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Introdugao 

E muito dfficil para um investigador actual ler qualquer trabalho sobre as 
Miseric6rdias portuguesas publicado antes de 1980 ( excepc;:ao feita da 
monografia de Russell-Wood sobre o caso baiano), sem pensar naquilo que 
nao se dizia, nas fontes que se ignoravam, ou nas perguntas a que nao se 
respondia. Creio que todos estaremos eventualmente de acordo em afirmar 
que essa produc;:ao historiografica dificilmente poderia atravessar o tempo 
inc6lume, como de resto a de qualquer outro tema em Hist6ria. Nao podemos 
entender hoje as Miseric6rdias a luz da historiografia portuguesa anterior a 
segunda metade do nosso seculo. 

0 panorama comec;:ou a mudar a partir da decada de 80. Nos ultimas 
anos tem-se assistido a um interesse renovado pelo estudo das Miseric6rdias, 
que se traduziu na elaborac;:ao de teses de mestrado e doutoramento nas uni
versidades portuguesas, atentas a aspectos que anteriormente passavam des
percebidos ou eram ignorados. Por um lado, a revolw;ao inform6.tica que 
invadiu a historiografia portuguesa a partir do final dessa decada possibili
tou a recolha e tratamento de dados anteriormente impossiveis de abordar. 
0 estudo das Miseric6rdias nao foi imune as novas possibilidades permitidas 
pelo uso de computadores pessoais. 0 levantamento sistematico de livros de 
contas, actas de reuni6es e series de dados nominais, entre outras fontes, 
permitiu o tratamento de informac;:ao anteriormente impossivel de abordar. 
Por outro lado, a influencia de novos paradigmas te6ricos, extremamente aten
tos ao interesse pr6prio dos doadores de recursos de caridade e as estrategias 
de poder que esta convoca, permitiram obter uma imagem que se afasta mui
to daquela que os historiadores da primeira metade do seculo difundiam. 

As Miseric6rdias partilham as ambiguidades inerentes ao exerdcio da 
caridade; nao constituem excepc;:ao no panorama geral do Ocidente. Os 
sociol6gos, apesar de inscreverem o interesse pr6prio entre os comportamen
tos fulcrais dos individuos nas sociedades, nao negam a existencia nem a 
importancia do altruismo, mas nao significa que ignorem as estrategias de 
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poder pastas em aci;:ao pelo exercicio da caridade. Pelo seu lado, os historia
dores, a partir de estudos monograficos realizados em muitas cidades da Eu
ropa referentes a epocas igualmente diversificadas, tern posto em evidencia 
as logicas da caridade. Entre estas, podemos inscrever o interesse proprio dos 
doadores enquanto membros de perteni;:a a grupos elitarios, a pacificai;:ao de 
conflitos sociais sem colocar em causa a ordem existente, e a seleci;:ao de 
receptores de recursos a partir de criterios morais disciplinadores. E dentro 
dessas 16gicas, inerentes as praticas de caridade proprias da Europa pre-in
dustrial, que as Miseric6rdias se inscrevem. 

0 facto de se tratar a partida de um trabalho que visa apresentar quadros 
gerais forneceu-me o pretexto para tratar as Misericordias portuguesas sem 
fazer distin96es entre Misericordias metropolitanas e ultramarinas. Justifico 
a 16gica globalizante que sigo pelos seguintes motivos: embora nii.o houvesse 
rela96es de subordinai;:ii.o entre as Misericordias, e um facto que havia regras 
de actuai;:ii.o semelhantes, decalcadas em vivencias religiosas uniformes. As 
formas de entender as praticas de caridade eram sugeridas por episodios bf
blicos, principalmente do Novo Testamento, repetida e constantemente 
narrrados nos pulpitos, nas prociss6es, nas imagens sacras e autos religiosos. 
Aliceri;:avam-se ainda, a um nivel mais erudito, nas obras dos doutores da 
Igreja, nomeadamente Santo Agostinho, S. Ambrosio, S. Tomas de Aquino, e 
S. Joii.o Crisostomo. E inegavel que existia em Portugal uma cultura comum
da caridade, que ia buscar a historia sacra a justificai;:ii.o das hierarquias sociais
e transpunha para o terreno social as regras de obediencia, subserviencia
e convivencia clientelar. Trata-se de uma cultura unificada (ressalvem-se na
turalmente as varia96es regionais), se a compararmos com o que se passava
nas unidades politicas protestantes, em que cada igreja promovia as suas
proprias praticas de caridade. Em territorios pluriconfessionais, por exem
plo, era vulgar a fragmentai;:ii.o da prestai;:ii.o de servii;:os e recursos assistenciais
segundo as igrejas em que os diferentes sectores da populai;:ii.o se filiavam,
como e o caso das colonias da Nova Inglaterra
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ou de Amesterdii.o (Schama,
1987: 577-579; Van Leeuwen, 2000: 185-186). A indissociabilidade das Mise
ricordias metropolitanas e ultramarinas esta ainda ligada ao factor politico:
as Misericordias fazem parte integrante da construi;:ii.o do Estado em Portu
gal,que por sua vez se afirma por via da sua expansii.o territorial.

