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A morte e a salvação da alma na Braga setecentista 

Resumo 

 

O nosso trabalho resulta da investigação realizada sobre a morte em Braga no século 

XVIII, dando a conhecer as suas diferentes vivências e a forma como todos os fiéis almejavam a 

salvação da alma. 

A morte implicava uma experiência de vida a dois níveis: o corporal, relacionado com os 

rituais e procedimentos a ter com os restos mortais dos defuntos; e o espiritual, no qual a 

importância da salvação da alma fazia movimentar um conjunto diversificado de indivíduos e 

coletividades, em torno de práticas cultuais, tendo por fim a entrada das almas no Paraíso. Estas 

duas dimensões da vivência social da morte eram enquadradas, na Idade Moderna, pela 

pregação religiosa da Igreja Católica, que então consagrou o Purgatório como etapa 

imprescindível de passagem para todas as almas que deviam ser purificadas, antes de 

alcançarem a glória eterna. A estadia das almas neste local de expiação e sofrimento podia ser 

abreviada, segundo os preceitos teológicos, através da celebração de serviços religiosos, como 

as missas. 

Os fiéis deviam seguir diariamente os ditâmes comportamentais e espirituais da Igreja, 

como forma de estarem preparados para o surgimento da morte. Todavia, quando se tornasse 

patente que a vida das pessoas estava em risco, estas deviam solicitar a presença do sacerdote 

para dele receberem os sacramentos e o conforto espiritual necessário aos últimos momentos. 

Dos familiares, amigos e vizinhos esperava-se igualmente a sua presença e apoio, através das 

suas orações, para que o agonizante fosse acolhido por Deus. Ao mesmo tempo, o moribundo 

devia efetuar o testamento, por forma a deixar definidas não só as questões materiais, como 

também as determinações relativamente ao destino do corpo e aos socorros espirituais para a 

alma, que deviam ter lugar. O indivíduo encomendava-se a Deus e pedia o auxílio dos 

intercessores celestes para a sua causa. 

O cuidado e o respeito devidos aos restos mortais dos defuntos eram fundamentais. 

Procurámos, pois, apresentar de que modo os habitantes da cidade de Braga pretendiam ver os 

seus corpos amortalhados e velados. O acompanhamento dos defuntos à sua última morada era 

um momento solene, para o qual eram convocados familiares e amigos, mas também o clero e 

as confrarias da cidade. As igrejas paroquiais e confraternais constituíam-se como os principais 

locais de repouso dos defuntos, aguardando o juízo final. De facto, muitas confrarias 
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bracarenses detinham um papel importante, quer no acompanhamento à sepultura dos seus 

confrades e de outros fiéis falecidos, quer no tumulamento dos mortos. 

Mas se o destino do corpo era importante, a preocupação com a salvação da alma era 

fundamental. Assim, analisámos as missas solicitadas pelos fiéis para este fim e a sua redução 

no final do século XVIII. Neste aspeto particular, as confrarias locais desempenhavam um papel 

importante na assistência espiritual às almas dos seus membros, determinando a celebração de 

sufrágios que conheceram um forte acréscimo, na primeira metade setecentista. Estas 

instituições constituíram-se igualmente como recetoras de legados de missas perpétuas, 

destinadas à salvação da alma. Todavia, a segunda metade do século XVIII assistiu a uma 

redução no número de legados recebidos, bem como a uma crescente dificuldade confraternal 

no cumprimento das obrigações pias por eles determinadas. Este facto, associado à redução dos 

sufrágios não perpétuos, solicitados para depois do enterro, são sintomas de uma crise na forma 

como a vivência da morte e do Purgatório estavam estruturados. 

 Detivemos igualmente o nosso enfoque sobre os principais locais de celebração 

sufrágica, analisando a relevância dos altares privilegiados. Procurámos também estudar as 

caraterísticas dos elementos do clero, em especial os que estavam ao serviço confraternal, os 

quais possibilitavam o funcionamento regular deste setor sócio-religoso e as suas relações, nem 

sempre pacíficas, com os indivíduos e organizações que serviam. 
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Death and the soul salvation in XVIII century Braga  

Abstract 

 

 Our work is the result of an investigation done about death in Braga in the XVIII century, 

making to know the diferent ways of living it and the way how all the faithful wanted their soul´s 

salvation. 

 Death implicated two levels of experiencie: the body one, related to the rituals and 

procedures to have with the mortal remains of the dead; and the spiritual, in wich the importance 

of soul salvation made a diversified group of individuals and coletivities move, around cultual 

practices, with the purpose of the entry of souls in Paradise. These two dimensions of the social 

experience of death were backgrounded, in Modern Age, by the religious preaching of the 

Catholic Chruch, wich then consacrated Purgatory as an indispensable step of passage for all 

souls that needed to be purified, before reaching eternal glory. The permanence of souls in this 

place of expiation and suffering could be shortened, accordind to theological precepts, through 

the celebration of religious services, like the masses. 

 The faithful should always follow the comportamental and spiritual rules odf the Church, 

so they could be prepared for the apearance of death. However, when it was plain obvious that 

one´s life was at risk, he should demand the presence of a priest to receive the sacraments and 

the necessary spiritual confort for his last moments. People hoped that their relatives, friends and 

neighbours were also present, and could support with their prayers, in order to be welcomed in 

the after life by God. At the same time the dying one should made his testament, in a way that 

his material matters were defined, but also to determinate his body destiny and the spiritual help 

that should take place. The individual delivered himself to God and asked the help of celestial 

intercessors, for his cause. 

 The care and respect towards the mortal remains fo the dead, were fundamental. So, we 

wanted to present in wich way the habitants of the city wanted to see their bodies dressed up 

and vigilated. The acompaniement of the deceased to their last adress was a solenm ocasion, to 

wich relatives, friends but also the clergy and the confraternities were called. The parochial and 

confraternal churches were the main rest places for the deceased, waiting the final judgement. In 

fact, many confraternities of Braga had an importante paper, in the acompaniement of their dead 

coleagues and other faithful, and in the burial of the deceased. 
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 But if the destiny of the body was important, the preocupation with the salvation of the 

soul was fundamental. In so, we analised the masses asked by the faithful with this purpose and 

their reduction in the latest parto of the XVIII century. In this particular topic, the local 

confraternities had an important paper in the spiritual assistance to the souls of their brethrens, 

determinating the celebration of masses that saw a great growing, on the first half of the XVIII 

century. These institutions also made themselves as receivers of legacys of perpetual masses, 

destinated to the salvation of the soul. However, the second half of the XVIII century saw a 

reduction in the number of legacys received, and a growing confraternal dificulty in the fulfillment 

of the pious obligations determinated by them, as well. This fact, associated with the reduction of 

the non perpetual masses, solicitated to be celebrated after the burial, are syntomns of a crisis in 

the way how the living experiencie of death and the idea of Purgatory were structured.  

 We also stood our focus on the main places of celebration, analising the relevance of the 

privileged altars. We also looked to study the characteristics of the clergy elements, particulary 

those who were at confraternal service and that made possible the regular running of this social-

religious sector, as well as their relations, not always peaceful, with the individuals and 

organizations that they worked for. 
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Introdução 

 

 A morte é uma componente indissociável da condição humana. Já na pré-história o 

homem começara a estabelecer certos rituais prestados no cuidado dos mortos. Posteriormente, 

as primeiras civilizações manifestaram uma preocupação crescente com o destino dos defuntos 

no outro mundo. Ao longo dos séculos, esta questão foi vivida e percecionada de diferentes 

modos, enquadrados em contextos religiosos, sociais, económicos e políticos específicos. Assim, 

sendo um fator perene às manifestações sócio-culturais verificadas ao longo da evolução da 

humanidade, era natural que os investigadores se debruçassem sobre a vivência da morte no 

passado. A Idade Moderna, pautada por diferentes conceções cristãs acerca do além, que 

emergiram após a reforma protestante e o Concílio de Trento, tem oferecido um importante 

campo de investigação, destacando-se os trabalhos analíticos levados a cabo por autores 

franceses, espanhóis e ingleses. 

