusão 

 

Para uma leitura iconológica: 

a crise das Misericórdias no século XVIII e a representação das Obras de Misericórdia 

como imagem de propaganda e credibilização das confrarias 

 

 

Como tivemos oportunidade de avaliar na primeira parte desta dissertação, a 

iconografia das obras de misericórdia conheceu, em Portugal, um maior desenvolvimento no 

século XVIII, época à qual corresponde um número significativo de exemplos, muito superior 

em relação às centúrias precedentes. Esta situação, inversa em relação à Europa, onde as 

obras manifestaram uma tendência para ser menos representadas desde o final do século 

XVII, prende-se com diversos factores, entre os quais ressalta algum tradicionalismo, e um 

desejo de revalorização e de purificação das confrarias, como veremos. As pinturas 

identificadas circunscrevem-se, à excepção das da Sé de Lamego, ao universo das confrarias 

das Misericórdias, facto que se compreende à luz do poder destas instituições no decorrer da 

Idade Moderna1, mas também pelo menor protagonismo da Igreja, no nosso país, no que diz 

respeito à caridade institucional2. 

Pretende-se ainda concluir da eventual existência de uma regra na reprodução desta 

temática, procurando perceber se essa possível matriz foi partilhada, e em que termos, pelas 

diferentes confrarias. Para responder a estas questões torna-se necessário convocar os 

aspectos analisados nos capítulos precedentes: o maior número de imagens relativas a obras 

de misericórdia que surgem no século XVIII; as constantes que se verificam entre programas 

azulejares tão distantes em termos físicos como são os de Viana do Castelo e Tavira; a 

crescente especialização das actividades das Misericórdias com consequências ao nível da 

sobreposição e valorização da vertente corporal, em detrimento da vertente espiritual; a crise 

vivida por estas confrarias na centúria de Setecentos, com todos os problemas de corrupção, 

endividamento e descredibilização, não apenas na vida quotidiana, mas também ao nível da 

imagem. Em resumo, importa reflectir sobre o sentido destas imagens, enquanto emblemas ou 

símbolos das actividades das Misericórdias, numa época conturbada na vida das instituições. 

                                            
1 Cfr. Isabel dos Guimarães SÁ, “As Misericórdias da fundação à União Dinástica”, Portugaliae Monumenta 
Misericordiarum, Lisboa, União das Misericórdia Portuguesas, 2002, p. 21. 
2 Embora, como refere Isabel dos Guimarães Sá, “(...) não discuta o peso das crenças religiosas no exercício da 
caridade, nem o impacto da caridade realizada por prelados, ou o facto das misericórdias terem sido local 
privilegiado para prática da caridade por parte dos prelados”, idem, ibidem, p. 42. 
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1. A ideia de caridade presente na representação das obras de misericórdia 

A forma como as obras de misericórdia são representadas traduz uma ideia de 

caridade e uma concepção de ajuda aos estratos mais desfavorecidos da sociedade, que pode 

ser efectuada a título individual ou através de uma instituição, no caso presente, as 

Misericórdias. Como se observou para a Europa, estas imagens encontravam-se 

invariavelmente associadas ao Juízo Final e à Salvação, ou ainda a confrarias que praticavam 

as obras e procuravam legitimar a sua acção através de exemplos bíblicos, numa prática 

moderna mas associada a um discurso imagético tradicionalista. No caso dos protestantes, em 

menor número, imperava a apologia do trabalho e a prática das obras num sentido de ajuda ao 

próximo, de forma desinteressada. Reencontramos, assim, alguns dos parâmetros com que os 

Padres da Igreja justificavam a necessidade da prática das boas obras, e que se mantiveram 

inalterados: a reciprocidade inerente à concepção católica de recompensa no dia do Juízo, e o 

sentido de fraternidade, presente de forma cabal entre os protestantes, mas também nas 

confrarias de ajuda mútua.  

Em Portugal, os exemplos estudados revelam que as obras se associaram, 

preferencialmente, às Virtudes, como suporte de uma virtude maior, a Misericórdia, mas que 

o sentido escatológico da caridade esteve subjacente, de forma mais ou menos evidente, em 

todos os programas conservados in situ. A grande maioria privilegiou a ligação aos temas 

bíblicos, suporte legitimador por excelência das actividades caritativas, numa atitude que se 

compreende do ponto de vista católico e pelas facilidades em termos de aproveitamento da 

imagem para fins catequéticos ou para ilustração dos sermões. Mas a partir de meados do 

século XVIII, verifica-se uma tendência para a sobreposição do modelo quotidiano. No 

entanto, em ambas as perspectivas, é a visão tradicionalista da caridade que se impõe, pois 

mesmo os exemplos que retratam a contemporaneidade conservam pontos de contacto com a 

iconografia católica, como ocorre em Tavira e em Estremoz (sala de ensaios da banda), onde a 

figura principal de alguns quadros recorda as representações de Cristo.  

É somente nos painéis da Misericórdia de Arraiolos (1753) que a opção pela 

representação do mundo coevo assume uma expressão mais actualizada e consciente. Ao 

eliminar as cenas bíblicas de segundo plano, às quais deveria corresponder o papel de 

legitimadoras das obras praticadas por contemporâneos, o autor do programa afastou-se deste 

género de discurso, assumindo a representação das obras como uma obrigação humana e da 

confraria, que se legitima por si própria, apesar do fundamento religioso que lhe é específico. 

