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I — BANDEIRAS DE MISERICÓRDIA

Misericórdia de Lisboa: - - Bandeira - - Reverso: N.a S.a da Piedade
amparando no divino regaço o Senhor Morto, ladeada de S. João Kvangelista
e de Maria Madalena.
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Bandeira da Misericórdia de S. João dei Rei

OUCA gente sabe hoje que as casas de misericórdia habitualmente denominadas Santa Casa, possuíram bandeiras que representaram importante papel
na vida dessas instituições. No Brasil, poucas irmandades ainda conservam as primitivas bandeiras que, na hora
atual, deveriam ser recolhidas ao Museu Histórico, mantido pelo governo federal na capital do país.
Empreendendo pesquisas neste sentido, encontramos
apenas quatro bandeiras conservadas na S. C. de Misericórdia do Rio de Janeiro, na S. C. de Misericórdia de
de Sabará, e na S. C. de Misericórdia da Baía e na S . C.
de Misericórdia de São João dei Rei. Conseguimos também
obter excelente reprodução da bandeira da Misericórdia
de Lisboa.
Todas as cinco bandeiras são pintadas em ambas
as faces. São excelentes as pinturas de Lisboa, do Rio
de Janeiro e da Baía. Sabará e São João dei Rei oferecem trabalhos de menos valor artístico.
Vejamos em primeiro lugar a bandeira de Lisboa.
Esta irmandade criada pela rainha D. Leonor, viúva de
D. João II, o Príncipe Perfeito e irmã de D. Manuel,
o Venturoso, instalou-se primitivamente em uma das capelas dos claustros da Sé de Lisboa, a 15 de agosto de
1498. Instituiu-se sob a invocação de Nossa Senhora da
Madre Deus ou Virgem Maria da Misericórdia. Para
orago foi escolhido o dia 2 de julho, efeméride que assinala a visitação de Maria à Santa Isabel, em cujo ventre
São João Batista era gerado. Trinta e seis anos mais
tarde transferia-se a nova confraria para o magnífico edifício erigido por obra de D. Manuel, na Ribeira, entre
a Sé e o Tejo.
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No painel principal da bandeira constante do nosso
clichê, figura a Virgem Maria da Misericórdia. O reverso representa o Senhor Morto amparado por N. Senhora
da Piedade, ladeada por S. João Evangelista e Maria
Madalena. O Nazareno aparece sem a barba clássica.
Ambos os requadrcs exibem inscrições latinas na base.
Na tela principal encontram-se as seguintes palavras :
' SUB TUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS SANCTA DEI GENITRIX". No anverso lê-se o seguinte: "LIVORE EJUS SANATI SUMUS .
A Virgem da Misericórdia, posta sobre o altar, mantém, com os braços abertos, seu amplíssimo manto, cujos
extremos são sustentados por anjos. Sob o manto aparecem, no primeiro plano, D. Manuel, o Venturoso e sua
segunda esposa D. Maria. Do lado esquerdo, em simetria de posição, o primeiro plano é ocupado pelo papa e
um frade, seguidos por um cardeal e um bispo. Circundam o altar, treze outros personagens, seis do sexo
feminino e sete do sexo masculino. As mulheres estão
revestidas de indumentária de freiras.
A rainha ostenta a coroa. O rei, de cabeça descoberta, depositou sua coroa aos pés do altar. Todos se
acham ajoelhados em atitude de súplica. Não sabemos
de que época é esta bandeira.
Frei Nicolau de Oliveira descreve uma bandeira da
Misericórdia nos seguintes termos :
"E" grande e tem de uma parte uma imagem de Nossa Senhora com as mãos juntas e levantadas em alto, estendido, um
grande manto que representa ter a cor do céu sustentado, de uma
parte e de outra, por dois anjos : e debaixo deste manto se recolhem de uma parte o sumo pontífice e à sua mão direita um religioso da Ordem da Santíssima Trindade com 3 letras na borda
do seu hábito, que são F.M.I. e que querem dizer frei Miguel
Instituidor. Seguem-se logo um cardeal e um bispo, que fazem
companhia ao sumo pontífice em memória do Santo Padre e
mais prelados que confirmaram esta Irmandade.

Bandeira da Misericórdia. Santa Casa do Rio de Janeiro. Reprodução fotográfica de uma das faces. A outra consta da Fig. XIII. Esta reprodução
foi feita pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do
Ministério da Educação. Cópia fotográfica gentilmente cedida pelo diretor
D r . Rodrigo de Melo Franco

Bandeira da Misericórdia. Rio de Janeiro. A outra face da Bandeira representa a Descida da Cruz, ae Rubens. Fotografia fornecida ao Prof. Ernesto
de Sousa Campos por gentileza do Dr. Rodrigo de Melo Franco, Diretor do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério
da Educação.

Da parte esquerda desta imagem estão as figuras seguintes :
uma de rei, outra de rainha, em memória daqueles excelentíssimos
príncipes El Rei D. Manuel e Rainha D. Leonor, fundadores e
favorecedores e ajudadores desta Irmandade e Irmãos, e com mais
duas figuras de varão, anciãos graves e devotos em memória daqueles mui piedosos, zelosos e devotos varões que foram os primeiros irmãos companheiros do padre Miguel, e todas estas figuras estão enlevadas em N , Senhora como que a lhe pedir remédio, socorro e ajuda para todos os necessitados do povo, pois eles
todos a tomaram e escolheram por intercessora e advogada desta
Santa Irmandade e como Mãe piedosa e Mãe da Misericórdia;
e tendo as coroas nas cabeças estão com as mãos juntas e levantadas e os olhos na Imagem; entre uns e outros estão alguns pobres;
e tem desta parte na bordadura uma letra que diz : sub tuum
praesidium coniigimus, etc. E esta figura vai sempre para a parte
dianteira; e na parte da tumba fica pintado o descimento da cruz
nesta maneira : uma cruz que toma a bandeira em alto e ao pé
dela uma imagem de N. Senhora com os braços abertos e mãos
estendidas, a cujos pés estão um Cristo estendido e aos pés a Madalena e à cabeceira S. João Evangelista e na bordadura uma
letra que diz aquelas palavras do profeta Isaías, capítulo V : livrore
e;'us sanati summus.

Vítor Ribeiro (pág. 98) mencionando a descrição
de Nicolau de Oliveira, observa serem de idêntica composição os três painéis existentes na sacristia da Igreja de
São Roque em Lisboa, em cujos livros de despesas de
1784 encontrou registrado o custo de pintura da bandeira executada por Miguel Pereira Pegado, por 88$525
(oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco réis),
Acrescenta que a bandeira estava contida em um mostruário das preciosidades artísticas e históricas da capela
de São João Batista e da Misericórdia.
A descrição de Nicolau de Oliveira não coincide com
as imagens da bandeira da Misericórdia que analisamos e
figura em nossos clichês, reproduzindo fotografias insertas na excelente publicação Guia de Portugal Artístico,
condensado por Costa Ramalho (Lisboa, IV volume),
págs. 62 e 63 .
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A virgem não tem as mãos juntas e sim abertas,
ajudando a sustentar o manto. Não se observam letras
F. M. I. No reverso não aparecem, no painel a cruz,
nem a tumba. Sabemos, entretanto, que a Misericórdia
lisboeta possuiu várias bandeiras, como se verifica na
narração das procissões da Irmandade.
Sobre a bandeira da Santa Casa de Misericórdia do
Rio de Janeiro, possuímos excelente reprodução fotográfica feita pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ministério da Educação) e gentilmente
cedida pelo seu diretor, Dr. Rodrigo de Melo Franco.
A pintura é de autor desconhecido.
O painel principal, medindo 1,2 5 m x 1.00 m apresenta a Virgem da Misericórdia, como em Lisboa. A
Virgem, porém, tem as mãos postas, sendo o manto sustentado por dois anjos, um de cada lado. Sob o manto
aparecem dois grupos de pessoas do sexo masculino e
feminino, de um lado e do outro de Nossa Senhora.
Ao lado direito (do observador) surge no primeiro plano D. Manuel cingindo a coroa. Segue-se o arcebispo de Lisboa. Ao fundo vêem-se cinco figuras, uma
do sexo masculino e quatro do sexo feminino. Ao lado
esquerdo (do observador) o papa ocupa o primeiro
plano. Em seguida, em simetria de posição com o arcebispo, observa-se uma figura masculina, com chapéu de
abas largas. Completam este setor uma figura masculina e quatro femininas.
No verso da bandeira foi pintada excelente reprodução da impressionante descida da cruz de Rubens,
quadro assás conhecido.
E' interessante mencionar que na Igreja da Misericórdia do Rio de Janeiro existem mais duas pinturas de
Nossa Senhora da Misericórdia. Uma sobre madeira é
oriunda da antiga Igreja dos jesuítas no morro do Castelo. E' de autor desconhecido. Outra, vem de 1722.
Foi seu autor Caetano da Costa Coelho.

Bandeira da Misericórdia (urna face), que foi presente
às execuções criminais que se fizeram em Sabará
Bandeira da Santa Casa de Misericórdia do Sabará
Minas Gerais