Do mesmo modo, também em Portugal se têm produzido estudos focalizados nesta 

temática, centrados na análise da realidade a nível local. Outros trabalhos realizados, ainda que 

não fossem diretamente centrados sobre o problema do fim da vida ao longo da história, 

focaram-se igualmente sobre esta questão, inserida numa perspetiva complementar ao estudo 

de instituições como a Igreja, as Misericórdias, as irmandades ou as ordens religiosas. Ora, 

relativamente à cidade de Braga, a questão da temática da morte tem sido abordada igualmente 

nesta perspetiva. Os trabalhos efetuados são muito poucos, todavia possibilitam uma primeira 

perceção da vivência da morte na cidade ao longo dos séculos. Todavia, faltavam ainda estudos 

que procurassem estudar este fenómeno, de forma profunda e alargada, projeto que nos 

propusemos desenvolver para o século XVIII. 

Como é sabido, Braga, desde o fim Idade Antiga, tornou-se cabeça de diocese, 

constituindo-se como um dos mais antigos e importantes centros religiosos e clericais do 

catolicismo peninsular. O seu devir histórico ficou infalivelmente marcado pelo peso da existência 

e atividade de um poderoso líder temporal e episcopal, como era o arcebispo local. A este nível, 

o século XVIII ficou marcado pelo exercício de dois arcebispos pertencentes à casa real: D. José 

de Bragança (1741-1756) e D. Gaspar de Bragança (1758-1789), demonstrando a 

proeminência política que a titularidade deste cargo então alcançou. Todavia, o final do século 

assistiria a redução dos seus poderes temporais, decidida pelo estado aquando da entronização 

de D. Frei Caetano Brandão (1790-1805).  
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Por outro lado, a Idade Moderna, após o Concílio de Trento em meados do século XVI, 

viu surgir, no mundo católico, uma crescente preocupação com a salvação da alma, depois da 

Igreja ter reforçado e confirmado a existência do Purgatório, incentivando o seu culto, ao invés 

do que sucedeu nos países que seguiram o protestantismo. A preocupação dos fiéis com o 

destino final da alma era, pois, um fator que devia guiar o seu quotidiano. Todavia, como 

veremos, o século XVIII ficou marcado pelo início de uma crise neste modo de vivência religiosa 

e social do catolicismo. Como se teriam manifestado estes factos, na Braga setecentista?  

Na verdade, os objetivos principais que nortearam a elaboração desta tese foram no 

sentido de conhecer e analisar como os bracarenses deste século vivenciavam a morte, quer ao 

nível da dimensão corporal, quer ao nível da dimensão espiritual. Como se preparavam para os 

últimos instantes de vida? Que rituais envolviam o cuidado com os restos mortais dos defuntos? 

E que mecanismos religiosos eram postos em ação, individual e coletivamente, para as almas 

alcançarem o caminho da salvação? 

Com o fim de levarmos a cabo esta investigação decidimos proceder ao estudo e análise 

de fontes documentais conservadas em diferentes arquivos. Em primeiro lugar, para podermos 

compreender diversas dimensões sobre a temática da morte e da salvação da alma foi 

imperativo procedermos a um estudo dos testamentos das paróquias da cidade. De facto, a 

análise testamental permitiu abordar e investigar vários aspetos sobre o tema que nos 

propusemos estudar, sendo possível detetar as tendências então verificadas. Estes documentos 

possibilitaram-nos responder a várias questões, inseridas em objetivos específicos deste 

trabalho. Através dos testamentos, os habitantes locais exprimiam o modo como devia ser 

tratado o seu corpo, bem como a forma cerimonial através da qual devia ser acompanhado até à 

sua última morada. Quais as principais mortalhas solicitadas? Que grupos-chave eram 

escolhidos para os acompanhamentos dos defuntos? Para além destes aspetos, a análise de tais 

documentos contribuiu decisivamente para conhecermos o destino final dos restos mortais dos 

defuntos. Ou seja, quais os principais locais de sepultura determinados pelos testadores da 

época? Haveria templos que suscitavam maior procura, enquanto locais de eterno descanso? E a 

que critérios religiosos e sociais obedecia o tumulamento dos defuntos? 

O estudo testamental não abriu somente portas para a compreensão relativa ao destino 

dos corpos. Nestes documentos os fiéis manifestavam igualmente a sua crença na fé e dogmas 

católicos e apelavam para os intercessores celestes que podiam contribuir para a salvação da 

sua alma, no momento do juízo individual. Que intercessores eram esses? Encontraremos 



3 
 

figuras-chave da teologia e dos santos da igreja Católica, a quem os habitantes de então 

confiavam a sua salvação? Por outro lado, os homens e mulheres pretendiam não apenas salvar 

a alma da condenação eterna, como também libertá-la posteriormente das penas do Purgatório. 

Para alcançarem estes dois objetivos determinavam, nas suas últimas vontades, a celebração de 

serviços religiosos, em quantidades e qualidades que deixavam expressas nesses documentos. 

Assim, quais foram os serviços solicitados pelos bracarenses, para benefício da sua alma? Qual 

a sua evolução quantitativa e qualitativa ao longo da centúria? Que custo representava para os 

indivíduos? Estes serviços eram apenas destinados à salvação das almas dos testadores? E em 

que locais deviam ser celebrados? 

A análise testamental foi possibilitada pelo arquivo distrital local, através do fundo dos 

testamentos de provedoria. Este fundo era constituído, relativamente ao século XVIII, por cerca 

de 3600 testamentos, dos quais analisamos uma amostra de 222 exemplares, correspondendo 

este número a cerca de 6% dos testamentos setecentistas acima referidos. Todavia, a análise 

testamental não se circunscreveu aos que estavam depositados deste fundo. Socorremo-nos 

igualmente de mais 28 documentos similares transcritos em dois livros incluídos no arquivo da 

Sé de Braga. No total, analisámos 250 testamentos. A divisão analítica, deste quantitativo 

documental, seguiu a seguinte metodologia: dividimos a centúria em cinco períodos de 20 anos 

e, em cada um dos mesmos, estudámos 50 testamentos. Foi, portanto, nosso propósito 

estabelecer uma análise equitativa ao longo do século XVIII. Devido à impossibilidade de, em 

tempo útil, estudarmos todos os testamentos existentes, impunha-se uma seleção com critérios. 

A referência ao arquivo da Sé serve-nos para abordar também o segundo enfoque da 

nossa investigação, centrada no papel desempenhado pelas confrarias locais no campo da 

morte. Efetivamente, estas instituições prestavam auxílio caritativo e espiritual aos seus 

membros na hora da morte, quer através da sua participação nos acompanhamentos dos 

irmãos defuntos à sepultura, bem como na celebração de missas de sufrágio pela sua alma. 

Para além disso, as organizações confraternais receberam legados pios, com os quais se 

comprometiam a mandar rezar, a título perpétuo, missas pelas almas dos respetivos legatários. 

Como na Idade Moderna muitos indivíduos procuravam inscrever-se nestas organizações, a fim 

de poderem desfrutar destes benefícios, o estudo das irmandades bracarenses era fundamental. 

Tal como os testamentos, também as fontes confraternais permitiram dar resposta a certas 

questões e objetivos deste trabalho. Qual a evolução dos socorros espirituais destinados à 

salvação da alma, concedidos pelas confrarias aos seus membros, após a morte? Existiam 
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somente apoios de cariz individual a cada irmão? Ou as irmandades determinavam também 

cerimónias que sufragavam as almas de todos os confrades em conjunto? Que critérios estavam 

subjacentes à atividade dos sacerdotes recrutados para este efeito? Por outro lado, relativamente 

às fundações perpétuas instituídas, procurámos analisar as caraterísticas económico-financeiras 

que as sustentavam, o perfil dos instituidores, a periodicidade das celebrações e o âmbito das 

suas intenções sufrágicas.  