Não deixa, no entanto, de ser interessante que, isolando os painéis da nave, obtemos apenas as 

obras mencionadas por São Mateus a propósito do Juízo Final, que remetem, uma vez mais, 
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para a ideia de Salvação. É um outro nível de leitura, menos imediato é certo, mas que prova 

que a total independência de motivos e de concepções não é possível.  

A caridade, no sentido de ajuda aos mais desfavorecidos, é um conceito religioso, que 

tem na prática das obras de misericórdia a sua materialização. Assim, enquanto a assistência 

for exercida com base nos princípios da fé católica, e recorrer às imagens das obras para 

ilustrar as suas práticas, a ideia de caridade presente será sempre, obrigatoriamente, 

escatológica, porque é este o entendimento da Igreja sobre a matéria. Mesmo no Norte da 

Europa, onde a caridade era bastante mais racionalizada, as imagens que lhe estavam 

associadas eram as das obras, o que imprimia a uma atitude moderna um sentido 

tradicionalista. No nosso país, esta via iconográfica mais tradicional é muito vincada na 

primeira metade da centúria, mas a partir de meados do século observam-se sintomas de 

mudanças, principalmente ao nível da preferência por temas contemporâneos na representação 

das obras3, facto que coincide com uma tendência para a secularização da assistência que, 

todavia, só será efectivada muito posteriormente. Não é por acaso que em países como a Grã-

Bretanha, ou a França, quase não se registam exemplos deste género de iconografia logo a 

partir do final da centúria de Seiscentos4.   

 

2. Hierarquias sociais, representatividade dos Irmãos, e relação entre a prática 

das confrarias e a imagem das obras de misericórdia 

Em quase todas as imagens alusivas às obras de misericórdia ressalta a questão das 

hierarquias, visível nas vestes de quem dá e de quem recebe, e no posicionamento dos 

intervenientes, com os beneficiários da caridade numa postura de inferioridade face aos 

beneméritos. Nos exemplos nacionais, a constatação destas diferenças é muito clara nos 

painéis que retratam a contemporaneidade, mas desaparecem, naturalmente, quando se 

representam cenas directamente inspiradas nas Sagradas Escrituras. As desigualdades sociais 

identificadas nos muitos painéis de azulejo, e na iconografia europeia, reflectem os valores 

intrínsecos à própria caridade, pois ela existe, preferencialmente, para atender o próximo ou, 

nas palavras de Santo Agostinho, para ter compaixão pelo próximo, aliviando-o da sua 

miséria. Mesmo nos casos da pobreza envergonhada, ou das obras espirituais, passíveis de 

serem praticadas entre pessoas do mesmo estrato social, verifica-se uma situação de 

                                            
3 Localizámos ainda as pinturas da igreja da Misericórdia de Castro Verde, já do século XIX, onde as obras são 
ilustradas por figuras de santos, e os seis painéis de azulejos da igreja de Moncarapacho, dedicados às obras 
corporais, que são uma cópia dos exemplares da Misericórdia de Tavira, executados no século XX na fábrica da 
Viúva Lamego.  
4 Cfr. Ralf van BÜHREN, Die Werke der Barmherzigkeit in der Kunst des 12.-18.Jahrhunderts, Hildesheim, 
Olms, 1998, pp. 193-224. 
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inferioridade, ainda que em menor grau. Porque o pressuposto é sempre o mesmo: a 

necessidade de ajuda e a disponibilidade de outrém para a oferecer. 

Quando, nos painéis de azulejo, se observa a representação dos que, numa situação 

privilegiada, assistem os mais desfavorecidos, raramente encontramos figuras que possam 

corresponder aos membros das Misericórdias. Só identificámos três excepções em território 

nacional, e um exemplo no Brasil, que têm em comum o facto de ilustrar a mesma obra – 

enterrar os finados – através de procissões, onde os irmãos são bem identificados pelos trajes 

que envergam e pelas bandeiras da Misericórdia.  

O painel da Sala do Definitório da Misericórdia de Abrantes é tratado com grande 

pormenor. O cortejo fúnebre, que atravessa a totalidade do quadro, segue de costas para o 

observador, pois o seu início, marcado pela bandeira da Misericórdia (da qual se vê o reverso 

com a representação da Pietá, como competia, pois Nossa Senhora da Misericórdia ia voltada 

para a frente), vai muito adiantado, transpondo um imponente arco de volta perfeita. Alguns 

dos participantes transportam umbelas processionais (com cruz a rematar), outros os círios e, 

no final da procissão, alguns clérigos (com o seu barrete) e os irmãos da misericórdia viram-

se para o lado. Dois dos clérigos olham para o que parece ser um livro – um aponta e o outro, 

com uma estola de diácono, segura um objecto. Quatro irmãos transportam o caixão (e não 

seis como refere o Compromisso lisboeta de 1618), com um pano de veludo decorado por 

uma cruz de brocado, mas entreaberto por forma a deixar ver o corpo no seu interior. 

Aparentemente, a representação obedece ao que os compromissos impõem num enterro da 

Misericórdia, embora alguns pormenores possam ter escapado, caso da figura do Provedor 

com a sua vara, que deveria vir imediatamente antes da tumba, ou do homem encarregue do 

peditório, que deveria concluir o cortejo.  
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

Fig. 138 e 139 – Painéis com a representação do ente rro dos mortos em Abrantes e Vila Franca de Xira 
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 Em Vila Franca de Xira, a imagem da Pietá divide a composição, como se 

estivéssemos em presença de dois enterros distintos. A dor de Maria tem correspondência 

com a bandeira à frente do cortejo fúnebre, onde a face visível ao observador é a imagem de 

Nossa Senhora da Misericórdia. Do lado direito, assistimos ao enterro de um irmão da 

Misericórdia, com os seu confrades a carregar o caixão e, à frente, a bandeira da 

Misericórdia. Do lado oposto, dois corpos jazem no chão, certamente prestes a receber a 

extrema unção dada pelo capelão, de pé. Apesar da diferenciação das cenas representadas, 

nota-se uma certa ambiguidade no tratamento dos espaços, pois no cortejo fúnebre, que se 

dirige talvez à casa do irmão falecido, como é determinado pelo Compromisso, o irmão da 

frente, que transporta uma vara, pisa os degraus do adro da cena oposta.  