Estas reproduções fotográficas devemos à gentileza
do Dr. Rodrigo de Melo Franco, diretor do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
A pintura sobre madeira rnede 0,64m x 0,79m. Nossa
Senhora com os braços abertos, sustenta o manto,
sem auxílio de anjinhos, como em outras pinturas. Sob o
manto notam-se numerosas figuras de joelhos, mãos postas
e revestida de túnicas. Uma longa seta aponta o coração da
Virgem.
O quadro de Costa Coelho mede 2,48m x l,87m,
Nossa Senhora, com as mãos sobre o seio, tem o seu
manto sustentado por dois anjinhos. Sob o manto observam-se, dos dois lados figuras masculinas entre as quais
um rei e um papa, sem a coroa e a tiara postas sobre o
chão, em sinal de grande veneração e respeito.
Ern Sabará e São João dei Rei, as bandeiras têm
aspetos bem diversos das que foram descritas para Lisboa e Rio de Janeiro. Na de Sabará, vemos de um lado
Nossa Senhora do Carmo e de outro, Cristo. Nossa Senhora
tem o manto fechado. Sustenta o Menino Jesus no braço esquerdo e o escapulário na direita. Entre as nuvens
vêem-se três anjinhos.
Na outra face, figura o Cristo da cana verde.
Em São João dei Rei, no painel principal, a Virgem da Misericórdia, com as mãos postas e resplendor,
tem seu manto aberto e sustentado por dois anjinhos.
Está o rnanto vazio. A virgem de pé, sobre um globo,
está cercada de nuvens.
Na outra face eleva-se a cruz, com resplendor e
também cercada de nuvens.
Por ocasião da inauguração da Universidade da
Baía, encontramos na Santa Casa a bandeira da Misericórdia que anteriormente nos tinham informado não
existir.
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Não sabemos se é a primitiva bandeira ou se é alguma cópia. Tem a assinatura do pintor Canizares.
A tela representa, de um lado, Cristo descido da
cruz, no colo da Virgem Mãe, tendo a coroa de espinhos
sobre o solo e de outro, Nossa Senhora da Misericórdia.
Ao centro, Nossa Senhora em pé com as mãos postas, tem o seu manto aberto e sustentado por dois anjos,
tendo de cada lado mais dois anjinhos.
No solo, no primeiro plano, vê-se a tiara e logo
depois a coroa real. Do lado esquerdo do observador
está o papa, com a sua longa barba. Seguem-se vários
frades, Provavelmente trata-se do papa Paulo III ou
Júlio III, que governavam a Santa Sé, ao tempo de Tome
de Sousa.
Do lado direito, está, no primeiro plano, o rei, sem
barba, mas que mesmo assim deve ser D. João III. Seguem-se outras personagens.
Nas paredes da Santa Casa de Misericórdia da Baía
notam-se vários azulejos representando procissões de enterramento. Num deles, vemos os irmãos carregando a
bandeira, empunhando tochas, seguidos por duas tumbas
levadas aos ombros (Veja figura inserta neste trabalho) .
No outro observamos uma cena semelhante.
A Santa Casa de Misericórdia da Baía possui uma
notável pintura de autor desconhecido, mostrando a descida da cruz, que reproduzimos em uma de nossas ilustrações .
Em outra ilustração vemos um magnífico Cristo de
marfim colocado no altar-mor.
Reproduzimos também uma arandela de cristal entre as muitas existentes na igreja da Irmandade. Na

Bandeira da Misericórdia (outra face) N. S. do Carmo
Santa Casa de Misericórdia de Sabará

N. S. da Misericórdia
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manga está gravado o emblema da instituição cercado
pela inscrição: Santa Casa de Misericórdia.
Na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo existe
uma bandeira de caráter completamente diverso. E' provavelmente, de época mais moderna. E' ampla, de tecido
flexível e transparente. Ostenta o emblema da Misericórdia paulista no centro de quatro cruzes. Contém as seguintes inscrições : "Irmandade da Santa Casa de Misericórdia - - Hospital Central - - São Paulo". Analisaremos depois o significado do emblema.

Nossa Senhora da Misericórdia -- Pintura sobre madeira. Painel central de um
dcs altares da antiga igreja dos jesuítas do morro do Castelo. Autor desconhecido.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE

MISERICÓRDIA

II — BANDEIRA DA IRMANDADE DA PIEDADE

S O PAULO
Bandeira atual da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Santa Casa de Misericórdia de Lisboa - - "Escudçs ovais acostados pela
ponta. O primeiro com uma cruz latina irradiada ladeada pela abreviação
"Miza" (Misericórdia) encimada pelo "signum Dei" — Principiam et finis".
(alfa e ômega fundidos em um só). Sob a cruz o emblema da morte.
O segundo com as armas completas de Portugal. Carteia barroca atravessada
por um listei com as palavras: "De Lisboa" encimado por uma coroa real."
Interpretação de D. Jeny Dreyfus, do Museu Histórico Nacional. Rio de
Janeiro — Atendendo a uma solicitação do Prof. Ernesto de Sousa Campos.

PRIMEIRA notícia que conseguimos colher sobre
bandeiras da Misericórdia consta do Santuário Mariano.
Segundo sen A. existiu em Portugal uma confraria,
pelos anos de 1230, no reinado de D. Sancho II, de objetivos muito aproximados aos da Irmandade da Misericórdia, criada duzentos e sessenta anos depois, em 1498.
Instituiu-se a remota Irmandade sob a invocação
da Senhora da Piedade.

A

SANTOS
FUNDADA EM

1543

Santa Casa de Misericórdia de Santos — "Um escudo de vermelho com a
figura da Caridade ou da Misericórdia, representada por uma mulher que
agasalha urna criança sob seu manto tendo uma outra em seus braços; encimado por uma estrela irradiada e ladeado pelos ramos de fumo e café."
Interpretação de D. Jeny Dreyfus, do Museu Histórico Nacional, atendendo
a uma solicitação do Prof. Ernesto de Sousa Campos.

"Os irmãos exibiam nos acompanhamentos hüa bandeyra
com a imagem de Nossa Senhora com o filho santissimo morto
em seus braços e este e/ra o brazão daquela devota irmandade intitulada da Piedade".

Foram estes irmãos da Piedade os que acompanharam
"o pay do glorioso Santo Antônio quando a justiça o levava a
padecer pelo homicidio que se lhe havia imputado".

Diz o Santuário Mariano que a pintura da imagem
teve o propósito de que se não perdesse a memória de
"sua primeira e ancestral origem". E acrescenta esta informação preciosa :
"Este assunto de que a antiga bandeira da Confraria da Piedade e as bandeiras da Misericórdia no seu reverso traziam representado foi também magistralmente tratado pelo nosso grande pintor Domingos Sequeira ern um quadro que felizmente existe no Museu de Belas-Artes, sob o n.° 50 assim descrito : N. S.
da Piedade. Cristo morto no colo da Virgem; outra figura junto
dela amparando-a. O ferecido por S. M. EI Rei D. Fernando,
em 1866. Altura 0,25 m, largura 0,1927 m."

"Um escudo que, por sua vez carrega mais dois escudos. O primeiro com
uma cruz latina ladeada pela palavra "Miza" (Misericórdia) e terminada pelo
emblema da morte, as tíbias cruzadas e o crânio humano. O segundo com
as armas imperiais brasileiras. Encimados pela coroa imperial e ladeados
pelos ramos de fumo e csfé. O todo é circundado por uma orla com a
seguinte legenda: "Santa Caza de Mizericordia da Bahia". Interpretação de
D. Jeny Dreyfus, atendendo a • uma solicitação do Prof. Ernesto de Sousa
Campos.

III — AS BANDEIRAS NAS PROCISSÕES E
CORTEJOS
Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Espírito Santo — "Dentro de um
oval formado por pérolas um escudo de verde tendo em campo uma cruz
latina trilobada ladeada pela abreviação "Miza" (Misericórdia) circundada
por uma orla possivelmente de azul carregado de 15 estrelas deixando ver a
seus pés um crânio humano. A orla cobre a ponta do escudo que é encimado
por uma coroa imperial. Este emblema foi inspirado nas armas imperiais
brasileiras." Interpretação de D'. Jeny Dreyfus, do Museu Histórico Nacional,
atendendo a uma solicitação do Prof. Ernesto de Sousa Campos.