Para responder a estas questões, trabalhámos nos arquivos das igrejas de São Vicente, 

da Sé, de Nossa Senhora-a-Branca, de Santa Cruz, de São Lázaro e de São Vítor, para podermos 

estudar as fontes documentais dos fundos confraternais aí depositados. Para além destes 

arquivos, consultámos também o da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Braga, 

onde igualmente pudemos avaliar documentação relativa a estas instituições. Os livros de 

estatutos, de atas das mesas, das receitas e despesas, bem como os de missas pelos confrades 

defuntos e de missas de legados, entre outros, constituíram instrumentos de trabalho 

extremamente úteis para os objetivos a que nos propusemos. No quadro 1 enumerámos as 

confrarias incluídas no âmbito desta investigação. 

Quadro 1: Confrarias bracarenses analisadas 
Confrarias Fundação Extinção 
Almas da Sé 1723 Desconhecido 
Almas de São Lázaro Desconhecido Uniu-se à das Almas de São Vítor em 

1776.  
Almas de São João da Ponte Anterior a 1701 Depois de 1800 

Almas de São Vicente  1666 Em atividade recente 
Almas de São Vítor 1704 Em atividade no século XX 
Bom Jesus dos Santos Passos Fins do século XVI Uniu-se à de Santa Cruz em 1772 
Nossa Senhora-a-Branca Anterior a 1701 Em atividade. 
Nossa Senhora da Ajuda 1613 Uniu-se em 1753 à de Nossa 

Senhora da Graça 
Nossa Senhora da Boa Memória da Sé 1634 Em atividade no ano de 1800 
Nossa Senhora da Boa Nova Desconhecido Uniu-se à de Nossa Senhora-a-Branca 

em 1772 
Nossa Senhora da Paz da Sé Desconhecido Desconhecido 
Nossa Senhora do Bom Despacho da 
capela de São Sebastião 

Desconhecido Uniu-se à de Nossa Senhora-a-Branca 
em 1794 

Nossa Senhora do Ó (ou da 
Expectação) do Hospital 

Anterior a 1701 Uniu-se à de Nossa Senhora-a-Branca 
entre 1771-1779 

Nossa Senhora do Rosário da Sé Anterior a 1701 Em atividade no ano de 1800 
Santa Ana Anterior a 1701 Uniu-se à dos Santos Passos em 

1737 
Santa Cruz 1581 Em atividade. 
Santas Chagas da Cividade 1597 Uniu-se à de Santa Cruz em 1774 
Santíssimo Sacramento da Sé Anterior a 1701 Em atividade em 1800 
Santíssimo Sacramento de São Vítor Desconhecido Em atividade em 1800 
Santo Amaro da Sé Anterior a 1701 Em atividade em 1800 
Santo António de São Vítor Desconhecido Desconhecido 
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Santo Homem Bom Anterior a 1701 Uniu-se à de São Vicente em 1783 
Santo Nome de Deus e São Gonçalo 
(de São Vítor) 

Anterior a 1701 Uniu-se à de Santa Cruz em 1776 

São Bento do convento do Salvador Desconhecido Desconhecido 

São Crispim e São Crispiniano 1629 Em atividade no ano de 1800 
São Gonçalo do Recolhimento de Santa 
Maria Madalena 

1601 Uniu-se à do Santo Nome de Deus 
em 1733 

São Pedro dos Clérigos 1556 Desconhecido 
São Sebastião de São Vítor Desconhecido Uniu-se à das Almas de São Vítor em 

1775 
São Tiago da Cividade Anterior a 1701 Uniu-se à de Santa Cruz em 1794 
São Tiago de São Vítor Desconhecido Em atividade em 1800 
São Tomás de Aquino Desconhecido Desconhecido 
São Vicente Anterior a 1701 Em atividade. 
São Vítor Desconhecido Desconhecido 
Senhor das Necessidades de São Vítor Desconhecido Em atividade em 1800 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 1 

 

As confrarias estudadas abrangem um leque alargado do total de instituições existentes 

na cidade, durante esta centúria, correspondendo a cerca de 49% do total de irmandades 

existentes em 1762. A maioria estava já em funcionamento quando o século XVIII se iniciou, 

situação que se manteve para além de 1800. Poucas se terão fundado durante estes 100 anos, 

mostrando que o período de ouro de constituição confraternal bracarense terá correspondido aos 

séculos XVI e XVII. A análise deste quadro revela igualmente o desaparecimento de várias 

irmandades, especialmente na segunda metade do século XVIII. Como veremos mais à frente, 

esta situação não foi apenas apanágio da realidade bracarense. As confrarias foram 

confrontadas com uma situação económica difícil nesta época e a solução, para muitas, como 

aqui podemos verificar, foi a de se unirem a instituições congéneres mais poderosas, ou 

desaparecerem.  

 Foi nosso propósito abarcar neste trabalho não apenas a realidade das irmandades 

mais poderosas (como a de Santa Cruz, São Vicente ou Santíssimo Sacramento da Sé), como 

também as das mais humildes, às quais pertenciam os grupos populares. Pensamos que a 

amostra analisada se reveste de representatividade. A abrangência das fontes documentais 

existentes em cada fundo confraternal e em cada arquivo é diferenciada. Algumas irmandades 

possuem um conjunto documental satisfatoriamente completo, relativamente ao período em 

estudo, enquanto outras estão dotadas de um corpo documental mais fragmentado. Também 

devido a esta situação se tornou necessário analisar um número alargado de confrarias, de 

                                                             
1 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
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modo a podermos obter uma visão sustentada relativamente ao papel desempenhado por estas 

instituições na vivência da morte. 

 O estudo testamental e dos arquivos confraternais constituíu o núcleo documental que 

guiou o trabalho de investigação, mas este não se restringiu somente a eles. No arquivo da Torre 

do Tombo, pudemos igualmente analisar documentação relativa a algumas instituições 

conventuais da cidade, que também intervieram no socorro espiritual das almas dos bracarenses 

de então. O propósito deste estudo foi constatar o impato sócio-económico da morte nas 

diversas instituições, apesar do papel preponderante das organizações confraternais. 

 Todavia, qualquer investigação é incompleta sem que a ela seja adicionado um largo 

trabalho de pesquisa bibliográfica, no sentido de contextualizar os dados analisados e melhor 

entender os nossos resultados. O apoio dos trabalhos e pesquisas efetuados por outros autores 

permitiu, do mesmo modo, estabelecer uma análise comparativa com as conclusões por eles 

elaboradas, permitindo encontrar similitudes e diferenças. Assim, procedemos à consulta de 

bibliografia de cariz nacional e estrangeiro, nomeadamente bibliografia portuguesa, espanhola, 

brasileira, francesa e inglesa. O estudo bibliográfico abarcou as diferentes vertentes relativas à 

temática da morte em geral e também o papel fundamental desempenhado pelas confrarias na 

vivência dos últimos momentos, bem como no auxílio que prestavam à salvação da alma.  

Com o objetivo de analisarmos um leque bibliográfico alargado e complementar sobre o 

tema em estudo, procedemos igualmente a uma pesquisa que abarcou trabalhos recolhidos em 

diferentes bibliotecas.  

Procurámos sustentar a nossa investigação na pesquisa bibliográfica e no trabalho de 

recolha, comparação e análise quantitativa e qualitativa dos dados documentais depositados nos 

diferentes arquivos. Todo o trabalho foi desenvolvido no sentido de dar respostas às diferentes 

questões relacionadas com a vivência da morte e da salvação da alma, na urbe bracarense, 

durante o século XVIII, a que já aludimos anteriormente. O trabalho que em seguida 

apresentamos tem por finalidade contribuir para o estudo desta temática, apresentando as 

semelhanças e especificidades locais, inserindo Braga no contexto social e religioso da 

mundividência católica setecentista, de que fazia parte.  