A composição corresponde, em certa medida, às disposições sobre os enterros 

inscritas nos Compromissos das Confrarias, em especial o de 1618, da Misericórdia de 

Lisboa, mais pormenorizado e com um sentido normativo muito mais evidente dos que os 

anteriores e que, por isso mesmo, foi depois adoptado, por vezes com alterações, por grande 

parte das Misericórdias do país. Assim, o caixão que observamos neste painel apresenta a 

“coberta de velludo, com uma Cruz no meio de brocado, e um pano de velludo com o mesmo 

feitio”5. 

De acordo com o mesmo Compromisso, a Misericórdia dispunha de três tumbas, 

servindo uma  para os mais pobres, outra para um estrato “de mais qualidade”, e uma outra 

para “os Irmãos, e pessoas que houverem de ser acompanhadas da Irmandade”6. No caso dos 

azulejos de Vila Franca, os homens que transportam o caixão envergam o traje da 

Misericórdia, pelo que, como a confraria apenas tinha obrigação de acompanhar os seus 

membros ou pessoas importantes, cremos 

tratar-se do enterro de um dos Irmãos. A 

procissão não é, no entanto, tão faustosa 

nem concorrida como as determinações 

do Compromisso fazem crer, tal como o 

número de Irmãos que levam a tumba é 

inferior aos seis estabelecidos, e apenas 

observamos um tocheiro, em vez dos 

quatro.  

                                            
5 Compromisso da Misericórdia 1618, transcrito por Joaquim Veríssimo SERRÃO, A Misericórdia de Lisboa – 
Quinhentos Anos de História, Lisboa, Livros Horizonte, 1998, p. 664. 
6 Idem, ibidem. 

 
 

Fig. 140 – Cemitério de Setúbal - painel do cortejo  
(imagem retirada de DGEMN, URL: http://www.monumentos.pt) 
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Em Abrantes, o cortejo fúnebre aproxima-se bem mais das definições do 

Compromisso, o mesmo acontecendo em relação aos painéis do cemitério da Misericórdia de 

Setúbal. Nestes azulejos, que retratam o cortejo e o enterro, os irmãos da Misericórdia seguem 

com a bandeira à frente e o esquife atrás, razão pela qual o observador apenas pode ver o seu 

reverso (com Nossa Senhora das Dores ou a Pietá). 

Estes são os únicos momentos em que os irmãos são representados em pleno 

desempenho das suas funções, facto que não lhes devia agradar, pois são conhecidas as 

reticências com que aceitavam carregar as tumbas, sujeitando-se a um trabalho que, como já 

vimos, consideravam inferior e humilhante.  

Quanto aos restantes programas, não é possível estabelecer qualquer correspondência 

entre as representações e as práticas das confrarias. Nem sequer ao nível da selecção das 

obras a integrar no conjunto cerâmico. Na verdade, no que respeita às corporais, somente em 

Olivença, em Mangualde e em Estremoz (na sala de ensaios da banda), não estão 

representadas a totalidade das obras e, no Redondo e em Évoramonte, falta apenas enterrar os 

finados, configurando as restantes o Evangelho de S. Mateus 25, 35-36. No caso das 

primeiras, uma das obras ausente é visitar os presos, que corresponde, precisamente, a uma 

das principais funções das confrarias, ainda que com menor significado no século XVIII. Por 

sua vez, as Misericórdias contribuíam para o resgate dos cativos através de donativos ou 

contribuições que depois eram entregues aos religiosos da Santíssima Trindade, pelo que não 

se empenhavam directamente nesta tarefa, fazendo-o muitas vezes por imperativos da Coroa. 

Por comparação com as restantes, caberia a esta obra um destaque muito menor, mas tal não 

aconteceu, pois em Arraiolos, remir os cativos teve direito a um painel isolado, remetendo os 

presos para junto dos doentes, mas somente ao nível da designação escrita na cartela, pois a 

sua representação foi ignorada. Por sua vez, a composição dos cativos resulta de uma 

adaptação da gravura que originalmente retratava os encarcerados, facto revelador de uma 

modificação consciente e propositada, que visou destacar os cativos, numa região afastada da 

costa e, em teoria, menos sensível à questão.  

Também em Arraiolos, o painel vestir os nus expõe, com grande visibilidade, os 

sapatos que se distribuíam, numa situação que se repete em Abrantes.  Muito embora se 

registem entradas nos Livros de Receita e Despesa desta cidade alentejana relativas a calçado, 

a verdade é que é difícil afirmar que se tratou de uma opção clara. Principalmente porque 

surge como um caso isolado, num programa que, ao preferir os cativos em detrimento dos 

presos, demonstrou grande distanciamento em relação a preocupações de correspondência 

entre a prática e a representação.  
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Neste mesmo sentido, a ausência, em determinados conjuntos, da imagem relativa ao 

enterro dos mortos, pode significar uma maior proximidade em relação ao Evangelho de S. 