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre — "Escudo barroco com as cinco
chagas de Cristo (emblema muito comum às armas da misericórdia), encimado por uma cruz latina sobreposta a uma coroa de folhagem." Interpretação
de D. Jeny Dreyfus, do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, atendendo a uma solicitarão do Prof. Ernesto de Sousa Campos.
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S bandeiras das Misericórdias portuguesas e brasileiras tomavam parte nas procissões e cortejos
fúnebres que acompanhavam os condenados à morte ou
que iam, anualmente, recolher os ossos na forca onde balouçavam os cadáveres dos supliciados "para sempre"
até que, destruídos os tecidos moles, tombavam os fragmentos do esqueleto aos pés do instrumento de suplício .A putrefação e os abutres encarregavam-se desta obra de
decomposição, completada no solo pelos cães.
Vítor Ribeiro (pág. 107) reproduz uma notícia de
1842, do préstito organizado para a execução de um condenado . A campainha da Misericórdia abria a marcha.
Iam ao lado as alcofas que pediam esmolas. Seguiara-se
os irmãos com a bandeira. Vinha depois o crucifixo.
Era mantido em grande altura e voltado para trás, faceando o condenado. O paciente vinha imobilizado em uma
cadeira conduzida por dois pares de forçados que arrastavam seus grilhões. Logo depois caminhavam os algozes . Traziam sobrecasaca preta, colarinhos derrubados,
cabeças desnudas e nas mãos gorros pretos, debruados
de amarelo. Funcionários da justiça, seguidos pela infantaria e cavalaria, completavam a aparatosa e impressionante procissão. Os irmãos da confraria, de tempos a
tempos clamavam por Misericórdia, amparando o padecente até o local da forca.
Nos casos em que ao justiçado era concedido imediato enterramento, o seu corpo era conduzido na tum-
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ba pelos serventes da Misericórdia, acompanhados pelo
padre e vinte soldados de cavalaria, até o cemitério dos
Prazeres.
Esta descrição contida na Rev. Un. de Lisboa
(1842, pág. 350) corresponde à última execução de
enforcamento em Portugal, onde felizmente foi extinta
a pena de morte.
Vítor Ribeiro ainda reproduz a narração de Pinho
Leal, inserta no Portugal antigo e moderno, de execuções
ocorridas no Porto em 1757 e 1838.
A de 14 de outubro de 1757 atingiu os autores de
motins contra a Companhia Vinícola do Alto Douro.
Desejamos descrever na íntegra a macabra narrativa.
"Desde a meia-noite até ao romper da alva, diferentes bandos
de serventuários da Misericórdia tinham percorrido, segundo a
praxe, as ruas pedindo orações pelas almas dos condenados. De
quando em quando, a esquina ou no meio das ruas, soava o tinido funerário da uma campainha e uma voz bradava em tom lamentoso : Rezai um Padre Nosso e uma Ave Maria pela alma
dos nosísos irmãos que hão de padecer amanhã.
Mal raiou o sol, numerosas irmãos da Santa Casa se espalharam por toda a cidade. Pediam esmola pelo sufrágio das almas
dos padecentes. Os sinos da Misericórdia começaram então a
dobrar a finados. Minutos depois todos os sinos de todos os campanários do Porto dobravam a finados. Ao mesmo tempo, uma
grande multidão de aldeões e gente da ralé caminhava apressada
para o Campo da Cordoaria onde iam fazer-se as execuções e já
se achavam erguidas as forcas, a ver quem primeiro se apossava
dos lugares onde melhor se podia presenciar a carnificina.
Jamais condenado algum havia saído para o lugar do suplício
antes de 11 horas; mas desta vez o grande número deles e o extenso
giro que a ferocidade de José Mascarenhas tinha ordenado que
fizessem pelas ruas do Porto, em conformidade com a
sentença que ele mesma lavrara obrigou a antecipar a saída da
fúnebre procissão. Rompia a marcha um pelotão de 300 praças
do regimento comandado por Vicente da Silva. O resto do corpo
caminhava em alas laterais até o couce da procissão. Esta era
encerrada pelo regimento de dragões da Beira. Seguia-se a bandeira da Mis, precedida por um servente que nas paragens tocava uma campainha (em Lisboa iam dois irmãos com a campainha
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Santa Casa de Misericórdia de S. Paulo
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e dois com as alcofas para esmolas) . Depois a irmandade formava alas. No centro iam os condenados. O primeiro era o juiz do
povo, conduzido às costas dos galegos sem acordo e já meio cadáver. Seguiam-se as mulheres : primeiro Paschoala e depois
as outras três, mais mortas que vivas. Após elas iam os homens
sendo o primeiro Manuel da Costa; depois todos os outros condenados à forca, acompanhados por franciscanos e de outras ordens;
depois os condenados a açoites e a presenciar as execuções. Atrás
deles os carrascos vestidos de vermelho e com gorros da mesma
cor na cabeça. Seguia-se o escrivão da alçada acompanhado de
grande número de oficiais de justiça. O último era o meirinho das
cabeças com uma vara na mão, rodeado por um bando de serventes da cadeia com baldes pendentes de paus que dois a dois sustentavam pelas extremidades. Iam em seguida os salafrários da
Misericórdia. Marchavam em fileira, conduzindo a tumba e por
último o regimento de dragões com as espadas desembainhadas.
Marchavam lentamente pelo meio das ruas inteiramente desertas,
ao som dos brados fervorosos dos padres e ao tilintar das cadeias
sobre o lagedo.
Era horroroso o espetáculo que oferecia aquela longa fileira de padecentes, vestidas de alvas, cingidos de esparto, de corda
e gargalheiras ao pascoço. Iam macilentos como cadáveres e com
olhos fixos na imagem do Redentor que levavam entre as mãos
algemadas.
Seguiam-se homens vestidos de vermelho com as barbas e
cabelos compridos, os três carrascos que lhes haviam de separar as
cabeças daí a pouco e pelas dezessete tumbas em fileira.
Vagarosa e pausadamente caminhava o préstito. Parava não
poucas vezes para revezar aqueles que iam encostando os padecentes desfalecidos, ou quando algum deles desmaiava, ou quando o pregoeiro lia o Portanto da sentença que devia trespassar o
coração daqueles infelizes. O préstito chegou enfim a Cordoaria.
Os regimentos que haviam ocupado militarmente o Porto formavam
um quadrado no dito campo, deixando no centro vasta clareira.
Pelo lado de fora desta muralha humana tumultuava a multidão
do povo.
O préstito entrou no campo, a meio do qual estavam erguidas seis forcas. A pequena distância das forcas havia um pequeno
tabuleiro formado de tábuas de pinho tendo no meio um grande
cepo, a que estavam encostados três manchis. Para o lado do sul,
a dez passos da frente da tropa, estavam bancos para os conde-
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nados se sentarem enquanto o carrasco lhes dava tempo para
isso.
Leu-se o primeiro Portanto e em seguida os algozes dependuraram das forcas laterais as oito figuras de palha vestidas de alva
e cobertas de capuz, representado os condenados ausentes, que
ficaram baloiçando ao grado dos ventos. Era a comédia a par
da tragédia, o burlesco a par do horrível.
Depois começou a carnificina. Era acompanhada pela exortação dos sacerdotes, gritos e choro do povo e bofetadas que os
pais batiam com toda força na face dos filhos para lhes avivar a
memória e fazê-los ter horror ao crime".

Pinho Leal conta o caso de um condenado que,
executado e conduzido à sepultura, abriu os olhos dando
sinais de vida. Recolhido ao hospital faleceu apesar dos
cuidados médicos que lhe foram ministrados.
Tradição piedosa permitia que, rebentando o baraço, o padecente ainda com vida ficasse perdoado, se sobre
ele se abatesse a bandeira da Misericórdia. E murmurava-se que a irmandade, solicitando o privilégio de fornecer a corda para o enforcamento, mergulhava-a antecipadamente em água forte. . .
Nas Memórias históricas e políticas da província do
Brasil, de Acióli de Cerqueira e Silva (pág. 151), vem
narrada uma discórdia entre a Irmandade da Misericórdia e a justiça. A controvérsia foi desencadeada pela
execução de um sentenciado. Dois réus tinham sido condenados à pena de morte. Durante o ato, um dos padecentes caiu com o algoz, do alto do patíbulo. Quebrara-se um travessão. O réu, ainda com vida, foi coberto
pela bandeira da Misericórdia. O meirinho da execução
não se conformou, porém, com a circunstância. Acabou
com o paciente "às estocadas''. Irritaram-se os irmãos e
o povo. Quiseram "atasalhar" o meirinho. Salvou-o a
presença de espírito do vereador Jerònimo de Burgos,
que presidia a execução. Recolheu o assassino à cadeia,
sob grande escolta. Em vão tentou o povo agredi-lo.

A irmandade, agravada, seguiu para o palácio governamental acompanhada pelo povo. Conduzia a bandeira abatida em sinal de protesto. Exigia imediata punição do culpado. O governador não se comoveu com o
clamor público. Mandou dispersar a multidão e prendeu
os irmãos da Misericórdia. Saíram da cadeia por intervenção do desembargador Dionísio de Azevedo Avelar.
A Carta regia de 30 de abril de 1716 aprovou este procedimento e estabeleceu que em casos semelhantes seria
a pena executada.
No Rio de Janeiro ocorreu caso semelhante. Caindo um sentenciado com vida, apressou-se o irmão da bandeira em protegê-lo, cobrindo-o como era de praxe.
Opôs-se o juiz. Ordenou aos soldados, que fechavam o
quadrado, fosse impedida a ação da confraria. O povo
também, desta vez, tomou o partido da irmandade. Estalou um conflito do qual resultaram alguns furos de baioneta na bandeira. Retiraram-se os irmãos e foram executados os réus.
E, assim, terminou em 1835 uma das principais atividades externas da Irmandade do Rio de Janeiro — a
de acompanhar os padecentes à forca. E' que o Ministro
da Justiça, da Regência, conselheiro Aguilar Pantoja, resolveu, em vista do incidente, proibir a entrada dos irmãos no quadrado que se formava em torno do instrumento de suplício. Em represália a Mesa e a Junta decidiram não mais comparecer a estes atos.
Eis a portaria do Ministro :
"Tendo o Governo imperial recebido comunicação do Juiz
Municipal de que por ocasião de ser executada no dia 7 deste
mez a pena capital imposta aos réos Joaquim Gonçalves e Manoel
Joaquim da Guia, pretenderam alguns dos Irmãos da Santa Casa
da Misericórdia obstar a que o primeiro sofresse a execução da
sentença por ter cahido vivo, conseqüência de haver rebentado a
corda, a ponto de espancarem os algozes no momento de quererem renovar a execução; e havendo p Regente em Nome do Ira-
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perador o Senhor D. Pedro 2.° ordenado nesta data ao referido
Juiz Municipal que remetesse uma exposição circumstanciada do
facto ao Juiz da Paz respectivo para que este procedesse como
fosse de Lei pela resistência feita á Justiça. Manda que
visto ter a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia exorbitado de suas obrigações, que apenas se limitam a prestar os socorros precisos aos padecentes, e dando lugar a escândalos que
podia ser de graves conseqüências, fica de ora em diante privada
de penetrar no quadrado que se forma em frente ao patibulo,
onde entrarão somente o Juiz executor os Empregados da Justiça,
os Algozes e padecentes".
A Mesa "em extremo sensibilisada por esta Portaria, resolveu
unanimemente responder a S. Ex. que está persuadida ser injusta a increpação que na dita Portaria se faz á Irmandade da
Santa Casa da Misericórdia de haver exorbitado de suas
obrigações e dado lugar a escândalos que podiam ser de graves
conseqüências, pois que ainda quando seja exacto, o que parece
impossível, pois se exacto fosse o Juiz executor teria cumprido
com o seu dever, o que na mesma Portaria se encontra, que alguns Irmãos da Santa Casa pretenderam obstar que se cumprisse
a sentença, parece não dever por um tal motivo ser reprehendida,
e ainda menos punida a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia. Corporação sempre respeitada que jamais exorbitou de suas
obrigações, nem deu lugar a escândalo algum; e sendo uma verdadeira punição o ser a Irmandade da Santa Casa privada de penetrar no quadrado que se forma em frente ao patibulo como até
o presente fazia, acompanhando os seus capellães, e o Sacerdote
com a imagem do Nosso Redemptor que é dada a beijar ao
réo no própria lugar do castigo; a mesma Mesa decidiu que se
declarasse respeitosamente a S. Ex. que a Irmandade da Santa
Casa da Misericórdia não pode acompanhar mais padecente algum ao patibulo, uma vez que o seu Compromisso e os antigos
costumes em cujo gozo se acha, não continuem a ser, como até
aqui guardados e respeitados". Livro das Actas de 1835-1837.

Segundo Vítor Ribeiro, as Misericórdias do Alentejo ainda realizavam em 1900 procissões na quinta-feira
de Endoenças. Segundo o mesmo A. na procissão que se
efetuou, em março de 1597, a bandeira velha abria a
marcha ladeada por dois padres. Situavam-se entre esta
e a bandeira nova, sete "vultos" : do Horto, da prisão,

Fr. Miguel Contreiras. F. M. I . (Hist. e Mem. da Academia Real
das Sc. de Lisboa, n. ser., se. moraes, etc., t. IX, p. II.