O capítulo número I pretende ser como que uma “âncora” de todo o trabalho final que 

foi produzido. Pretende-se introduzir o leitor no contexto religioso da Idade Moderna, no qual era 

fulcral, durante a vida terrena, preparar a alma para o dia do encontro final com Deus, de modo 

a garantir a sua salvação. Este capítulo explica o aparecimento do Purgatório, durante a Idade 
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Média, como um local de expiação das almas que não tinham ainda adquirido a perfeição de 

modo a poderem entrar no Paraíso. Contudo, este novo “lugar” não adquiriu, de imediato, um 

estatuto de igualdade em relação ao Paraíso e ao Inferno, dentro da mentalidade social da Idade 

Média. Foi somente no século XVI, com as críticas protestantes que negavam a sua existência, 

que a Igreja Católica sentiu necessidade de reforçar, a partir do Concílio de Trento, a presença 

do Purgatório junto das populações. Através da pregação e do controlo eclesiástico, os homens e 

mulheres eram instruídos sobre este local em que a alma, ainda que sofrendo o castigo das 

suas faltas, podia ambicionar à salvação. A Igreja exortou, deste modo, os indivíduos a investir 

os seus recursos na salvação da alma, levando os fiéis a mandarem celebrar missas, perpétuas 

ou não, no sentido de libertar rapidamente a sua alma das penas purgatoriais.  

A partir do século XVIII, contudo, a crise do Purgatório começou a delinear-se no mundo 

ocidental. Novas correntes de pensamento, surgidas com o iluminismo, criticavam o excessivo 

controlo da Igreja sobre a sociedade. Os pensadores iluministas consideravam que este facto 

coartava o progresso humano, mantendo as pessoas subjugadas ao medo da condenação 

eterna. Por seu turno, a Igreja já não conseguia gerir a economia baseada no Purgatório, não só 

pelo número gigantesco de missas que se iam acumulando, sem que houvesse clérigos 

suficientes para as celebrar, como também por os bens e fundos monetários que sustentavam o 

pagamento das missas pelas almas dos defuntos estarem a tornar-se insuficientes.  

O segundo capítulo aborda a evolução do movimento confraternal europeu e bracarense, 

centrando-se, por fim, na análise das confrarias das Almas setecentistas da cidade de Braga. As 

confrarias surgiram na Idade Média, quer na Europa, quer em Portugal e eram essencialmente 

de cariz laical, sendo frequentemente associações de indivíduos que partilhavam um mesmo 

ofício laboral. Embora promovessem o culto religioso cristão, estas associações distinguiam-se 

sobretudo pelo apoio assistencial que disponibilizavam aos seus membros, nomeadamente em 

situações de pobreza, de doença ou por ocasião da morte. A partir do século XVI viram diminuir 

a sua dimensão assistencial material, em favor da assistência religiosa aos confrades e 

promoção do culto dos seus santos patronos. Inseridas num contexto teológico que valorizava a 

alma sobre o corpo, as confrarias tornaram-se recetáculos privilegiados dos que pretendiam 

deixar legados com o fim de sufragar as suas almas. Por outro lado, estas instituições 

proporcionavam aos seus membros o acompanhamento do corpo à sepultura, bem como a 

celebração de missas por sua alma. As confrarias conheceram assim um grande apogeu no 

século XVII, com a adesão em massa dos fiéis a estas instituições.  
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Mas, sobretudo a partir de meados do século XVIII, este cenário começou a inverter-se. 

As más administrações das Mesas, os problemas financeiros motivados pela perda de dinheiro 

que emprestavam a juro, bem como a intervenção estatal que limitou a possibilidade dos 

testadores lhe deixarem os seus bens para sufrágio das suas almas, foram alguns dos motivos 

que vieram estabelecer uma situação de crise no movimento confraternal. Deste modo, muitas 

destas instituições foram extintas, ou viram-se compelidas a unir-se, face aos constrangimentos 

apontados. 

No conjunto de irmandades bracarenses analisadas, procurámos refletir sobre a 

especificidade das confrarias das Almas locais. Estas organizações tinham por fim principal a 

celebração de missas semanais ou diárias, pelas Almas do Purgatório.  

O capítulo seguinte centra-se essencialmente na preparação do indivíduo para a morte, 

no seu acompanhamento à última morada e na escolha desta última. Os fiéis deviam preparar-

se para a eventualidade da ocorrência da morte solicitando a receção dos sacramentos da 

confissão, comunhão e unção dos enfermos. Simultaneamente, deviam redigir o seu testamento, 

de modo a deixar estipuladas as questões materiais e espirituais, de forma a poderem partir em 

paz. Um aspeto a considerar era a escolha da mortalha. Nos últimos momentos de vida, o 

defunto devia ser acompanhado por familiares e amigos. A presença do pároco local era 

também fundamental para o ajudar a bem morrer e para o auxiliar espiritualmente com as suas 

orações, às quais os presentes se deviam associar. A morte era comunicada sonoramente pelo 

toque de sinos, segundo as prescrições clericais locais, embora instituições como as confrarias 

determinassem os seus próprios modelos de anúncio da morte dos irmãos. 

O corpo era posteriormente transportado ao local de sepultura, acompanhado pelos 

familiares, vizinhos e amigos, mas também por clérigos e irmandades, para solenizar esta última 

viagem. À semelhança do que sucedia com o anúncio da morte, as confrarias bracarenses 

tinham procedimentos próprios que punham em execução no acompanhamento dos seus 

membros à sepultura. Todavia, no fim do século XVIII, pareciam ser cada vez menos os que 

pediam a presença destas entidades no acompanhamento, denotando a vontade de um funeral 

mais humilde. 

A análise testamental demonstrou ainda as preferências dos bracarenses pelas igrejas 

confraternais e paroquiais, como locais de descanso eterno. As igrejas confraternais pareciam 

ter tanta ou mais importância que as igrejas paroquiais, na hora da escolha da última morada. O 

facto de as irmandades possidentes de um templo facultarem enterro gratuito aos seus 
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membros, bem como proporcionarem preços módicos para os restantes fiéis, poderá ter 

contribuído para este cenário. 

No quarto capítulo analisámos as modalidades de salvação da alma. Os testadores 

solicitavam a celebração de missas e ofícios, durante o período do velório, até ao enterro. A 

preocupação com este momento correspondente ao juízo individual manteve-se patente ao longo 

da centúria. O volume de sufrágios que cada um solicitava era distinto. Muitos também 

determinavam a celebração de missas, a título não perpétuo, para depois do enterro. Também 

neste caso o número de sufrágios solicitado variava conforme as possibilidades e o estatuto 

social de cada um. Contudo, numa perspectiva geral, os valores quantitativos dos sufrágios 

estavam em recuo nas últimas décadas da centúria. 

Por seu turno, alguns fiéis propugnaram pela celebração de missas perpétuas pelas 

suas almas e de seus familiares e amigos, atribuindo legados às instituições confraternais 

bracarenses. Estes legados eram de diverso cariz periódico. Se alguns implicavam a celebração 

de missas diárias ou semanais, outros tinham um âmbito mais reduzido, prevendo apenas a 

celebração de um número variável de sufrágios anuais. Os legados quotidianos e semanais 

implicavam um investimento considerável, só ao alcance dos grupos privilegiados da sociedade, 

como os membros da fidalguia, do clero mais abastado, funcionários da administração civil e 

eclesiástica local ou mercadores. Alguns fiéis, membros dos grupos dos ofícios populares, como 

os sapateiros, ferreiros ou carpinteiros, instituíram legados de missas anuais. 

O quinto capítulo da tese debruça-se sobre os locais de celebração das missas de 

sufrágio pela salvação das almas, bem como sobre os capelães encarregues desse serviço. 