Mateus, mas não deixa de ignorar uma das mais emblemáticas práticas das confrarias e que, 

apesar do incómodo que causavam aos que eram obrigados a comparecer, capitalizava 

prestígio, em termos simbólicos, para a instituição. 

Observando o quadro n.º 2, torna-se evidente que as confrarias optaram por fazer 

representar nas suas igrejas as obras corporais. As espirituais estiveram, naturalmente, 

presentes mas, e exceptuando os quatro programas com a totalidade das catorze obras, só 

outros quatro apresentam ambas as vertentes da misericórdia. Se excluirmos Grândola, de 

onde apenas se conhecem alguns painéis, todos os outros contêm obras corporais, e sete são 

exclusivamente corporais. A distinção é muito flagrante, e pode, de forma credível, ser 

aproximada às práticas das confrarias que denotam, ao longo dos séculos, um 

desenvolvimento da vertente corporal a par de uma desvalorização do campo espiritual7. A 

especialização de tarefas e a capacidade de organização e actuação das instituições  

privilegiou a realização  de funções mais complexas e que necessitavam de uma estrutura. As 

obras espirituais eram mais fáceis de executar a título individual e menos prementes de um 

ponto de vista exclusivamente prático, até por comparação com as corporais. Se, numa 

primeira fase, a cura da alma era considerada mais importante do que o tratamento do corpo, 

esta situação foi conhecendo uma clara inversão, e apesar da Salvação da alma continuar a ser 

fundamental num contexto profundamente católico, a verdade é que o alívio das doenças e a 

certeza de que aquele objectivo era melhor conseguido num corpo bem nutrido e saudável, 

ganhou força e impôs-se.  

Muito embora as Misericórdias não praticassem as sete obras corporais com o mesmo 

empenho e eficácia, eram poucas as que ficavam de fora, uma vez que algumas se 

materializavam noutras. Por exemplo, visitar os presos era também alimentá-los, dar-lhes de 

beber, vesti-los, e ainda oferecer-lhes algum consolo espiritual.  Assim, o programa das obras 

de misericórdia, excessivamente vasto para ser cumprido, e entendido como um rol de 

intenções, tornava-se relativamente fácil de consumar caso atendessem apenas às obras 

corporais. Admitimos que é a este nível, e somente a este nível, que a leitura da representação 

das obras no seu conjunto pode reflectir as actividades e práticas das confrarias. Em todo o 

caso, a consciência desta diferenciação não deverá ter sido comum a todas as instituições, 

                                            
7 Esta especialização tem origem anterior ao século XVIII e disso parece ser reflexo a representação das obras de 
misericórdia que se conhecem desde o século XVI e que ilustram, quase exclusivamente, obras corporais. Esta 
ideia deve, no entanto, ser observada com algumas reservas, pois nem todas as pinturas subsistiram até aos 
nossos dias, sendo impossível identificar, nesses casos, a sua temática. 
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uma vez que, pelo menos quatro, insistiram em transmitir as catorze, sem estabelecer qualquer 

distinção.  

 

3. As obras como iconografia cristológica 

As Misericórdias tiveram, desde sempre, três imagens que as identificaram e cujo 

simbolismo se encontra ligado não apenas às suas actividades como também à memória da 

fundação da confraria de Lisboa: a Visitação de Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel, que 

recordava as próprias visitas dos confrades, deslocando-se ao encontro dos mais 

desfavorecidos, doentes e presos; a Virgem do Manto, protectora e intercessora da 

humanidade, mais tarde institucionalizada como símbolo identificador das confrarias, 

homenageando os seus fundadores; e a Pietá, no reverso das bandeiras, em memória da capela 

da Sé, onde foi instituída a confraria lisboeta. Todas estas imagens têm como denominador 

comum a figura de Nossa Senhora, configurando uma iconografia mariana, que prevaleceu no 

universo das instituições. Fonte de Misericórdia, por excelência, a Virgem Maria protegia os 

fiéis que se colocavam sob a sua protecção, e era considerada intercessora excepcional junto 

de seu Filho, estabelecendo uma ligação privilegiada entre o Céu e a terra. 

Paralelamente, foi-se manifestando uma outra corrente iconográfica, de pendor 

cristológico, no contexto da qual a figura de Jesus Cristo era entendida como a grande fonte 

de Misericórdia. Ao morrer na cruz, sacrificando-se pela humanidade, Cristo cumpriu a Sua 

missão, demonstrando todo o Seu amor pelos Seus irmãos, dando a vida por eles e redimindo-

os do pecado original. Este é considerado o exemplo máximo do amor ao próximo e da 

encarnação da Misericórdia de Deus. Nesta medida, Cristo estaria apto para regressar uma 

segunda vez, no Dia do Juízo Final, para julgar os vivos e os mortos. E, como o próprio 

recomenda, a melhor intercessão é a prática das obras de misericórdia: “sede misericordiosos 

como o Vosso Pai é misericordioso” (Lc 6, 36). Importa, ainda, chamar a atenção para a 

circunstância de muitos episódios bíblicos escolhidos para ilustrar as obras de misericórdia 

poderem ser entendidos enquanto prefigurações eucarísticas, ganhando especial importância 

neste contexto por ser através da Eucaristia, onde Cristo está presente sob as espécies, que se 

consubstancia a Salvação. É natural que obras como dar de beber a quem tem sede ou dar de 

comer aos que têm fome se reflictam em temas relacionados com o pão e o vinho (Bodas de 

Canaã, multiplicação dos pães e dos peixes, etc), mas várias outras cenas têm a mesma 

leitura. A hospitalidade de Abraão, Moisés fazendo brotar água do rochedo, em que o 

rochedo é entendido como o próprio Cristo, a samaritana no poço, ou Daniel na cova dos 
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leões são alguns dos episódios que contêm referências eucarísticas8. No contexto das obras de 

misericórdia, o paralelo com a Eucaristia estabelece-se directamente, pois quem se alimenta 

de Cristo abre as portas ao amor ao próximo e à caridade, como defendia Orígenes e São 

Bernardo ou, nas palavras de frei Luís da Apresentação, quem recebe todos os dias o pão 

celestial não pode negar ao pobre o pão terreno. A ligação entre a Misericórdia e a Eucaristia 

foi também destacada pelo padre António Vieira num sermão já mencionado9. 