Em Portugal e no periodo abordado neste livro, as Misericordias foram 
indubitavelmente as grandes protagonistas da caridade em Portugal, regen
do-se por valores uniformes e por regras semelhantes num territorio extre
mamente vasto. Salvo raras excep96es, nii.o partilharam territorio institucional 
significativo com outras institui96es, e reinaram sem grande concorrencia 
um pouco por toda a parte, construindo uma preseni;:a estavel nos territorios 
sob administrai;:ii.o portuguesa. Como e porque, e o assunto deste livro, que 
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Significativamente, e nesta altura que se estabelece uma relac;:ao entre 

Deus e o crente fortemente alicerc;:ada em metaforas econ6micas: quern da 

aos pobres empresta a Deus, o resgate das almas, etc ... Georges Minois cha

mou a atenc;:ao para o desenvolvimento dos metodos comerciais e a  contabi

lidade dos pecados e das boas acc;:oes, apelidando o neg6cio da salvac;:ao de 

"vasto circuito espiritual-financeiro" (1997: 206, 212). Antes deste autor, ja 

Chiffoleau falara da "penetrac;:ao da matematica, numeros, contabilidade e 

l6gica cumulativa nas praticas devocionais" (1980: 434-435). 

Devoc;:ao leiga e Purgat6rio: de um lado a validac;:ao da riqueza; do outro, 

a maquina da salvac;:ao. Se as riquezas terrenas fossem pastas ao servic;:o dos 

pobres, ou aplicadas em missas por alma para resgatar as almas em transic;:ao 

para o Ceu, consumar-se-ia a transacc;:ao e o neg6cio da salvac;:ao da alma 

estaria garantido. Neg6cio que tinha coma principais actores os crentes e as 

diferentes instituic;:oes que nos habituamos a designar por Igreja. Esta l6gica 

foi aparentemente pasta em causa pelas devoc;:oes protestantes: desde o pri

meiro dia da contestac;:ao a igreja de Roma, quando Lutero afixa em Vitemberga 

as 95 teses, que a ideia de Purgat6rio recebeu os seus primeiros golpes, quan

do Lutero refuta a func;:ao de mediac;:ao entre o Papa e a  salvac;:ao eterna
7

• No 

entanto, as sociedades cat6licas conservaram-na ao longo do Periodo Moder

no. Nesse contexto, a caridade nao fazia distinc;:oes entre mortos e vivas: re

zar pelos primeiros era uma obra tao merit6ria coma tratar dos corpos dos 

segundos, uma vez que os defuntos tinham vinculado patrim6nio para a ce

lebrac;:ao de missas e outras obras pias. As suas vontades testamentarias eram, 

pelos menos em teoria, incontornaveis: havia uma especie de compromisso 

sagrado, quanta mais nao fosse justificado pelos lac;:os de solidariedade entre 

vivas e mortos, que fazia com que os vivas tivessem a obrigac;:ao de as respei

tar, e alterar oficialmente os seus efeitos constituia um processo praticamen

te impossivel, ou pelo menos bastante complicado e moroso
8

• Por outro lado, 

cuidar dos corpos dos pobres era tambem uma obra propiciadora de salvac;:ao 

eterna, coma adiante veremos. Desta forma, a distinc;:ao entre cuidados da 

alma e cuidados do corpo era nula em termos de salvac;:ao da alma, uma vez 

que ambos contribuiam para alcanc;:ar a "vida perduravel". 

Quando chegamos a finais do seculo xv, as ordens mendicantes, depois de 

enfrentarem num primeiro momenta a resistencia de alguns sectores do clero, 

encontram-se ja implantadas em todo o reino
9

• Quanta a cronologia de implan

tac;:ao do Purgat6rio, os trabalhos de Jose Mattoso apontam para uma implanta

c;:ao muito lenta, quando comparada com a periodizac;:ao avanc;:ada por Le Goff, 

e o primeiro chama a atenc;:ao para a perdurabilidade do imaginario popular 

nesta materia. As almas, longe de se concentrarem em "lugares" fixos, erravam 

a procura do seu destino final. Havia um periodo de espera, que muitos identi

ficavam com o processo de corrupc;:ao do corpo: dai que as celebrac;:oes dos 


























































































































































































































