Constatámos que os bracarenses mandavam celebrar missas pela sua alma, novamente, nas 

igrejas confraternais, bem como nas igrejas paroquiais. Os conventos da cidade, ao invés, 

parecem ter sido pouco solicitados para esta tarefa. Dentro do estudo dos locais de celebração, 

dois altares se destacaram: o altar privilegiado de São Pedro de Rates da Sé e o altar privilegiado 

da igreja de São Vicente. Estes altares eram mais eficazes na economia da salvação, 

possibilitando às almas que neles eram sufragadas maior rapidez na libertação do Purgatório. A 

nossa análise constatou igualmente que as instituições confraternais bracarenses do século XVIII 

se esforçaram afincadamente por obter, do Vaticano, a qualidade de privilegiados para os altares 

em que eram celebradas as missas de sufrágio pelas almas dos seus confrades defuntos. 

O estudo elaborado neste capítulo aborda também os homens responsáveis pelos 

serviços religiosos das irmandades: os capelães e os servos. Estes últimos desempenhavam 
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funções conforme a instituição confraternal a que serviam. Aqueles que trabalhavam para as 

confrarias mais pequenas, com apenas um altar a seu cargo, tinham tarefas mais restritas, 

cabendo-lhes essencialmente o cuidado com a limpeza do altar e a ajuda nas missas aos 

sacerdotes celebrantes. Os que trabalhavam em confrarias mais poderosas que possuíam um 

templo desempenhavam também funções mais alargadas, como o toque dos sinos, o enterro de 

defuntos e a limpeza geral da igreja.  

Aos capelães cabia a celebração dos sufrágios a que estas instituições se 

comprometiam. As irmandades mais humildes, que eram a maioria, tinham geralmente apenas 

um único capelão, pois era suficiente para os seus compromissos celebrativos. Já as confrarias 

poderosas, que tinham de celebrar mais sufrágios, tiveram de optar por outra estratégia. 

Determinaram a existência de um capelão principal, para celebrar as missas dos dias de 

preceito da religião católica e que agisse como um coordenador de toda a atividade celebrativa, 

litúrgica e festiva da irmandade. Ele tomava igualmente parte em eventos da instituição como o 

acompanhamento de defuntos. Juntamente com este capelão existiam outros congéneres, 

encarregues de celebrar as missas de legados perpétuos que as confrarias tinham recebido. O 

estudo das relações entre os capelães e as irmandades mostra a existência de conflitos, 

sobretudo quando os clérigos pediam aumentos pelas missas que celebravam. 

O sexto capítulo remete-nos para o apoio confraternal à salvação das almas dos irmãos. 

Na verdade, as irmandades locais proporcionavam a celebração de sufrágios pelas almas dos 

confrades, quer a título individual, quer a título coletivo. Coletivamente, estas instituições 

celebravam o seu “aniversário” no qual procuravam sufragar as almas de todos os irmãos, vivos 

e defuntos, em comum. Este evento anual incluía a celebração de missas e, em algumas 

confrarias, também de um ofício solene de defuntos. As confrarias celebravam, igualmente, com 

periodicidade semanal, mensal e ferial, missas pelas almas de todos os irmãos. Para além disso, 

preocuparam-se com a obtenção de indulgências, ou seja o perdão das penas do Purgatório, 

para as almas dos seus confrades. Mediante a execução de certos requisitos, estes podiam 

contar com um benefício espiritual após a morte, para a libertação da alma. Através da obtenção 

de indulgências, as confrarias queriam ser apelativas para os fiéis. 

 A nível individual, as irmandades bracarenses mandavam celebrar um certo número de 

missas pela alma de cada irmão em particular, quando falecesse. A primeira metade do século 

XVIII correspondeu a um período de grande aumento do número destes sufrágios, num 

movimento concorrencial confraternal. Mas esse crescimento não teve em conta as dificuldades 
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da segunda metade da centúria, a nível local e nacional, sendo patente que, a partir dessa 

altura, começam a notar-se atrasos na celebração dos sufrágios, bem como a necessidade de 

algumas irmandades reduzirem o seu número. 

De facto, a assistência à alma e a força do Purgatório estavam em crise na segunda 

metade do século XVIII. É sobre este fato que se debruça o último capítulo da tese. Como 

referimos, novas ideias emergiam sobre o que devia ser a relação entre vivos e defuntos. Estes 

não deviam condicionar eternamente o viver dos primeiros. Imbuída desta mentalidade, a 

legislação pombalina de 1766 e 1769 introduziu limites na possibilidade de se testar em favor 

da alma, além de intervir nas capelas de missas existentes. Em Braga assistiu-se a um 

decréscimo acentuado da fundação de legados pios perpétuos, a partir da década de 1760. 

Mesmo quando algumas das restrições pombalinas foram posteriormente suspensas, esta 

tendência manteve-se. A crise agrícola e inflacionista local, associada à menor circulação 

monetária nacional, pela diminuição do ouro brasileiro, terão igualmente contribuído para este 

cenário. E o que se assistiu, na verdade, foi à crescente dificuldade de algumas confrarias no 

cumprimento das suas obrigações pias, deixando atrasar-se ou não celebrando mesmo, 

centenas de missas. 

Para tentarem dar resposta a esta questão, solicitaram autorização para celebrarem os 

sufrágios noutros altares mais baratos, para além de envidarem esforços no sentido de 

reduzirem os encargos pios a que se tinham comprometido, à semelhança do que sucedeu 

noutras instituições congéneres. Parece-nos, no entanto, que este movimento de redução de 

sufrágios, associado às dificuldades na sua celebração surgiu, em Braga, num período posterior. 

Aliás, em algumas confrarias, o problema do atraso celebrativo dos sufrágios perpétuos não se 

colocara ainda no dobrar da centúria. 

 Apesar do esforço feito nesta investigação, temos consciência de que deixamos 

perguntas sem resposta, portas abertas para novas abordagens a que nos queremos manter 

ligados, pelo interesse que esta temática nos suscita. 
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Capítulo I 

 

A morte e a salvação da alma: o Purgatório 

 

 A preocupação dos homens com a sua condição, enquanto seres mortais e com o seu 

destino após a morte, é anterior à fundação do cristianismo. A religião egípcia, por exemplo, foi 

fundamental na crença de uma vida para além da morte e na elaboração da ideia de um 

julgamento dos mortos, sendo o seu destino ditado conforme as suas ações em vida. Este 

julgamento dos defuntos, o mais antigo de que se conhece menção, consistia na pesagem do 

coração do falecido diante do tribunal de Osíris. Se o julgamento fosse favorável, existia uma 

espécie de “Paraíso” como recompensa; já para aqueles a quem fosse desfavorável, o seu 

coração seria devorado por uma divindade.1 

Assim, as noções de um “Paraíso” ou de um “Inferno”, como destinos finais do ser 

humano, surgiram antes da fundação da religião cristã, a qual, neste aspeto, era herdeira de 

religiões que a tinham precedido.2 A sua mensagem reforçava o caráter imortal da alma e previa 

que todos seriam julgados no fim dos tempos, conforme os seus procedimentos e a crença na 

mensagem de Cristo. Este julgamento era o juízo final. Através dele, os fiéis a essa mensagem 

seriam recompensados por Deus que os acolheria no Paraíso, enquanto os restantes estariam 

condenados a sofrer eternamente no fogo do Inferno. Como refere Michel Vovelle a escatologia 

cristã inicial só reconhecia estes dois lugares de destino final para o homem.3 

Esta visão sobre o destino de cada um está explanada nos evangelhos do Novo 

Testamento. Algumas passagens destes textos referem efetivamente a divisão feita entre os que, 

no fim dos tempos, no juízo final, seriam colocados ao lado direito de Deus e aqueles que o 

seriam ao seu lado esquerdo. Deste modo, os indivíduos que tivessem cumprido os preceitos 

cristãos, quer para com Deus, quer para com o próximo, tinham a salvação garantida no Paraíso 