É certo que as duas perspectivas da Misericórdia, mariana e cristológica, não se podem 

dissociar, na medida em que a Virgem deteve um papel fulcral na Paixão de Cristo, vivendo 

de forma muito particular esta experiência da Misericórdia. Importa, no entanto, perceber que, 

em termos imagéticos, estamos perante duas correntes, e que as obras se aproximam mais 

desta segunda, não apenas pela exortação à sua prática por parte de Jesus Cristo, como pela 

ligação ao Juízo Final que observámos desde os textos mais antigos até às primeiras imagens 

analisadas. Parte das obras são inspiradas em exemplos bíblicos, nomeadamente, em 

episódios da vida de Cristo, e esta relação entre as obras e uma iconografia da Paixão está 

presente em muitos dos programas estudados, sendo que a questão do dia do Juízo está 

subjacente a todos os conjuntos azulejares.   

Com o Concílio de Trento, a Paixão de Cristo foi ainda mais valorizada, embora no 

caso das Misericórdias a Semana Santa constituísse já um dos momentos fundamentais das 

suas celebrações cíclicas, facto que poderá ajudar a explicar a fortuna que a representação das 

obras no contexto das Misericórdias conheceu no nosso país, desde a segunda metade do 

século XVI e, em particular, no século XVIII.  

Como já foi referido, as figurações de obras de misericórdia encontram-se na nave dos 

templos, reservando-se a capela-mor para as representações marianas, ou seja, exaltando e 

aproximando dos fiéis a iconografia das obras e de Cristo. A unir estes três ciclos está o 

sofrimento e a dor, da Paixão de Cristo, da Virgem pelo martírio do Filho e das obras de 

misericórdia entendidas enquanto com-paixão pela miséria alheia, ou seja, pelo sofrimento do 

próximo. 

                                            
8 Cfr. entre outras referências, Emile Mâle, El arte religioso de la contrareforma, Madrid, Ediciones Encuentro, 
2001, pp. 75-84; Nuno SALDANHA, “O Sacramento da Eucaristia de Jerónimo da Silva”, Artistas, Imagens e 
Ideias na pintura do século XVIII, Lisboa, Livros Horizonte, 1995, pp. 105-121. Remetemos ainda para as actas 
do ciclo de conferências Ars Sacra – Formas de Religiosidade e Sacralidade nas Artes Decorativas 
Portuguesas, que decorreu na Igreja dos Paulistas, em Lisboa, nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2007, e em 
particular para os artigos referentes às intervenções de D. Carlos Moreira de Azevedo, intitulado A tipologia 
eucarística na iconografia veterotestamentária, e de Nuno Saldanha dedicada à Pintura da Igreja do Santíssimo 
Sacramento dos paulistas (Santa Catarina) – o programa eucarístico, imagens, modelos e ideias. 
9 Vide parte I, capítulo 1, 1.16 A literatura de espiritualidade dos séculos XVII e XVIII.  
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São, no entanto, duas vertentes que se complementam, e cuja origem pode mesmo ser 

recuada à fundação das primeiras instituições, como testemunha o Fons Vitae da Misericórdia 

do Porto10, mas a perspectiva cristológica foi ganhando, progressivamente, maior visibilidade.  

Cumpre ainda esclarecer que Nossa Senhora também desempenha um papel 

significativo no contexto das obras, como refere o padre Manoel Fernandes, e como 

pensamos identificar para o programa de Évora, mas não é possível determinar que Maria se 

identifique mais com as espirituais, como parece intuir-se do programa de Viana do Castelo, 

ou com as corporais, como se depreende do de Évora, o mesmo acontecendo em relação a 

Cristo, identificado com as corporais em Viana e com as espirituais na cidade alentejana.   

 

4. A situação das Misericórdia no século XVIII e a sua relação com a 

representação das obras de misericórdia 

A ausência de estudos monográficos, sendo que alguns se encontram em curso, como 

no caso de Évora11, impede que se conheça melhor a real situação das confrarias analisadas ao 

longo desta dissertação. A grande excepção é Santarém, embora a encomenda dos azulejos 

seja bastante tardia e já muito próximo do final da centúria12. As mais recentes correntes 

historiográficas têm defendido um quadro económico muito complexo para a generalidade 

das Misericórdias portuguesas no decorrer do século XVIII. Esta realidade com que as 

Misericórdias se debatiam não impediu, no entanto, as instituições de promover campanhas de 

obras nas respectivas igrejas, ou descurar as cerimónias religiosas que interferiam 

directamente com a sua imagem. Se para o segundo caso, apenas nos podemos socorrer dos 

estudos efectuados para Arraiolos13, para a actualização estética dos templos analisámos o 

Inventário do Património Arquitectónico (IPA), efectuado pela Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais (DGEMN), que conferiu uma atenção particular ao levantamento do 

património das Misericórdias, embora não se encontre inteiramente disponibilizado no 

respectivo website. Em todo o caso, e com as informações disponíveis na DGEMN, cruzadas 

com os dados fornecidos pela União das Misericórdias e com os recentemente compulsados 