A Rainha D'. Leonor (Hist. e Mem. da Academia Real das Sc. de Lisboa
n. ser., se. moraes, etc., t. IX, p. II.)
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da apresentação, da coroação de espinhos, ecce homo, do
açoite na coluna, do carregamento da cruz. Penitentes,
mulheres, seguiam a procissão encerrada por outra bandeira velha, destinada aos atos de enterramentos.
Cada vulto e bandeira eram levados por um irmão de
segunda condição, ladeado por um irmão de primeira
condição à direita e outro de segunda à esquerda, ambos
empunhando tochas.
Por ocasião da quaresma costumavam os irmãos
sair processionalmente à noite. Carregavam longas varas
com velas protegidas por paravento de papel. Marchando a passo cadenciado seguiam pelas ruas silenciosas e
mal iluminadas, seguidos de vultos encapuçados.
Por trás das gelosias, as mulheres contemplavam silenciosas a procissão da confraria .
Encontramos, em Vieira Fazenda, a narrativa de
um episódio ocorrido depois de uma procissão dos ossos,
ao tempo da provedoria do capitão Domingos Árias de
Aguirre (1670-71). Girou em derredor de um dissídio
provocado pela nomeação de um mestre de capela. A
Santa Casa do Rio de Janeiro podia ter um mestre de
capela privativo. A Mesa, para evitar complicações, elegeu para este cargo o mestre de capela da cidade, padre
Manuel da Fonseca. O sacerdote não cumpria seus deveres satisfatoriamente. Exigia maior pagamento e jurou
contra a Santa Casa em. um processo contra o vigário da
Candelária. Convocando a Mesa, o provedor demitiu
Fonseca, substituindo por um mestre de capela privativo, o padre Francisco de Mendonça Garcia.
Em 2 de novembro efetuou-se a habitual procissão
dos ossos. Deveria recolher-se o préstito à Igreja da Candelária . O vigário, porém, fechou o templo. O provedor,
diante do impasse, ordenou que o padre Abreu fizesse o
sermão no adro. Recusou-se o capelão para não desagradar ao pároco. Aguirre demitiu-o, riscando-o para
sempre da casa.

IV — JUSTIFICAÇÃO DA ORDEM DA SANTÍSSIMA TRINDADE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA
BANDEIRA DA MISERICÓRDIA

uma das personagens pintadas sob o manto
SOBRE
de Nossa Senhora da Misericórdia, nas bandeiras,
surgiu um processo, cuja essência era a autoria de fundação da irmandade.
Segundo os termos dos compromissos e as descrições dos antigos escritores foi a rainha D. Leonor a fundadora da primeira Misericórdia portuguesa em Lisboa,
no ano de 1498. Parece não haver a menor dúvida a
este respeito. Os compromissos fazem menção expressa
de D. Leonor, D. Manuel o Venturoso, seu irmão e D.
Maria, segunda esposa desse monarca. Nenhuma referência consta no documento primitivo sobre um frade
espanhol, frei Miguel de Contreiras, como instituidor da
confraria.
Para melhor esclarecimento, reproduzimos na própria ortografia as homenagens consagradas aos monarcas
portugueses.
"Memória dei Rey dom Manuell.
Nos doze dias do mês de dz.° o prouedor que por os annos for
será obriguado vir a quasa com todo o numero dos cento e seram
presentes as besporas as quais se diram pella allma dei Rey dom
manuell e da Rainha donna maria sua molher cõ a mais devoção
que se poder onde os jrmãos roguaram a deos por suas allmas
e quando vierem ao responso se acenderá toda a cera da cõfraria
que os jrmãos teram em suas maãos alem de cera questará acesa
derredor da tumba onde o capellão que capitular alem das orações particulares digno ferais dirá as orações particulares pellas
allmas dos ditos Reys.
No dia seguinte seram obriguados vir a ditaa quasa que
seram Xiij do dito mês no quall dia ho semhor deos levou para sy
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dito Rey e a crelisia dirá hum noturno e acabado diram sua missa
catada cõ suas ladainhas e ao alevantar a deos os ditos jrmãos
teram seus cirios acesos ao responso roguando a deos pelas allmas
dos ditos Reys e acabada a missa teram seus cirios acesos ao
responso pedindo ao semhor deos que suas allmas se queira amercear — amem.
Da Rainha donna lianor
Item por a mesma maneira será o dito prouedor e jrmãos
obriguados vir a dita quasa celebar as besporas que se diram pela
alma da R.9 donna lyanor que será aos xbj de novembro e asy viram
ao dia seguinte que seram xbij no quall dia pasou desta presente
vida e se fará o oficio por o modo dito no capitulo atras com sua
oração particullar" „

Em seguida o compromisso reverencia a memória
da segunda esposa de D. Manuel, com ele casada ao
tempo da fundação da Misericórdia. Consta de um adendo assim redigido :
"Memória da Rainha dona ma.
Depois de asentado o capitólio acima escrito do oficio e
missa que se ade dizer pela alma de El Rey do manuell que deos
tem no dia que ha noso semhor levou para sy — comsy de rando
o prouedor e jrmãos as muitas esmollas que a Rainha dona ma
em seus dias fez a esta samta misericórdia de Lixa e como sempre
a favoreceu e procurou suas causas ordenaram e asemtaram que
no dia em que a dita Rainha faleceo, em cada hum anno pera
sempre se fizesse outro tall oficio por sua allma pelo próprio modo
que esta ordenado de se fazer por El Rey dom manuell o quall
se fará a vynte e sete (sic) do mês de março que he o dia em
que faleceo ao quall oficio e misaa o prouedor e jrmãos seram
presentes".

O compromisso é o de 1516, reformado em 1577
e publicado em 1600. Sobre este compromisso diz Costa
Goodolphim :
"Não há dúvida e podemos afirmar que este é o primitivo
compromisso".
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Por que razão o compromisso tão solícito em prestar homenagens a seus benfeitores, nenhuma referência
faz ao frade espanhol frei Miguel Contreiras ?
Por outro lado todo mundo sabe que foi D. Manuel quem mandou construir a suntuosa casa de Misericórdia, cuja riqueza só era comparável à do Mosteiro de
Belém. O majestoso edifício foi destruído pelo terremoto
de l de novembro de 1755, mas dele restou um portal,
corno testemunho da sua rebuscada arquitetura.
Um quadro célebre que reproduzimos em nosso trabalho sobre a Santa Casa de Misericódia de Santos,
pôs em relevo as personalidades que colaboraram na fundação da Misericórdia lisboeta (D. Leonor, D. Manuel,
D. Maria, arcebispo de Lisboa, irmãos da mesa, provedor). Entre os figurantes não aparece o frade Miguel de
Contreiras.
Existem, aliás, duas figuras inteiramente diversas,
procurando reproduzir as feições do frade espanhol. Uma
está ilustrada na História de Portugal, de Pinheiro Chagas (T. III, pág. 153). Corresponde a um quadro existente no claustro do convento da Trindade. Apresenta-se o frade
"de cara larga e cheia, barba raspada, cabelos soltos, em
torno de ampla coroa, olhar beatífico, expressão íradesca, característica".

Muito diversa é a figura constante do nosso clichê,
reproduzido de Vítor Ribeiro (págs. 30 e 31) por sua
vez também reproduzido da Hist. e Mem. da Acad.
Real de Ciências de Lisboa (T. IX, pág. II) . Aparece,
agora, um velho de longas barbas, trajando o hábito
branco dos trinitários e hasteando na mão a bandeira da
Misericórdia. Deve-se notar que nessa bandeira, Nossa
Senhora tem as mãos postas, em conformidade com a
descrição de Cristóvão de Oliveira, a que nos referimos.
Conta V. Ribeiro que existe na Biblioteca Nacional de Lisboa, um retrato do frade. Está inscrito sob o
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dignas de fé, entre as quais são quatro irmãos desta santa casa,
de como frei Miguel de Contreiras, mestre em a sagrada teologia e religioso do seu hábito, foi o primeiro e principal que instituiu esta santa irmandade por cuja causa o trazia pintado nas
bandeiras antigas; e no primeiro compromisso que ele fez desta
mesma irmandade, onde estão assinados el-rei e duas rainhas e
a infanta D. Brites, está ele logo assinado com o nome de frei
Miguel Contreiras mestre em a sagrada teologia, como pessoa mais
principal desta instituição; e para que eles não sejam (como
foram) .notados como descuidados, nas coisas da ordem em deixarem perder a memória de um varão tão ilustre e virtuoso, que ordenam coisa, tão santa como é a irmandade da santa Misericórdia destes reinos; e para que vossa senhoria como os mais senhores vejarn com quantas razões lhes pediam renovassem este
antigo costume de pintarem nas bandeiras o dito religioso que ao
diante se fizessem, e também para que fique esta memória na
ordem, quando a lá não quiserem ter: pretendem eles, para mais
prova, provar como o dito frei Miguel de Contreiras, mestre em
sagrada teologia, cujo é o sinal que está no dito compromisso foi
religioso da sua ordem e hábito e morador neste convento de
Lisboa, por outros sinais seus que tem em escrituras públicas e
antigas nas mesmas notas, cujos sinais são tais nas guardas e caráter das letras, como que está dito no compromisso para a prova
e justificação do qual — Pedem à vossa senhoria e aos mais senhores desta santa mesa queiram dar licença, para que com a licença que têm do ordinário justifiquem os ditos sinais com o sinal
que está no dito compromisso, e dêem fé do tempo em que se
fez o referido compromisso, em que assinou o dito frei Miguel e o
tempo em que se fizeram as ditas escrituras, em as quais assinou
o mesmo religioso; e como por este tempo estava por mandar
neste convento, quando se instituir a dita irmandade, e fez o
compromisso onde ele assinou, para ficar certo ser o sinal que está
no compromisso, de frei Miguel de Contreiras, religioso professo
do seu hábito, morador neste convento do mesrno frei Miguel, de
que tratam as testemunhas no instrumento que tiraram. E.R.M.

n ° 11 da coleção e foi pintado por Carlos Antônio Leôni.
Esta pintura foi reproduzida pelo pintor Antônio da Conceição Silva, para a sala da Mesa da Misericórdia de
Lisboa, por ordem do provedor Tomás de Carvalho, em
1896.
O quadro da Biblioteca Nacional tem a seguinte inscrição :
"O reverendo padre mestre frei Miguel Contreiras, confessor
da sereníssima rainha D. Leonor, instituidor da Irmandade da
Misericórdia de Lisboa".