                                                             
1 Sobre o julgamento dos mortos na religião egípcia consulte-se Brandon, S. G. F., The judgement of the dead an 
historical and comparative study of the idea of a post-mortem judgment in the major religions, London, Weidenfeld 
and Nicolson, 1967, pp. 6, 19, 41, 46-47; Cunha, Márcio da Rosa; Roman, Pedrinho, “O julgamento de Osíris no 
Livro dos mortos egípcio”, in XI Salão de iniciação científica e trabalhos académicos da Universidade Luterana do 
Brasil, Guaíba, Universidade Luterana do Brasil, 2010, pp. 2-9, 

http://guaiba.ulbra.br/seminario/eventos/2010/artigos/historia/salao/659.pdf. 
2 Leia-se Guntzel, Alessandro, Depois da morte mas antes do paraíso: as diferenças entre o discurso oficial da Igreja 
Católica e a crença expressa nos “exempla” em relação à purgação dos pecados no pós-morte na Península Ibérica 
nos séculos XIV e XV, Porto Alegre, Instituto de Filosofia e Ciência Humanas da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, 2009, p. 8, tese de licenciatura policopiada. 
3 Consulte-se Vovelle, Michel Les âmes du purgatoire ou le travaile du deuil, Paris, Gallimard, 1996, p. 19. 

http://guaiba.ulbra.br/seminario/eventos/2010/artigos/historia/salao/659.pdf
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junto dos seus eleitos, sendo colocados a sua direita; os que pelo contrário não tinham seguido 

esses mesmos preceitos, eram postos à sua esquerda e condenados ao suplício eterno. 

Se o juízo final da humanidade estava presente na teologia cristã desde as suas origens, 

o mesmo já não sucedia com o reconhecimento teorizado e explícito da existência de um 

julgamento particular de cada indivíduo logo após a morte.4 Considerava-se que as almas dos 

crentes em Cristo, depois de falecerem, ficariam como que adormecidas, num local chamado 

“refrigerium”, também designado como o “seio de Abraão,” junto com os santos,5 aguardando o 

juízo final e a ressurreição no Paraíso.6 O reconhecimento da existência de um juízo particular 

mencionado nos escritos e ensinamentos dos pensadores cristãos só começou a surgir, 

paulatinamente, a partir do século IV. Mas em que consistia o juízo particular? Tratava-se de um 

primeiro julgamento da alma de cada pessoa falecida, imediatamente após a morte, decidindo-

se logo aí se seria ou não condenada para sempre. Se o juízo final, feito por Deus a toda a 

humanidade no fim dos tempos, era de cariz coletivo e conclusivo, o juízo particular era de 

pendor pessoal e inicial.7  

Esta distinção fez surgir um espaço de tempo entre os dois juízos, passível de ser 

utilizado com o objetivo de purificar as almas dos falecidos, abrindo-se a porta ao nascimento 

posterior do Purgatório. Se o cristianismo primitivo não deu grande atenção ao destino da alma, 

por acreditar na eminente segunda vinda de Cristo, coincidente com o juízo final, o constante 

adiamento e demora deste evento tornou essa questão pertinente, favorecendo o nascimento do 

Purgatório.8 Deste modo, ao fazer-se a teorização teológica, foi possível situar a duração e 

existência do Purgatório como tendo lugar antes do juízo final. Era um local temporário no além, 

                                                             
4 Sobre o juízo particular leia-se Vanzeto, Judinei José, “Doutrina Escatológica do Juízo Particular”, in Revista 
Electrónica Theologia, vol. 1, nº 1, Faculdade Palotina – Fapas, 2008, pp. 1-5. 
5 Assim, os serviços religiosos efetuados por ocasião do falecimento de alguém durante grande parte da Idade Média 
centravam-se sobretudo em garantir uma viagem segura desta vida para o mundo dos mortos, esperando os 
defuntos no dito “refrigerium” e no “seio de Abraão” pela ressurreição que teria lugar no juízo final. Saliente-se que 
estes lugares de espera mantiveram-se presentes na mentalidade cristã durante a Alta Idade Média, pelo menos na 
Península Ibérica. Consulte-se Mattoso, José, “O culto dos mortos na Península Ibérica séculos VII a XI,” in Lusitânia 
Sacra, 2ª série 4, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 1992, pp. 19-20. 
6 A hipótese da ressurreição dos mortos começara a surgir já na religião judaica, no século II antes de Cristo. 
Consulte-se sobre este assunto Brandon, S. G. F., The judgement of the dead…, pp. 64-65. 
7 A ideia de um juízo particular logo após a morte continuou a expandir-se na teologia cristã ao longo da Idade 
Média, fortalecendo-se e consolidando-se no século XIII. Leia-se a este respeito Mitre Fernández, Emilio, “La muerte 
y sus discursos dominantes entre los siglos XIII y XV (reflexiones sobre recientes aportes historiográficos),” in 
Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, Instituto Fernando el 
Católico, 1994, p. 27. 
8 Leia-se sobre este aspeto Binski, Paul, Medieval Death, Ritual and Representation, New York, Cornell University 
Press, 1996, pp. 24-25; Llewellyn, Nigel, The art of death, Visual culture in the english death ritual 1500-1800, 
London, The Board of the trustees of the Vitoria and Albert Museums, 1991, p. 26.  
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que duraria até ao juízo final, enquanto o Paraíso e o Inferno eram lugares de dimensão eterna e 

intemporal.9 

 Todavia, apesar desta porta que se abria, o surgimento do Purgatório foi um processo 

longo, sendo uma noção imprecisa nos primeiros tempos. Inicialmente, e de forma não 

sistematizada, alguns teólogos começaram a mencionar a necessidade de uma purificação para 

os cristãos, que morriam sem terem alcançado a perfeição espiritual e moral. Alguns autores 

têm vindo a chamar a atenção sobre o contributo dado por Santo Agostinho, no século V, para a 

formação do Purgatório, ao referir a existência de penas purgatórias para os pecadores, que 

tinham lugar entre a morte destes e a sua ressurreição final. Essas penas podiam ser atenuadas 

com os sufrágios que os vivos mandassem celebrar pelos pecadores falecidos.10 

 Foi progressivamente, através de algumas referências bíblicas que começaram a ser 

interpretadas pelos teólogos e santos da igreja ao longo da Idade Média, que se teorizou a ideia 

da existência de um terceiro lugar, onde as almas dos mortos, que ainda não podiam ser 

acolhidas junto de Deus, eram conduzidas com o fim de se purificarem para esse encontro.11 

O termo “Purgatório” aparece referenciado pela primeira vez, de modo claro, apenas no 

final do século XII, por um médico parisiense chamado Pierre le Mangeur, que propôs esta 

designação, posteriormente adotada pelo Papa Inocêncio III.12 Mas a sua definição teológica de 

forma mais explícita e alargada, continuava a não ter lugar. De tal modo que, ao princípio, e 

durante algum tempo, surgiram dois tipos de castigo no Purgatório: um que purificava as almas 

pela água, e outro que as santificava através do fogo.13 É a partir do século XIV, em França, que 

a ideia de um Purgatório purificador das almas através do fogo se vai afirmando em detrimento 