                                            
10 Joaquim Oliveira CAETANO, “Sob o Manto Protector – para uma iconografia da Virgem da Misericórdia”, 
Mater Misericordiae, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa / Livros Horizonte, 1995, p. 39 e ss. 
11 Veja-se a tese em preparação da Dra. Rute Pardal, também bolseira de iniciação à investigação científica, 
inserida no projecto O Papel das Misericórdias na Sociedade Portuguesa do Antigo Regime: o caso de Évora, 
POCTI/33560/HR/2000, coordenado pela Professora Doutora Laurinda Abreu. 
12 Martinho Vicente RODRIGUES, Santa Casa da Misericórdia de Santarém - cinco séculos de história, 
Santarém, Edição da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2004, pp. 175-201. 
13 Consultar a ficha referente a Arraiolos no Apêndice - Elenco dos programas azulejares com representação de 
obras de misericórdia. 
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na Portugaliae Monumenta Misericordiarum, a par de informações dispersas, foi possível 

elaborar a seguinte tabela:  

 

N.º aproximado de Misericórdias existentes no século XVIII .................................. 360  

N.º aproximado de Misericórdias azulejadas no século XVIII ................................. 37 10% 

N.º aproximado de Misericórdias com campanhas de obras no século XVIII ......... 109 30,3% 

N.º aproximado de Misericórdias com campanhas decorativas no século XVIII ..... 150 41,6% 
 

Tabela 2 – tabela síntese das intervenções nas igre jas das Misericórdias durante o século XVIII 

 

Apesar da margem de erro ser muito alargada, é significativa a percentagem de igrejas 

com intervenções no decorrer do século XVIII, e com campanhas decorativas, que visavam 

actualizar as linguagens dos templos em relação às correntes artísticas do país, em termos 

gerais, ou em relação às igrejas vizinhas com que as confrarias competiam.  Concluindo, a 

corrupção e a falta de verbas teve consequências relativas ao nível das preocupações das 

confrarias com a sua imagem. Já observámos como as instituições viviam à sombra das 

cerimónias cíclicas, através das quais se impunham social e simbolicamente, capitalizando 

prestígio e, consequentemente, todo o tipo de dividendos. A corrupção e os problemas 

financeiros vieram pôr em causa o crédito e a atracção antes exercida pelas Misericórdias, o 

que se traduziu em menos testamentos, num menor número de doações ou mesmo no 

interesse reduzido dos irmãos em ocuparem lugares de chefia no seio da instituição.  

É precisamente neste quadro, a que acresce a quase ausência de doações significativas 

por parte do poder real numa época marcada pelas grandes obras patrocinadas por D. João V, 

que surgem em maior número as representações de obras de misericórdia. Apenas 10% das 

igrejas foram azulejadas neste período e, destas, apenas 16, ou seja, 4,3%, apresentam a 

temáticas das obras, às quais somam cinco conjuntos azulejares considerados à parte e mais 

quatro (ou seis) outros exemplos identificados em suportes diferenciados. Não é um número 

significativo no contexto das cerca de 360 igrejas existentes à época, e não pode ser 

comparado com o número de representações da Visitação, de Nossa Senhora da Misericórdia 

ou da Pietá, mas a sua distribuição, de Norte a Sul do país, confere uma maior e mais 

consistente expressão ao fenómeno.  
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Obras espirituais                                 

Ensinar os simples                         x x     

Dar bom conselho a quem o pede                         x x     

Castigar com caridade os que erram                         x x     

Consolar os tristes e os desconsolados                         x x     

Perdoar a quem nos errou                         x x     

Sofrer as injúrias com paciência                         x x     

Rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos                         x x     

                                  

Obras corporais                                 

Remir os cativos e visitar os presos   x   x x x x x x x x   x x     

Curar os enfermos   x         x x x x x   x x     

Cobrir os nus   x     x   x x x x x   x x     

Dar de comer aos famintos x x     x   x x x x x   x x x x 

Dar de beber aos que têm sede x x     x   x x x x x   x x x x 

Dar pousada aos peregrinos e pobres x x   x     x x x x x   x x     

Enterrar os finados   x   x     x x x x x   x x     

                                  

Data 

S
éc

. X
V

I 

  

15
71

 

S
éc

. X
V

I/X
V

II 

c.
 1

60
0 

  

c.
 1

63
0-

16
40

 

c.
 1

67
7 

S
éc

. X
V

II 

X
V

III
 

X
V

III
 

X
V

III
 (

2ª
 

m
et

ad
e)

 

X
V

III
 

17
61

 

X
V

III
 

X
V

III
 

 

Quadro 7 - quadro com a indicação da representação de obras de misericórdia  em suportes 

não cerâmicos 

 

Não está também estudado o género de relacionamento existente entre as confrarias. 