A posição de frei Miguel Contreiras como instituidor da Misericórdia foi posta em ação pelos frades co-irmãos, pertencentes à mesma ordem da Santíssima Trindade . Frei Miguel foi contemporâneo de D. Leonor e
D. Manuel. Manteve, na Sé de Lisboa, um serviço de
óbulos em favor das viúvas necessitadas. Conta-se que
percorria as ruas da cidade, montado em um burrico, recolhendo esmolas para manutenção do seu serviço de
socorro aos indigentes.
Foi sem dúvida, uma pessoa extremamente caridosa,
certamente interessada e colaboradora na obra de fundação da Irmandade da Misericórdia. Não parece ter sido,
porém, o fundador da instituição por falharem, neste sentido, informações dos antigos escritores e ser mudo o
compromisso neste particular.
Ora, os frades trinitários, no movimento que empreenderam para dar a frei Miguel o título de instituidor
esqueceram, na sua petição e demais peças do processo,
figura da rainha portuguesa e de seu irmão D. Manuel.
Eis os termos da representação dirigida pela ordem
à Mesa da Misericórdia e ao arcebispo de Lisboa :

O requerimento foi assim despachado pelo provedor :

"Senhor provedor e mais irmãos da Mesa da Misericórdia :
Dizem o ministro e padres do mosteiro da Santíssima Trindrade desta cidade de Lisboa que eles têm tirado um instrumento
público do qual consta terem provado por dezoito testemunhas

"Podem os padres da Santíssima Trindade vir a esta casa
para fazer a justificação que pedem; e o escrivão dela dará o
compromisso para o verem os notários que com ele vierem a este
efeito. Em Lisboa a 28 de fevereiro de 1575".

l
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A verificação se deu a 15 de março do mesmo ano.
Serviu Antônio Gil como escrivão do auditório eclesiástico e notário apostólico. A Santa Casa foi representada
pelo seu provedor D. Diniz de Lencastre. Representou
a ordem da Santíssima Trindade frei Bernardo da Madre
de Deus. O compromisso encadernado em "tábuas de
pau, coberto de veludo azul, com broches de prata", foi
examinado e confrontado com vários documentos.
Conclusão :

Miguel de Contreiras, mestre em sagrada teologia, confessor da
augustíssima rainha D. Leonor e religioso professo na ordem da
Santíssima Trindade da redenção dos cativos, o qual até a sua
morte viveu no seu convento de Lisboa, seja havido, chamado e
venerado por instituidor desta santa irmandade da Misericórdia de
Lisboa, da qual, como de fato, manaram todos os mais do reino
de Portugal e seus senhorios.
E assim mais assentamos que o dito servo de Deus seja pintado nas bandeiras da mesma irmandade para que de todo o povo
seja vista esta imagem e venerado como fundador, em reconhecimento do serviço que a Deus fez e à república este insigne varão.
Pelas quais causas fazemos este assento no livro dos acórdãos da
dita confraria, para perpétua memória de negócio tão importante,
assinado por nós em Lisboa aos 12 dias do mês de setembro de
1575".

"os quais sinais claramente se mostra serem tais, e conforme
ao sinal do dito compromisso, que diz ser feito pelo dito frei
Miguel de Contreiras. E isto afirmamos pelo juramento de nossos
ofícios, passar assim na verdade e assinamos com o dito Nuno
Alves, escrivão de Santa Misericórdia".

Dado este passo inicial, a ordem da Trindade requereu ao provedor da Misericórdia que deliberasse como
fosse de justiça. O provedor constituiu uma comissão
composta pela Mesa e mais doze irmãos, seis nobres e
seis oficiais.
Foram designados o conde de Oderrúra, D. Sancho
de Noronha, D. Duarte de Albuquerque, D. Antônio de
Vasconcelos, Lourenço da Veiga, Diogo Dias (cordoeiro),
André Fernandes (oleiro), Antônio Fernandes (oleiro),
Manuel Fernandes (caixeiro), Francisco Braz, (tanueiro), Francisco Afonso (cerieiro).
Compunham a mesa da Misericórdia, D. Diniz de
Lencastre (provedor), Jorge de Albuquerque, Nuno Álvares Forcei, João de Melo, Cristóvão Soares, Álvaro
Anes Barreto, Gabriel Thouro, Adrião Nunes, Diogo Joper (cordoeiro), Bartolomeu Viano (chincheiro), Martim Fernandes (sapateiro), Baltazar Fernandes (oleiro).
A comissão assinalou no livro dos acórdãos a seguinte deliberação :
"Assentamos de comum e unânime consentimento, conforme
os papéis e instrumentos autênticos, e mais deligências na matéria de que se trata, que o grande religioso e apostólico varão Frei

Apesar do acórdão a bandeira não foi pintada com
a imagem do frade. Terminado o mandato da Mesa de
1575, a ordem da SS. Trindade fez novo requerimento
que deu origem a outro acórdão, datado de 15 de setembro de 1576.
Ei-lo :
"De comurn acordo e unânime consentimento determinamos
que no pintar das bandeiras esteja de uma parte a imagem de
Cristo nosso Redentor, e da outra a Santíssima Virgem, Mãe da
Misericórdia. À sua direita um papa, um cardeal e um bispo,
como cabeça da Igreja militante, e um religioso da Santíssima
Trindade, grave, velho e macilento, de joelhos e mãos levantadas,
com estas letras, F.M.I., que querem dizer Frei Miguel Instituidor; e da parte esquerda da mesma Senhora um rei e uma rainha,
em memória do rei D. Manuel e a rainha D. Leonor, como
primeiros irmãos desta irmandade; mais dois velhos e devotos,
companheiros do venerável instituidor, e aos pés da Senhora algumas figuras de miseráveis, que representam os pobres, etc.".

Depois do acórdão nada se fez. Decorreu cerca de
meio século até o alvará régio de Felipe II, de 26 de
abril de 1627, assim redigido :
"Hei por bem que no pintar das bandeiras de todas as casas
da Santa Misericórdia destes reinos se conformem com as desta ei-
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dade de Lisboa, fazendo-se e pintando-se assim, e da maneira que
nela se usa, com a imagem do dito religioso e letras de F. M. I. como
dito é, e que as bandeiras que já estiverem feitas e pintadas se
emendem, e pintem nelas a figura do dito religioso com as ditas
letras. Pelo que mando a todos os desembargadores, corregedores
e ouvidores da câmara deste reino, e mais juizes e justiças,
oficiais e pessoas a quem este alvará de cópia dele em pública
forma for mostrado e o conhecimento dele pertencer, que assim
o cumpram, guardem e façam cumprir, etc.".

Diz Costa Goodolphim :
"Cumpriu-se esta ordem por muitos anos, mas foi também
com o correr dos tempos desprezada e hoje muitas Misericórdias
têm no seu estandarte adotado outros emblemas".

A justificação de iniciativa da ordem da Santíssima
Trindade encontra-se na Torre do Tombo. Damos em
anexo uma reprodução desse documento colhido na obra
de Costa Goodolphim, pois os frades não a publicaram.
Por que não constaria da crônica da SS. Trindade ?
Porque do inquérito resultou fraca demonstração do alegado . Algumas testemunhas mencionam dois frades.
Outra afirma que a fundadora foi a rainha D. Leonor,
auxiliada pelo trinitário.
Mencionando o caso diz Costa Goodolphim :
"Os trinitários queriam a honra só para o frade, deixando na
sombra todos os demais. Tanto era assim, como noutro lugar
notamos, que dão a Misericórdia de Santarém como sendo a segunda fundada, só porque foi um frade da sua ordem quem a
instituiu".

V

EMBLEMAS

Reunimos vários emblemas, escudos, selos de armas
de Misericórdias portuguesas e brasileiras.
Para sua interpretação solicitamos o parecer da senhorinha Jeny Dreyfus, especializada ern assuntos deste
gênero e técnico do Museu Histórico Nacional, mantido
pelo governo federal na capital da república.
Sobre o selo de armas da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, assim se expressou a Senhorinha Jeny
Dreyfus :
"Escudos ovais acostados pela ponta. O primeiro com uma
cruz latina irradiada ladeada pela abreviação MIZA (Misericórdia) encimada pelo "signum Dei" — Principiam et finis" (alfa
e ômega fundidos em um só). Sob a cruz o emblema da morte.
O segundo escudo apresenta as armas completas de Portugal.
Cart.ela barroca atravessada por um listei com as palavras "DeLisboa" encimada por uma coroa real".

vSôbre o emblema da Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo, inquiriu-me por diversas vezes o seu provecto
diretor clínico, o eminente Dr. Sinésio Rangel Pestana.
Fizemos várias tentativas de interpretação. Recorremos finalmente à reconhecida competência da senhorinha
Jeny Dreyfus, que assim se pronunciou, em relatório minucioso, erudito e técnico :
Santa Casa de Mesericórdia de São Paulo
Ern um oval formado por pérolas, um escudo carregado de uma
cruz latina sobre um monte, ladeada pelo monograma XXXX e
em ponta um M. O escudo é encimado por uma coroa real mal
desenhada e ladeada por pequenos ornatos barrocos.
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Segundo a Simbologia monogramática a única interpretação
que podemos dar ao monograma é a de um A e um V combinados,
isto é: "AVE MARIA
AVE MISERICÓRDIA" ou "AVE
MARIA MÃE DA MISERICÓRDIA".

Do paraclesis

Inúmeros sãos os caracteres simbólicos religiosos que encontramos na medalhística, na sigilografia e na numismática e logicamente são transportáveis a qualquer emblema em matéria congênere .
Segundo o Traité de Ia composition et de Ia lecture de toutes
inscriptions monétaires, monogrammes, symboles et emblèmes Depuis fépoque mérovingienne jusqu'à 1'aparition dês Armoiries
— de Lecoq Kerneven, tudo no símbolo tem um valor determinado.
Assim, sendo os monogramas, símbolos e emblemas monetários (o estudo é feito nesse terreno) se unem tão estreitamente
ao tempo, às circunstâncias políticas, sociais, religiosas de onde se
originaram, que, longe de serem um pálido reflexo, uma fraca expressão, trazem consigo uma parcela do tempo a que pertencem.
Pensando desta forma, Kerneven encaminhou seus estudos
pela interpretação dessa simbologia, baseando-se principalmente
na fé cristã, procurando e demonstrando os princípios que presidiram à composição das inscrições, monogramas, símbolos e emblemas.
A título de curiosidade e de ilustração juntamos a estas
notas um quadro com alguns dos símbolos e interpretações que
se encontram no livro do autor acima citado.
Mostraremos a seguir algumas letras estudadas e interpretadas por Kerneven, para melhor compreensão do1 mecanismo cerebral do autor.
Do C emblemático
Na composição dos monogramas mistos, o C se transforma
muitas vezes em crescentes <l"'9 . Porém em qualquer forma que
apareça exprime sempre uma idéia cristã.
Quando pela força das circunstâncias esta letra afeta a forma
do crescente, exprime sempre uma sentença, um pensamento,
uma idéia cristã.
O C entra na formação do M, do V, e do X sendo ele um
dos mais possantes geradores das letras emblemáticas.
Este sinal é portanto um emblema do cristianismo na época
merovíngia e mesmo mais tarde.