                                                             
9 Consulte-se Le Goff, Jacques, O nascimento do Purgatório, Lisboa, Editorial Estampa, 1993, pp. 18-19, 345-346; 
Tavares, Maria José Pimenta Ferro, Pobreza e morte na Idade Média, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 75. 
10 Sobre o papel de Santo Agostinho leia-se Chaunu, Pierre, La mort à Paris, XVI, XVII, XVIII siècles, Paris, Fayard, 
1978, p. 104; Vovelle, Michel, Les âmes du Purgatoire…, p. 19. 
11 O aparecimento do Purgatório, ainda no cristianismo medieval, veio complexificar a visão simplista inicial que 
incidia apenas sobre o juízo final que separava a humanidade em dois grupos. O corpo era “como uma prisão para 
a alma durante a vida, pois propiciava-lhe ocasiões de pecado e, por isso, no além a alma tinha de passar por uma 
outra prisão chamada Purgatório antes de poder entrar no eterno descanso.” Veja-se Sá, Isabel dos Guimarães, 
“Práticas de caridade e salvação da alma nas Misericórdias metropolitanas e ultramarinas: séculos XVI-XVIII: 
algumas metáforas”, in Oceanos, 35, (Julho-Setembro), Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, 1998, pp. 44, 48. 
12 A aceitação da existência do Purgatório pelo papado vai fazer aumentar o seu poder espiritual sobre o mundo 
cristão através da concessão de indulgências, ou perdões das penas do Purgatório, aos fiéis. Os papas ficavam com 
o poder de libertar as almas deste cativeiro. Este poder começa a esboçar-se ainda na Idade Média, mas é depois 
do Concílio de Trento que se afirmará totalmente. Leia-se Le Goff, Jaques, O Nascimento do Purgatório…, p. 385. 
13 Sobre a existência destes dois tipos de Purgatório na Época Medieval bem como a posterior supremacia do 
Purgatório infernal leia-se Vovelle, Michel, Les âmes du Purgatoire…, pp. 41-42. 
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da santificação pela água.14 Todavia, a propagação e completa assimilação do Purgatório dentro 

da sociedade cristã, não era ainda um facto consumado no final da Idade Média.15 

Na verdade, é possível constatar que embora fosse no século XIII que o Purgatório se 

tornou uma verdade da fé da Igreja Católica, o aumento das referências documentais sobre o 

mesmo teve lugar somente no século XIV. E foi apenas a partir dos séculos XV e XVI, que se 

assistiu à expansão em maior escala da devoção e interiorização do Purgatório na mentalidade 

da sociedade cristã.16 Por seu turno, alguns autores afirmam que em Portugal as primeiras 

menções ao Purgatório surgiram apenas nos fins do século XIV.17  Ao mesmo tempo, foram 

também aparecendo os primeiros altares e representações visuais deste lugar intermédio de 

acesso ao Paraíso.  

O grande momento de afirmação definitiva do Purgatório, dentro da Igreja Católica, 

enquanto lugar de acolhimento das almas dos falecidos, em pé de igualdade com o Paraíso e o 

Inferno, dá-se somente no século XVI com o Concílio de Trento que solenemente confirma e 

reforça a existência deste lugar de purificação.18  

                                                             
14 Segundo Ana Cristina Araújo, todavia, apesar da prevalência do fogo como fator punitivo no Purgatório barroco, a 
água, o vento, os raios e os animais peçonhentos eram por vezes representados como elementos que castigavam 
as almas. Veja-se Araújo, Ana Cristina, “Vínculos de Eterna Memória: esgotamento e quebra de fundações perpétuas 
na cidade de Lisboa”, in Actas do Colóquio Internacional Piedade Popular, Sociabilidades, Representações, 
Espiritualidades, Porto, Terramar, 1999, p. 434. 
15 Num estudo feito a algumas dezenas de testamentos sobre a fundação de capelas em Lisboa no século XV, 
Teresa Costa e Filipe Calvão não encontraram neles qualquer referência ao Purgatório. Consulte-se Calvão, Filipe; 
Costa, Teresa, “Fundação de capelas na Lisboa quatrocentista: da morte à vida eterna”, in Lusitânia Sacra, 2ª série, 
13-14, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, (2001-2002), p. 344. Alessandro Guntzel refere igualmente que 
na Península Ibérica o discurso da Igreja Católica sobre o Purgatório parece não ter ainda grande eco nas 
populações locais nos séculos XIV e XV. Consulte-se Guntzel, Alessandro, Depois da morte mas antes do Paraíso..., 
pp. 3-44. 
16 Sobre a expansão da interiorização da ideia do Purgatório na cristandade dos séculos XV e XVI consulte-se Le Goff, 
Jaques, O Nascimento do Purgatório…, p. 425. Por seu lado, Laurinda Abreu ainda que não divergindo 
grandemente do pensamento de Le Goff, menciona que foi sobretudo depois do Concílio de Trento no século XVI, 
que se assistiu a uma maior doutrinação de todos os fiéis, por parte da Igreja, sobre o significado do Purgatório. 
Consulte-se a este respeito Abreu, Laurinda dos Santos, “As comunidades litorâneas de Setúbal e Lisboa em 
tempos de Contra-Reforma”, in O Litoral em Perspectiva Histórica (séc. XVI a XVIII), Porto, Instituto de História 
Moderna, 2002, p. 252. 
17 Leia-se Mota, António Brochado da, Testamentos régios – primeira dinastia (1109-1383), Lisboa, Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, 2011, p. 136, dissertação de Mestrado policopiada. Foi, aliás, D. Dinis, o 
primeiro rei que pediu sufrágios por sua alma. Mota, António Brochado da, Testamentos régios…, pp. 142-143. 
Relativamente às primeiras menções do Purgatório nos testamentos portugueses do século XIV confira-se Pina, 
Isabel Castro, “Ritos e imaginário da morte em testamentos dos séculos XIV e XV,” in Mattoso, José (dir.), O Reino 
dos Mortos na Idade Média Peninsular, Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1996, p. 127. 
18 O Purgatório era, pois, uma “válvula de escape para o além,” um lugar de castigos severos, mas com a garantia 
de saída para o Paraíso, evitando a condenação eterna no Inferno. Na Idade Média, considerava-se que o Inferno 
tinha uma existência física, debaixo da terra. Confira-se Schuner, Dirk, “Regateando o Purgatório. As representações 
do além na Idade Média,” in Kraft, Margarete; Rith-Magni, Isabel (dir.), Humboldt, ano 37, número 70, Bonn, Inter 
Nationes, 1995, pp. 53-54. 



16 
 

 Aliás, como refere Philippe Ariés, o Purgatório fora, em geral, até ao Concílio de Trento, 

um local de caráter excecional, reservado apenas para algumas almas sobre as quais existiam 

dúvidas sobre a sua salvação e que necessitavam de orações e de missas para a alcançarem. 

Pelo contrário, após o referido concílio, o Purgatório tornou-se no destino maioritário dos fiéis, 

quase como que uma etapa normal na migração que a alma fazia após a morte. Só havia 

garantia de passagem imediata ao Céu para aqueles que morressem reconhecidamente em 

estado de santidade pela Igreja Católica.19 Assim, podemos dizer que, para a maioria da 

população católica da Época Moderna, o Purgatório20 tornava-se não só como a sua única 

esperança de salvação, mas também o destino mais certo que podiam esperar após a morte. 