Se exceptuarmos as cartas de guia, que permitiam aos doentes ou viajantes serem 

encaminhados de uma instituição para outra, recebendo esmolas, são muito escassos os 

testemunhos que permitem perceber que tipo de influência as Misericórdias podem ter 

exercido entre si, em termos de circulação de imagens e de programas iconográficos. O estudo 

dos conjuntos azulejares que nos ocupa autoriza algumas conclusões.  
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A primeira é referente à fonte textual, ou seja, ao enunciado, que esteve na origem da 

definição de, pelo menos, cinco programas. Contrariamente ao que seria natural esperar, o 

texto e a ordem que estas cinco igrejas adoptaram não é o que se encontrava nos 

Compromissos. A identificação de alguns enunciados idênticos aos dos painéis cerâmicos nos 

catecismos e outros textos de espiritualidade não deverá, no entanto, significar que estes 

tiveram uma influência directa na concepção dos programas iconográficos. Mas é indiscutível 

que a fonte escrita que guiou a realização dos azulejos e a sua colocação no espaço foi 

exterior ao universo das Misericórdias, e que pelo menos duas das obras identificadas foram 

escritas por jesuítas.  O desaparecimento do enunciado das obras dos Compromissos, salvo 

raras excepções, como o de Santarém, poderá ter conduzido à eliminação da fonte textual 

mais imediata à qual recorrer. Por outro lado, não há registos de uma reflexão em torno do 

tema das obras em contextos directamente ligados às Misericórdias, razão pela qual pensamos 

que a inspiração doutrinal tinha, obrigatoriamente, que ser externa às confrarias, devendo ser 

procurada nos textos referidos e de maior circulação14. Era a estes que o responsável pela 

definição do programa podia recorrer, fosse ele um membro da confraria, como parece ter 

sido o caso de Évora, ou qualquer outra pessoa habilitada para o efeito, eventualmente o 

capelão ou pároco da Misericórdia.   

Por outro lado, as gravuras e os enunciados circulavam no interior das oficinas e, pelo 

menos para Évora, Viana do Castelo e Estremoz, a manufactura foi comum, ou seja, a dos 

Oliveira Bernardes, pai e filho. No entanto, e admitindo que a autoria dos programas poderia 

ser imputada aos pintores ou aos azulejadores, estes deveriam seguir uma disposição no 

espaço idêntica, o que não acontece, facto que denuncia uma concepção específica para cada 

igreja, moldada por pessoas mais directamente ligadas à obra e ao local. Além de que outros 

conjuntos seguramente não executados pelos Bernardes apresentam a mesma sequência.  

A segunda constatação diz respeito às fontes gráficas que a partir de meados da 

centúria, tendem a repetir-se, padronizando, de certa forma, as representações das obras. Há 

modelos idênticos no Redondo e em Arraiolos mas, a partir da década de 1760, a repetição 

das imagens é cada vez maior: Évoramonte, Tavira, Vila Franca de Xira, Estremoz (sala de 

ensaios), Alhos Vedros e Santarém. É certo que esta evolução acompanha, de alguma forma, 

o desenvolvimento da pintura sobre azulejo, de grande riqueza na primeira metade, e com 

tendência para uma produção mais seriada a partir de meados do século. Mesmo com 

                                            
14 A influência deste texto foi de tal forma que, em Vila Franca de Xira, os painéis com transcrições de São 
Mateus nem sequer respeitaram a ordem expressa no Evangelho.  
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resultados finais muito diversos, não em termos de mensagem, obviamente, mas de solução 

espacial e formal, estas são imagens que se reconhecem e estabelecem paralelos15. 

Face a estes dados, concluímos que as confrarias comunicavam necessariamente entre 

si, influenciando-se mutuamente, e partilhando estratégias de comunicação, como eram as 

representações de obras de misericórdia, que se constituíam como material teológico para ser 

lido, reflectido e memorizado pelos irmãos e por quem frequentava as igrejas, onde se 

incluíam os receptores da caridade. 

 

5. As representação das obras de misericórdia: promoção, legitimação e 

purificação das confrarias  

 O facto de as Misericórdias não descurarem os aspectos relacionados com a sua 

imagem denuncia a importância e o papel da arte como meio legitimador de muitas decisões e 

estratégias, e de capitalização de prestígio e confiança.  

Joaquim Caetano havia já chamado a atenção para o facto de a institucionalização da 

iconografia de Nossa Senhora da Misericórdia ter contribuído para o empobrecimento da 

vertente moral desta representação, que passara a ser entendida como símbolo identificador 

das confrarias. O mesmo autor apontou a transferência dessa capacidade moralizante para as 

obras de misericórdia, das quais havia alguns exemplos no século XVI, que cresceram em 

número na centúria seguinte, certamente após o decreto de 1627, conhecendo um maior 

desenvolvimento no século XVIII. Por outro lado, o desaparecimento do enunciado das obras 

dos Compromissos, logo no de 1577, coincidiu com uma fase de maior especialização das 

tarefas das Misericórdias, nas quais a vertente espiritual tendia a ser cada vez mais débil, entre 

outras razões, pelas crescentes exigências da assistência material.   

Neste sentido, cremos que a representação das obras de misericórdia pode ter 

desempenhado um papel moralizador, ocupando o lugar de Nossa Senhora da Misericórdia 

em termos de imagem doutrinal, mas também recordando a espiritualidade que presidiu à 

fundação das confrarias e que constituiu o seu fundamento e razão de existir. Ao ganhar maior 

expressão numa época conturbada, no contexto da qual as Misericórdias perderam alguma 

credibilidade, as obras de misericórdias podem ter sido fundamentais para voltar a recuperar 

o prestígio das instituições: dirigiam o seu discurso para os irmãos e para potenciais testadores 

ou doadores, a quem explicavam onde os seus bens podiam ser investidos e com que 

recompensa espiritual; mas atingiam, também, os mais desfavorecidos, a quem eram 

                                            
15 Vide infra quadro 6. 
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revelados alguns dos benefícios de que podiam ser alvo. Este quadro não deixa de recordar a 

questão dos Breves de Indulgências com que os Papas procuraram, a partir de meados do 

século XVI, cativar os fiéis para que estes legassem os seus bens às Misericórdias 

prometendo, em troca, o perdão parcial dos pecados, a remissão de algumas almas do 

Purgatório, etc16. Nesta medida, é também possível estabelecer um paralelo entre os 

objectivos que estiveram na base da representação das obras e dos Breves. 