O paraclesis é sinal sagrado formado por dois C emblemáticos ou de dois crescentes
unidos um ao outro por
uma de suas extremidades. Não se deve confudir com o ômega
com o qual mostra alguma semelhança, porém, sem o mesmo sentido e o mesmo valor. O ômega é sempre um atributo de Deus;
o paraclesis como todos os sinais cristãos da idade média é um
emblema de mercê ou de perdão, especialmente emblema de consolação .
Aparece de várias formas, sendo que, na mais alongada, muito
se assemelha a um S simbólico. Este sinal se combina com um
símbolo sagrado ou com uma letra emblemática e exprime:
"CHRISTUS, CONSOLATOR, SALVATOR".
Do l emblemático
Nas composições dos grandes tipos monetários cristãos, o I
maiúsculo é quase sempre um verdadeiro símbolo. E' a inicial
de Jesus e expressa o seu nome.
Do V emblemático
Esta letra emblemática oforece duas formas, a do V e K e
muitas vezes a do M simbólico
.Nos emblemas essas duas letras são irmãs e formadas dos mesmos elementos. Assim os dois
crescentes, as duas iniciais do nome de Cristo, formam o V e o M
simbólicos. Pelo sentido da composição é que chegamos a saber
qual a letra que deve ser lida.
W A sua interpretação é "MATER, VIRGO, VENERANDA, VÁS ELECTIONIS". - - As folhas de louro que partem da
letra são um sinal de eleição. A composição do M e do V simbólicos
é contemporânea da flor de lis.
Do M emblemático
Esta letra tem a função mais importante nas composições
emblemáticas. Foi muitas vezes confundida com o ômega quando
ainda não se conhecia a letra emblemática. Vários elementos
entram na sua composição monogramática e simbólica.
•jj Além dos dois C ou dos dois crescentes, formando a inicial de MARIA, vem se juntar a estes a letra S formando a curva
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superior do M. Esta composição quando só, isolada de outra qualquer letra tt significa "MATER SALVATORIS".
Do desdobramento dessas duas letras fundidas monogramàticamente em suas várias modalidades podemos formar a alocução seguinte : "MATER MARIA SALVATORIS".
M tt S
ou
SI M Z
E assim sucessivamente poderíamos continuar com o estudo
de várias letras e vários caracteres emblemáticos, como nos mostra
o quadro anexo, mas, seria nos estender demais quando desejamos apenas apresentar pequenos exemplos de um assunto tão
atraente e tão pouco cnhecido, mas de grande alcance para os
estudiosos não só da sigilografia como das várias disciplinas a
ela ligadas".

Sobre a Santa Casa de Misericórdia de Santos,
assim opinou a senhorinha Dreyfus :
"Um escudo de vermelho com a figura da Caridade ou da
Misericórdia, representada por uma mulher que agasalha uma
criança, tendo outra em seus braços. O escudo é encimado por
uma estrela irradiada e ladeado pelos ramos de fumo de café".

O emblema da Santa Casa de Misericórdia da Baía
mereceu a seguinte menção do técnico do Museu Histórico Nacional :
"Um escudo que por sua vez carrega mais dois escudos. O
plrimeiro com uma cruz latina ladeada pela palavra Miza (Misericórdia) e terminada pelo emblema da morte: crânio humano
e tíbias cruzadas. O segundo escudo apresenta as armas imperiais
brasileiras. O conjunto é encimado pela coroa imperial e ladeado
pelos ramos de fumo e de café. O todo é circundado por uma
orla com a seguinte legenda : "Santa Casa de Misericórdia da
Baía".

Eis a interpretação do mesmo técnico para a Santa
Casa de Misericórdia do Espírito Santo.
"Dentro de um oval formado por pérolas encontra-se um
escudo de verde, tendo em campo uma cruz latina trilobada ladeada

pela abreviação Miza (Misericórdia) circundada por uma orla
possivelmente de azul, carregada de 15 estrelas, deixando ver a
seus pés um crânio humano. A orla cobre a ponta do escudo
que é encimado por uma coroa imperial. Este emblema foi inspirado nas armas imperiais brasileiras".

Sobre o caso de Porto Alegre assim se manifestou
a senhorinha Dreyfus :
"Escudo barroco com as cinco chagas de Cristo (emblema
muito comum às armas da misericórdia) encimado por uma
cruz latina sobreposta a uma coroa de folhagens".

Entre os escudos que remetemos à senhorinha Jeny
Dreyfus, encontrava-se um da Real e Benemérita Sociedade de Beneficiência Portuguesa. Eis a interpretação :
"Escudos ovais acostados pela ponta. O primeiro traz o emblema da Caridade ou da Misericórdia : uma mulher aconchegando uma criança ao seu manto e mantendo outra em seus braços. O segundo escudo tem as armas completas de Portugal: Ide
prata com cinco escudetes de azul postos em cruz, cada escudete
carregada de cinco besantes de prata, bordadura de vermelho carregada de sete castelos de ouro.
O conjunto é encimado pela coroa real".

O escudo da bandeira real portuguesa foi produto
da evolução da bandeira do Condado Portucalense
(1097) de Henrique de Borganha que adotara como
emblema heráldico uma cruz azul em campo branco.
Seu filho e sucessor Afonso Henriques (1139-1185)
fundando a monarquia portuguesa depois da vitória de
Ourique substituiu a cruz azul por outra cruz constituída por cinco escudetes, também de cor azul, contendo
cada um deles, cinco besantes de prata. Estes atributos
foram mantidos nas bandeiras seguintes, com exceção da
bandeira pessoal de D. Manuel, o Venturoso, e nas bandeiras do Brasil colonial. Sobre o significado dos cinco
escudetes e dos cinco besantes muita controvérsia exis-
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te. Segundos alguns, representam estes símbolos a lenda
do aparecimento de Cristo a Afonso Henriques (milagre de Ourique), ordenando-lhe que pusesse no seu escudo cinco escudetes azuis, dispostos em cruz, com cinco
besantes representando as cinco chagas de Cristo.
Camões, no canto III dos Lusíadas, dá outra versão:
"Já fica vencedor o Lusitano,
Recolhendo os troféus e presa rica;
Desbaratado e roto o Mouro Hispano
Três dias o grão Rei no campo fica.
Aqui pinta no branco escudo ufano,
Que agora esta vitória certifica,
Cinco escudo azuis esclarecidos
Em sinal destes cinco Reis vencidos.
E nestes cinco escudos pinta os trinta
Dinheiros por que Deus fora vencido
Escrevendo a memória em vária tinta
Daquele de quem foi favorecido;
Em cada um dos cinco pinta,
Porque assim fica o número cumprido
Contando duas vezes o do meio
Dos cinco azuis que em cruz pintado veio"

Para La Marche outro seria o significado. Conta
que tendo Afonso Henriques desbaratado cinco reis mouros e tomado cinco bandeiras pôs, em comemoração, cinco
escudetes azuis em suas armas. Mais tarde, mostrando
ao sumo pontífice as cinco cicatrizes de ferimentos de
guerra, o chefe da Igreja católica ordenou-lhe que figurasse cinco chagas em cada escudete. Outras interpretações existem como as de Teófilo Braga, Guerra Junqueiro.
O escudo só foi alterado no reinado de Afonso III,
o Bolonhês, ern 1250, quando este rei, tendo conquistado
o Algarve, alterou sua composição, oferecendo os castelos
de ouro em campo cor de sangue. Os castelos simbolizam

as fortalezas conquistadas aos mouros; o campo vermelho, o sangue derramado na guerra.
Estes castelos, como os escudetes e besantes, foram
mantidos nas bandeiras reais de Portugal e do Brasil colonial, mesmo durante o domínio espanhol.

Dos emblemas das Misericórdias portuguesas, o
mais simples que conhecemos é o de Cascais em que é representada apenas uma cruz latiria, dentro de um círculo.
Na de Vila Pereira, Cristo, pregado na cruz, é ladeado dos
dois anjos da guarda; aos pés da cruz enrosca-se uma serpente. Na de Faro vemos N. S. da Misericórdia com seu
manto aberto e ladeada pelo sol, de um lado e a lua, do
outro, tendo em torno a inscrição : "Da Misericórdia
Santa de Faro". Na de Valença vemos a cruz, sem Cristo,
cercada pela escada, esponja e chuço, com anjinhos em
várias atitudes. A de Castelo Branco representa o escudo
português, encimado pela coroa real e, mais acima pelo
espírito santo. Dois anjos ladeiam o escudo. A de Mafra
mostra apenas o escudo português, encimado pela coroa
real.
Os emblemas de Elvas, Barcelos, Braga, Coimbra,
Lamego, Figueira da Foz, Oliveira de Azeméis, Évora,
Santarém, Torres Novas, Torres Vedras, Setúbal Partinhão, Alcácer do Sal, são entre si muito semelhantes.
Representam dois escudos, sendo um deles sempre o que
contém as armas portuguesas. No outro, ora figura a
cruz (Figueira da Foz, Coimbra, Setúbal, Torres Vedras,
Viana do Castelo, Évora, Elvas, etc.), ora a Nossa Senhora da Misericórdia (Barcelos, Penafiel, Rio Maior, Braga). Na de Oliveira de Azeimes, o segundo escudo figura uma árvore e uma mulher, tendo uma criança nos braços e duas outras aconchegadas às suas roupas.

APÊNDICE

JUSTIFICAÇÃO FEITA PELA ORDEM DA SANTÍSSIMA TRINDADE
COM O OBJETIVO DE REIVINDICAR PARA FREI MIGUEL DE
CONTRE1RAS O TÍTULO DE INSTITUIDOR DA IRMANDADE
E/A MISERICÓRDIA, EM LISBOA — DOC. DA TORRE DO
TOMBO.

"Aos vinte he cinquo dias do mez de agosto de mil quinhentos e setenta e quatro annos em lisboa dentro da See delia omde Eu escriuão fuy
com hieronimo pinheyro Enqueredor desta Corte e aly preguntamos as
testemunhas seguintes presentadas por parte dos supplicantes Ittem Manuel
Jorge Cleriguo de missa morador na villa de santarem testemunha que
jurou sobre cs Santos Evangelhos de dizer verdade e preguntado pella petição dos supplicantes disse elle testemunha que se acorda (de trinta e cinquo
anos e esta parte pouco mais ou menos) ver na bandeira da Santa Mizericordia da Villa de santarem amdar pimtado hum religioso da dita bordem da
Santíssima trindade E se dizia que forma o primeiro instituidor da jrmandade da Santa Mizericcrdia E que por essa razam andava pimtado na dita
bandeira e assy cuuiu Elle testemunha dizer a pessoas antiguas que o
dito Religioso que instituirá a dita jrmandade se chamava frei Miguel E
que hera da bordem da Santíssima trindade e este ouuio dizer por muitas
vezes e de vinte e cinquo anos a esta parte pouco mais ou menos via elle
testemunha a'guns religiosos da dita bordem da Santíssima trindade queixarem-se que o dito religioso que andava pimtado na dita Bandeira o não
pimtavão tão descoberto como antigamente o pimtavão porque soo mente
lha parecia a cabeça e parte do habito E ai não disse do contheudo da
petição e do costume disse que joy Religioso desta hordem da Santíssima
trindade Manuel Jorge hieronimus".