Por outro lado, e ainda em termos de visibilidade, importa chamar a atenção para o 

processo de “interiorização” das obras de misericórdia, cuja representação se circunscreve 

aos espaços dos templos, sem os extravasar. Ao contrário dos três símbolos mencionados (a 

par das bandeiras da Paixão), que acompanhavam procissões e outras manifestações públicas 

e exteriores das confrarias. Mesmo a Visitação, que seria a imagem mais próxima das obras, 

foi preferencialmente confinada ao interior das igrejas. Estamos, pois, em presença de 

imagens moralizadoras, mas dirigidas a quem frequentava os templos, que desta forma eram 

motivados a agir em conformidade, no exterior. Na verdade, a corrupção atingia sobretudo os 

irmãos, e eram estes que precisavam de ser reconduzidos no bom caminho. Infelizmente, e à 

excepção de Santarém, não se conhece, com rigor, a situação específica de cada uma das 

Misericórdias em estudo, o que seria importante para avaliar o seu grau de devassidão e 

descrédito. 

Concluímos com a certeza de que, apesar das Misericórdias se constituírem como um 

conjunto de instituições independentes entre si, com uma cooperação e um sentido de grupo 

muito relativo, pelo menos nesta época,  partilhavam estratégias e linhas de acção, bem como 

um conjunto de imagens simbólicas com as quais se identificavam. As obras de misericórdia, 

se bem que com uma expressão reduzida no universo confraternal de Setecentos, fizeram 

parte desta estratégia que não pode, nem deve, ser entendida de forma isolada. Muito pelo 

contrário, ela representa uma opção de determinadas Misericórdias que certamente 

beneficiavam de contactos entre si, assumindo-se como imagem moralizante que, de alguma 

forma, atenuava o efeito da crise económica, da corrupção e da falta, ou da menor qualidade, 

da assistência praticada, cada vez mais concentrada e institucionalizada nos hospitais, 

afastando-se do preceito evangélico de amor ao próximo. 

Como ficou expresso no capítulo dedicado às Misericórdias, o século XVIII foi um 

período de mudanças, que a segunda parte da centúria veio consumar de forma mais 

                                            
16 Cfr. Laurinda ABREU, “As Misericórdias de Filipe I a D. João V”, Portugaliae Monumenta Misericordiarum: 
Fazer a História das Misericórdias, vol. 1, União das Misericórdias Portuguesas, 2002, p. 56 e, principalmente, 
idem, “Organization poor relief and health care: the specificity of the Portuguese casa (16th – 18th)”, European 
Health and Social Welfare Policies, Blansko, Czech Republic, 2004, pp. 66-68. 
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impressiva. Na verdade, a racionalização e a secularização das práticas de caridade, mas não 

dos princípios que as fundamentavam, adivinhavam-se há muito, mas o caminho trilhado foi 

muito lento17. A turbulência que caracterizou a vida das Misericórdias na primeira metade de 

Setecentos deixa intuir a falência de uma forma de assistência assente nos princípios da Fé, 

mas testemunha a tentativa de sobrevivência deste modelo. A arte desempenhou, nesta área, 

um papel fundamental, pois apesar das eventuais influências iconográficas do Norte da 

Europa, e do ênfase colocado na vertente corporal da Misericórdia, manteve-se fiel a uma 

iconografia tradicional, em que a caridade era praticada com base em preceitos religiosos, 

ainda que as práticas nem sempre o reflectissem.  

Desta forma, as manifestações artísticas e, em particular, a representação das obras de 

misericórdia, promoveram e legitimaram, principalmente na primeira metade do século, uma 

forma de assistência tradicionalista, praticada por confrarias que se viam cada vez mais 

perante uma encruzilhada, mas com tendência a prosseguir no sentido da racionalização e 

secularização da caridade. Sintoma desta tendência é a inclinação para a representação das 

obras de misericórdia num contexto contemporâneo, que se verifica com maior incidência a 

partir da década de 1760. 

Em todo o caso, e mau grado os sintomas de mudança nas formas e nos conceitos de 

assistência, a verdade é que a iconografia das obras é, por si só, tradicionalista, mesmo 

quando manifesta indícios de modernidade. Nos ciclos observados, as obras são entendidas 

como um programa ideal de fé, uno, a cumprir, sempre que possível, na sua totalidade, 

conceito que se afasta das tendências seculares.  

Depois de retiradas dos Compromissos, as obras voltaram a ocupar um lugar de muito 

menor destaque a partir do terceiro quartel do século XVIII, época que coincide com uma 

mudança efectiva nos destinos das confrarias, e que marca o encerramento progressivo de um 

capítulo e a abertura de outro na história da vida destas instituições. 

.  

                                            
17 Note-se que a secularização da assistência foi fortemente contestada pelo Concílio de Trento. Cfr. idem , 
“Padronização hospitalar e Misericórdias: apontamentos sobre a reforma da assistência pública em Portugal”, 
Congresso Comemorativo do V Centenário da Fundação do Hospital Real do Espírito Santo de Évora – Actas, 
Évora, Hospital do Espírito Santo, 1996, pp. 137-148; Bronislaw GEREMEK, A Piedade e a Forca – História 
da Miséria e da Caridade na Europa, Lisboa, Terramar, 1986, cap. III. 