Consta que a Misericórdia de Santarém foi fundada por um
frade, frei Martinho de Molina, em 1502. Os frades da SS. Trindade quiseram considerá-la como a segunda fundada em Portugal. Não é exato. A do Porto (2.a) é de 1499, Évora e outras
vêm de 1498. O hospital de Santarém já existia porém. Foi
fundado pelo bispo da Guarda, D. Martinho e pela rainha Santa
Isabel, em 22 de dezembro de 1321. Chamou-se o Hospital dos
Inocentes, para o qual Santa Isabel deixou, no seu testamento,
100 libras.
D. João II reuniu os hospitais de Santarém em um só sob
o nome de H. de Jesus Cristo, como fez em Lisboa com o Hospital
de Todos os Santos. Isto foi possível pelo testamento de João
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Afonso que deixou todas as suas propriedades para criação do
Hospital de Jesus Cristo em 1426.
"Ittem — francisco da ffonsequa Capellão das Capellas dei Rey Dom
Afonso o Quarto situadas na See desta Cidade de Lisboa testemunho que
jurou scbre as Santos Euangelhos de dizer verdade e preguntadp pella petição disse elle testemunha que aueraa trinta e poucos annos pouco mais ou
menos que Elle testemunha estamdo na religião e mosteiro da Santíssima
Trindade desta cidade de Lisboa ouuiu dizer a pesoas antiguas e Religiosas da mesma hordem que a primeira pesoa que instituirá a Irmandade da
Santa Mizericordia desta Cidade fora hum religioso da mesma hordem e
habito cujo nome lhe não lembra e começara com visitar enfermos e presos
ajuntando para isso Esmolas e he lembrado elle testemunha que de trinta
annos a esta parte pouco mais ou menos vio na Bandeira da Mizericordia
desta Cidade amdar pimtado hum religioso com parte de Insígnia dio habito que he a Cruz azul e vermelha da dita hordem da Santíssima Trindade E ouiu elle testemunha dizer que o dito religioso na dita bandeira
amdava pimtado por ser o primeiro Instituidor da dita Confraria e Irmandade da Santa Mizericordia. E assy auerá dez annos pouco mais ou menos
que nos Crastos da See desta Cidade sobre a porta da Capella omde antigua mente foy a Mizericordia vio elle testemunha hum frade pimtado com
habito e Cruz da Santíssima Trindade em companhia de outras pesoas
que hiam com tumba leuantada a modo de Irmandade. E esto lhe amostrou a elle testemunha fernão gil religioso antiguo da dita hordem dizendolhe que pella dita causa lhe mostraua E ai não disse e do costume disse
que foy Religioso da dita quasa — francisco da ffonseca — hieronimus. Ittem
— Simão frad.e merca.dor e morador a fancaria nesta cidade d'e Lisboa testemunha que jurou sobre os Santos Euangelhos de dizer a verdade e preguntado pella petição disse elle testemunha que da petição não sabe outra cousa
somente que aueraa vinte e cinquo annos pouco mais ou menos que segundo sua
lembrança vio em huma bandeira antigua da Santa Mizericordia desta Cidade
hum religioso pimtado o qual parecia ser do habito e hordem da Santíssima
Trindade porem elle testemunha não sabe a causa porque estava pimtado
na dita bandeira E da petição mais na sabe e ai não disse. E do costume
disse nada Simão frade — hieronimus.
E di nos fomos ao enes da pedra e na casa da Saúde preguntamos a
testemunha seguinte — Ittem : Dioguo fernandes cidadão e garda da Saúde
desta cidade de Lisboa testemunha que jurou scbre os Euangelhos de dizer
verdade E preguntaôo pela petição disse elle testemunha que desde quanto
ha que se acorda ouuio dizer a sua may per muitas vezes que hum padre
extrangeiro do habito e hordem da Santíssima Trindade fora a primeira
pesoa qye instituirá a Irmandade da Santa Misericórdia desta cidade de
Lisboa e que nisso interviera também a rainha D. Leonor molher dei Rei
Dom Johão o segundo que deus aja e que esto he o que sabe desta petição
e he homens que passa cie setenta anos. E ai não disse e do costume disse
nada — Dioguo Fernandes hieronimus.
Daluy nos fomos dentro ao Mosteiro da Santíssima Trindade e preguntam as testemunhas seguintes.
Ittem — Dioguo diaz cordoeiro e morador a porta de Santa Catharina
desta cidade na Cordoaria nova testemunha que jurou sobre os Santos Euangelhos de dizer verdade e preguntado pela petição disse elle testemunha
que de mais de trinta annos a esta parte se acorda elle testemunha ouuir
dizer a pesoas velhas e antiguas que a primeira pessoa que instituirá a
Irmandade da Santa Mizericordia desta Cidade de Lisboa fora hum religioso da hordem e habito da Santíssima Trindade visitando os presos c
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acudindolhes com esmolas livrando-os da dita prizão e desta maneira aduocara outras pessoas asy até que a dita Irmandade fora em crescimento
e he lembrado elle testemunha que na bandeira que servia na quasa da Mizericordia desta cidade de Lisboa ha vinte anos pouco mais ou menos
estan ao pimtados dois religiosos da hordem da Santíssima Trindade. E o
mesmo estão pimtados na dita quasa no retauoo de nossa senhora do altar
mayor dous religiosos da dita hordem e este he o que sabe da petição e
ai não disse. E do costume disse nada — Dioguo diz — mil quinhentos e
setenta e quatro — hieronimus.
Ittem — o padre frey André de Sintra frade professo da hordem da
Santíssima Trindade residente nesta quasa de Lisboa homem que disse ser de
mais de oitenta annos testemunhas que jurou sobre os Santos Euangelhos
de dizer verdade e preguntado pela petição disse elle testemunha que de
tempo que se acorda a esta parte sempre ouuio dizer a pessoas mais velhas
que elle testemunha que a Irmandade da Santa Mizericordia desta Cidade
de Lisboa fora principiada e instituída por hum religioso castelhan da
hordem e habito da Santíssima Trindade que se chama frey Miguel e que em
sua ajuda fora um homem nobre e devoto. E sabe elle testemunha que o dito
religioso andava pimtado na bandeira da Mizericordia e sabe também que
o dito religioso esteve pimtado em hum retaulo que estava em huma Caixa
de esmolas na Capella da Mizericordia da See desta cidade e asy ouui dizer
que está pimtada no altar mor da Mizericordia desta Cidade.
E ai não disse e do costume o que dito tem esta testemunha não
assinou por sua muita hedade e fraqueza.
Ittem — o Reverendo Padre frey Paulo Cabral Vigário deste Mosteiro
da Santíssima Trindade de Lisboa testemunha que jurou sobre os Santos
Euangelhos d'e dizer verdade e preguntado pela petição disse elle testemunha que de quarenta annos a esta parte vio elle testemunha na bandeira
(sic) que auera quarenta annos que vio na bandeira da Mizericordia da
Villa Santarém hum religioso da hordem da Santíssima Trindade com sua
cruz no peito na dita bandeira e este vio per annos e ouuio el!e testemunha
dizer a religiosos antiguos da dita quasa e hordem que hum frade da dita
hordem per nome frey Miguel de Valenca instituirá e principiara a Irmandade da Santa Mizericordia nesta cidade de Lisboa e que por esta razão
e memória anciava pimtado na dita bandeira. E ai não disse E do costume o
que dito tem — frey Paulus Vicarius — hieronimus.
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de mil quinhentos e setenta
e quatro em lisbca hieronimus pinheyro enqueredor comiguo escrivão fomos
a alfama na quasa de João Afíonso bocarro e preguntamos por testemunha.
Ittem — Jchão afonco bocarro cidadão desta Cidade de Lisboa e nella
morador alfama de Nossa Senhora dos Remédios testemunha que jurou sobre
cs Santos Euangelhos de dizer a verdade. E preguntado pella petição disse elle
testemunha que conheceo nesta cidade em tempo da governança da Raynha
D. Leonor e hum Mestre Miguel frade professo da Santíssima Trindade e
pregava na See desta cidade e era Castelhano o qual mestre Miguel e
João Rodrigues Rouca e com Contrim do paço flamengo morador na rua nova
e outros moradores S. Johão rodrigues cirieiro que vivia a porta de ferro
e hum liueiro chamado gonçalo fernandes e com hum Valenceano bastado
e morador na Correaria que se chegaram a Instituição da Irmandade da
Santa Mizericordia pedião ao domingo esmola para os prezos e o principio da
instituição dessa irmandade foi começada pelo dito mestre Miguel João Rodrigues rouca e Contim do paço e sendo asy instituída na Crasta da See
desta cidade e sobre o portal da Capella da dita confraria estava pimtada
a bandeira da mizericordia e o dito mestre Miguel com seu habito de frade
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e cruz no peito e também estavam pimtadas seus ajudadores e na porta principal repartiam a esmola que tiravão pellos presos e pobres e punhão mesa
e caixa na dita porta principal da See. E esto he o que sabe da petição.
E ai não disse e do costume nada. Johão affonso bocarro — hieronimus.
Ittem — Aos vinte e oito dias do mês de agosto de mil quinhentos e
sententa e quatro annos em Lisboa nas pousadas de mym Escrivão o dito
Enqueredor comiguo Escrivão preguntamos as testemunhas seguintes.
Ittem — Simão da roza fundidor de metal morador nesta cidade de Lisboa
na rua das Cobriteiras testemunha que jurou spbre os Santos Euangelhos
de dizer verdade. E preguntado pella petição disse Elle testemunha que da
petição não sabe outra cousa somente vio oje neste dia no altar mor da
Mizericordia desta cidade da banda do Euangelho no painel e nossa Senhora
estarem pimtaclos dous frades de habito brancos que se parecem com os
dos frades da Santíssima Trindade. E segundo se parecer vio Cruz nos
peitos posto que se lhe não enxerga bem. E sempre elle testemunha vio
os ditos padres pimtados no dito painel. E ai não disse e de costume disse
nada. Simão da roza — hieronimus.
Ittem — Simão affonso çapateiro e morador na rua Dom gil eanes teptemunha que jurou sobre os Santos Euangelhos de dizer verdade e preguntado pella petição disse elle testemunha que não sab= da petição outra cousa
somente que no altar mor da quasa da santa Mizericordia desta cidade da
parte do Euangelho no retanolo de nossa Senhora estarem pimtados dous
vultos brancos de frades que lhe parecem serem da Santíssima Trindade
corno por eiles se pede ver e não sabe que significam. E ai não disse — Simão affonso — hieronimus.
Ittem — manuel André pimtor e morador ao rossio testemunha que
jurou sobre os Santos euangelhos de dizer verdade e preguntado pella
petição disse elle testemunha que não sabe mais da petição somente que no
tempo do trabalho Elle testemunha preguntou pintou as Crastas da see
desta cidade e em a porta de huma capella que comumente se diz que foy
onde se fundou a confraria e Irmandade da Santa Mizericordia vio elle
testemunha pimtada a insígnia da Mizericordia e a huma parte entre outras
p -'Zsoas que também estavam pimtadas estava hum frade de hábitos brancos
que parecia ser do habito da Santíssima Trindade e mais não sabe o que
significava e lhe lembra que aprendendo elle testemunha com Garcia fernandes que pimtou o retaulo da Santa Mizericordia vio em huma quasa
huma caixa de confraria da Mizericordia hum frade pimtado de hábitos
brancos a huma parte e não sabe o que significava E também vio no retanu!o do altar moor da casa de Santa Mizericordia da parte do Euangelho
estarem pimíados dons frades de hábitos brancos que parecem da Santíssima
Trindade e ai não disse e de costume disse nada Manuel andré — hieronimus.
Ittem — frey Bernardo da madre deos frade professo da hordem da
Santíssima Trindade e residente neste mosteiro de Lisboa testemunha que
jurou sobre os santos Euangelhos de dizer verdade E preguntado pela petição disse Elle testemunha que foy por vezes a igreja e hermida da Santa
Mizericordia desta cidade e no retanolo do altar mor da banda do Euangelho no painel do meo vio elle testemunha a par de hum Papa e hurn
Bispo dous frades com hábitos da Santíssima Trindade e ouuiu elle testemunha dizer a muitas pessoas antiguas como foy a um frey affonço o
Velho da mesma hordem que he defuncto que frey Miguel Castelhano frade
da dita hordem fora o que ajudara a principiar a Irmandade da Santa
Misericórdia desta cidade de Lisboa E que anda pimtado na bandeira da
Santa Mizericordia E ai não disse e do costume disse que he frade da

dita hordem e disse verdade — frey Bernardo da madre deos — hieronimus .
Ittem — frey Vicente frade professo da hordem da rademçam dos capti\»os residente no mosteiro desta cidade testemunho que jurou sobre os santos Euangelhos de dizer verdade E preguntado pella petição disse elle testemunha que ouuiu dizer antigamente aos padres antiguos da dita hordem
e a outras pessoas de fora delia que o primeiro instituidor he fundador da
Irmandade da Santa Mizericordia desta cidade de Lisboa fora num frade
da dita hordem e castelhano de nasçam e por essa razão andava pimtacp
nas bandeiras da Santa Mizericordia E de feito elle testemunha o vio pimtado em algumas das ditas bandeiras e se dizia que era o dito frey Miguel
e oje neste dia vio elle testemunha na casa da Santa Misericórdia desta
cidade no painel do meo do altar moor .estavam pimtados dous frades da
Santíssima Trindade com seus hábitos brancos ha porta do euangelho e a
par de hum Papa e Bispo e ai não disse. E do costume o que tem dito
— frey vicente — hieronimus.
E logo no dia atraz scrito o dito Emqueredor comigo Escrivão fomos a
see desta cidade e ahi preguntamos a testemunha seguinte.
Ittem — Brasia damcrade veuva molher que foy de temam Mascarenhas Criado dei Rey nosso senhor e morador junto do Collegio de SantAntam testemunha que jurou sobre os Santos Euangelhos de dizer a sua May
preguntado pella petição disse ella testemunha que ouuiu dizer a sua May
que era molher antigua que hum frey Miguel frade da Santíssima Trindade
fora o primeiro fundador da Santa Mizericordia desta cidade de Lisboa e
ella testemunha se afirma que no altar moor da quasa <i'3 Santa Mizericordio no painel do meo da porta do Euangelho esta pimtado hum frade ou
dous da hordem da Santíssima Trindade E não é bem lembrada ella testemunha se viou ou se lhe disse a dita sua may que na bandeira antigua da
Mizericordia andava pimtado o dito frey e não sabe mais da petição e de
costume disse que he Irmaa da hordem da Santíssima Trindade e tem
parentes na dita hordem. Brasia damdrade — hieronimus.
Aos dezoito dias de septembro de milquinhentos setenta e quatro em
Lisboa o Emqueredor e eu escrivão fomos a Cadea e ahi a grade preguntam as testemunhas por parte dos Padres suplicados cujos nomes e ditos
são os seguintes.
Ittem — fillipp eanes cleriguo de missa e preso na prisão desta cidade
de lisbca por casas eiveis testemunha jurado sobre os Santos Euangelhos E
preguntado pelo comtheudo na petição dos suplicantes que lhe foi lida
e declarada disse elle testemunha que r.ão conheceo o padre frey Miguel
comtheudo na paticão somente lhe lembra que vio algumas vezes estando a
confraria e Irmandade da Santa Mizericordia nas Cratas da See desta cicíade ver elle testemunha no retanulo que esta na quasa da capella onde estava
a Mesa da dita Irmandade pimtado um religioso da hordem da Santíssima
Trindade no painel dos mais altar de cima do dito retanolo e ose dizia que
se pimtava aly aquelle religioso por serem os padres da trindade os que
instituirão a dita Irmandade e nas bandeiras da dita confraria da Mizericordia se lembra elle testemunha ver andar pimtado o dito religioso da Santíssima Trindade e esto ha poucos mezes que elle testemunha vio na bandeira velha da dita confraria que hia aos enterramentos dos defunctos e
ai não disse da petição e do costume que elle foy testemunha religioso do
moesteyro da Santíssima Trindade e tem ainda hum irmão religioso do
mesmo Moesteiro e disse verdade — felippe aunes — fenião da goarda —
Logo no dito dia nas pousadas de mym Escrivam hy o dito fernão da
goarda emqueredor e eu preguntamos as testemunhas seguintes.
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Ittem — Belchior fernandes Capelão do hospital dei Rei nosso senhor morador dentro nas casas e aposento do dito hospital testemunho jurado sobre
os santos Euangelhos E preguntado peto comtheudo na petição d'os supplicantes disse que ssndo elle testemunha moço de quinze annos sempre ouviu
dizer que hum Padre da hordem da Santíssima Trindade por nome frey
Miguel fora ajudador de se instituir a irmandade da Santa Mizericordia
desta cidade e ouuio dizer que o dito religioso hia confessar as cadeas e
pedia esmollas a pessoas honradas e as dava aos presos necessitados e os
provia com as ditas esmollas que tirava e o ajuduão pera isso pessoas devotas e charitativas E pera dita maneira e com seu adjutorio do dito religioso se viera a dita confraria a fazer e esto ouuio elle testemunha em
geral morando elle testemunha na villa de santarem donde he natural e
se acorda elle testemunha que vio em huma bandeira da mizericordia da dita
villa pw espaço de mais de vinte anos andar pimtado hum religioso da dita
hordem c'fz Trindade E se dizia geralmente que se pimtava o dito religioso na dita bandeira por ser hum dos Instituidores da dita confraria. E ai
não disse e do costume nada. Belchior fernandes — fernão da goarda.
Aos dezeseis dias do mez de octubro de mil quinhentos setenta e quatro
em Lisboa nas pousadas de mim Escrivão hieronimo pinheiro Emqueredor e
eu escrivão preguntamos a testemunha seguinte.
Ittem — Dyogo lopes cardoeiro morador nesta cidade ds Lisboa aos fieis
de Deos fora da porta de Santa Catharina testemunha jurada sobre os
santos Euangelhos E preguntado summariamente pello comtheudo na petição
dos supplicantes disse que da petição outra cousa não sabe nem lhe lembra
somente que eu era tincoenta annos pouco mais ou menos que estando a
mesa e confraria da santa Mizericordia desta cidade de Lisboa na crasta
da see vio elle testemunha andar pimtado na bandeira e insígnia d'a dita
confraria hum frade da hordem e habito da Santíssima Trindade. E ai não
disse e do costume que he irmão da Misericórdia e agora da mesa e disse
a verdade — Dyogo lopes — hisronimus.
Aos oito de Março de mil quinhentos setenta e cinquo annos em Lisboa nas pousadas de mym Escrivão fernão da goarda Emqueredor e eu
escrivão preguntarnos pello padre frey bernardo da inadre Deos presentadcs.
Ittem — frey eusebio religioso da hordem da Santíssima Trindade residente no dito Mosteiro desta Cidade de Lisboa ao presente testemunha
jurada sobre os Santos Euangelhos. E preguntado summariamente pela petição dos supplicantes disse que da petição outra cousa não sabe somente que
auera doze, ou treze ou quatorze anos que estando elle testemunha na
quimta do Moesteiro que esta no Seixal da banda dalem vinha a dita quimta
s. na outra quimta junto ao Moesteiro e falava por muitas vezes na confraria de Santa Mizericordia e dizia que hum religioso do dilo convento
da Santíssima Trindade fora o primeiro homem que instituirá a irmandade e confraria da Santa Mizericordia E conuocaua homens honrados pera
isso. E elles o ajudavão e faziam todas comidas e jantares que levavam aos
presos das cadeas E dizia o dito joão fernandes ourives oue o dito religioso fora o primeiro homem que pregava ans Judeus na sua bisnoga a concepção
oncia ha tinham no dito tempo por mandado dei Rei Dom Manuel. E o
mesmo ouuiu elle testemunha a hum religioso do dito convento por nome frey
affonso que era homem muito antigo de sessenta annos na hordem e sabe
que no retanulo da Mizericordia da Cidade esta pimtado hum ou dous
religiosos da dita hordem como per elle se pode ver. E ai não disse da
petição. E do costume que he religiosos no dito convento e disse verdade, fry eusebio — fernão da goarda.
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