Não se pode entender o reforço e a confirmação da verdade teológica do Purgatório 

neste concílio, sem recordarmos o cenário religioso em que se insere. Na verdade, ele tem lugar 

num contexto de clara oposição do catolicismo às teses e críticas do movimento protestante da 

época, o qual negava a existência deste lugar de transição após a morte.21 Os protestantes 

calvinistas, por exemplo, com a sua doutrina da predestinação, segundo a qual Deus desde o 

princípio teria destinado certos indivíduos à salvação eterna no Paraíso e outros à condenação 

eterna no Inferno, não reconheciam a possibilidade de existência de um espaço intermédio de 

purificação das almas após a morte. Face à teologia protestante, a Igreja Católica teve de 

reforçar e sistematizar o Purgatório na sua doutrina oficial, reservando-lhe daí em diante um 

lugar fulcral: a crença no Purgatório passaria a ser uma forma de distinção da tradição católica 

cristã, em relação às igrejas protestantes nascentes.22  

Assim, os católicos tinham de manifestar a sua crença neste lugar de purificação e 

punição, para evitarem dúvidas sobre a sua fidelidade à fé. Num tempo em que, no mundo 

católico ocidental, se reforçava o combate a todas as ideias que pusessem em causa a doutrina 

                                                             
19 Ariés, Philippe, O Homem perante a morte II – a morte asselvajada, Mem Martins, Publicações Europa América, 
1988, pp. 197-198. 
20 Relativamente ao papel fundamental que o Purgatório adquiriu na Europa Católica a seguir ao Concílio de Trento 
leia-se Araújo, Ana Cristina, “Corpos sociais, ritos, e serviços religiosos numa comunidade rural. As confrarias de 
Gouveia na época moderna,” in Revista Portuguesa de História, Tomo XXXV, Coimbra, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 2001-2002, p. 279; Oliveira, Miguel de, História da Igreja em Portugal, 4ª edição, Lisboa, 
União Gráfica, 1968, p. 202.  
21 O Concílio de Trento pretendeu despoletar um movimento de uniformização confessional da sociedade dirigido 
quer pela Igreja Católica, quer pelo poder político. Este movimento era uma resposta às dúvidas e inovações 
suscitadas pela reforma protestante. Consulte-se a este respeito Santos, Luís Aguiar, “Condicionantes na 
configuração do campo religioso português”, in Azevedo, Carlos Moreira (dir.), História Religiosa de Portugal, vol. III, 
Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 410-411.   
22 Sobre o repúdio do Purgatório pelo movimento protestante leia-se Vovelle, Michel, “Aspects populaires de la 
devotion au Purgatoire à l´Âge Moderne dans l´Occident Chrétien. Le temoignage des representations figurées”, In 
Actas do Colóquio Internacional Piedade Popular…, p. 291. 
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oficial, através da Inquisição, tornava-se praticamente obrigatório manifestar de algum modo a 

crença no Purgatório.23 Podemos dizer que este se afirmava através de uma imposição do medo 

a vários níveis: por um lado, o medo de ser condenado neste mundo pela Igreja se, porventura, 

se pusessem em causa os dogmas desta; e por outro, o temor pelo destino da alma no outro 

mundo, quer pela condenação eterna no Inferno, quer pelo receio do tempo que poderiam durar 

os castigos no Purgatório.24 

O Purgatório da Época Moderna era apresentado como um verdadeiro Inferno no que 

dizia respeito aos tormentos, às penas e aos castigos infligidos aos pecadores, antes de 

poderem alcançar o Paraíso. Só havia uma única diferença assinalável: o Purgatório, como já 

referimos, era um lugar provisório, onde as almas permaneceriam durante um determinado 

tempo, conforme maiores ou menores fossem as culpas e os pecados cometidos neste mundo, 

ao passo que o Inferno não teria nunca um fim e as almas a ele condenadas seriam punidas 

eternamente.25 Cabia ao clero a tarefa de elucidar e ensinar aos fiéis, de forma compreensível, 

em que consistia o Purgatório, bem como fomentar o sufrágio das almas nele cativas.26  

                                                             
23 No que diz respeito ao papel da Inquisição enquanto reguladora de comportamentos através do medo leia-se Mea, 
Elvira Cunha de Azevedo, “O Santo Ofício Português da legislação à prática,” in Ramos, Luís de Oliveira et al 
(coord.), Estudos de Homenagem a João Francisco Marques, vol. 2, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, 2001, pp. 165-174. 
24 Em Portugal, a Inquisição conheceu o seu período de maior atividade entre os séculos XVI a XVIII. Esta instituição 
enviava os seus responsáveis às localidades para que as populações denunciassem todos os erros e heresias 
religiosos que conhecessem. Por exemplo, todo aquele que negasse a existência do Purgatório, bem como o valor 
que tinham as missas, orações, esmolas e indulgências, no atenuar das penas que as almas aí padeciam, devia ser 
denunciado. O clima de medo instalado e os tormentos a que os detidos eram sujeitos, levava-os a denunciar até os 
amigos e familiares, mesmo que fossem inocentes e a confessar crimes que não tinham cometido. Para este 
assunto veja-se Bethencourt, Francisco, “Inquisição”, in Azevedo, Carlos Moreira (dir.), Dicionário de História 
Religiosa de Portugal, Rio de Mouro, Círculo de Leitores, 2000, pp. 449-452; Coelho, António Borges, Inquisição de 
Évora 1533-1668, Lisboa, Editorial Caminho, 2002, pp. 48, 63; Mendonça, João Lourenço de; Moreira, António 
Joaquim, História dos principais atos e procedimentos da Inquisição em Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 1980, pp. 48, 133, 284. Também a Igreja Católica, nas visitas pastorais a que procedia, convidava um 
certo grupo de pessoas, em cada paróquia, a fazer a denúncia de todos aqueles que dentro da comunidade não 
cumpriam as normas e preceitos canónicos. Consulte-se, Carvalho, Joaquim Ramos de, Comportamentos morais e 
estruturas sociais numa paróquia de antigo regime (Soure, 1680-1720). Reconstituições, interpretações e 
metodologias, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1997, pp. 6-7, 12-14, tese de 
Doutoramento policopiada. 
25 Autores como Jean Delumeau ou Laurinda Abreu referem a mesma conceção do Purgatório como um verdadeiro 
Inferno. Consulte-se Abreu, Laurinda dos Santos, Memórias da Alma e do Corpo. A Misericórdia de Setúbal na 
Modernidade, Viseu, Palimage Editores, 1999, pp. 137-138; Delumeau, Jean, Le peché et la peur. La culpabilisation 
en Occident XIII-XVIII siécles, Paris, Fayard, 1983, p. 430.  
26 A pregação na missa dominical era uma oportunidade para o clero católico explicar aos fiéis que comportamentos 
deviam ter e evitar para alcançarem a salvação. Consulte-se Marques, João Francisco, “A palavra e o livro”, in 
Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), História Religiosa, Vol. II, …, p. 397. Em relação ao papel do clero na difusão das 
teses católicas sobre o Purgatório e a salvação da alma confira-se Oliveira, Alcilene Calvalcante de, “A difusão da 
doutrina católica em Minas Gerais no século XVIII: análise das pastorais dos bispos”, in História: Questões e 
Debates, nº 36, Curitiba, 2002, pp. 190-201. 
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Neste sentido, os homens da Idade Moderna, para poderem salvar a sua alma do 

castigo eterno, tinham de cumprir os preceitos religiosos, vivendo de acordo com os mesmos. 

Por outro lado, a libertação das almas do Purgatório era obtida através das orações em seu favor 

e, sobretudo, pela celebração de missas por sua intenção, intercedendo junto de Deus para que 

as libertasse rapidamente desse lugar de sofrimento. Simultaneamente, os fiéis, enquanto vivos, 

podiam obter ainda a redução futura das penas do Purgatório, através das indulgências que as 

autoridades eclesiais lhes concediam, mediante certos requisitos, bem como procedendo a 

obras de caridade que os ajudariam a alcançar a salvação.27  

Era também importante a invocação dos santos como intercessores na salvação das 

almas. Em particular, a figura de São Francisco de Assis era muito venerada como a de um 

santo que, todos os anos, no dia da sua morte, se dirigia por graça divina ao Purgatório e de lá 

retirava várias almas levando-as para o ansiado Paraíso.28 Também a figura de Nossa Senhora, 

sobretudo sobre a invocação da Senhora do Rosário, era apresentada como uma poderosa 

intercessora das almas do Purgatório junto de Deus.29 Mas não eram apenas as figuras celestes 

do catolicismo moderno que podiam desempenhar um papel intercessor na remissão das almas 

dos defuntos. O pobre era uma figura-chave na obtenção da salvação, pois pela sua condição 

social neste mundo, era considerado como estando mais próximo de Deus, o qual poderia assim 

atender com maior solicitude as suas súplicas e orações. Neste sentido, os mais ricos 

requisitavam a sua presença nos funerais e concediam-lhes esmolas na hora da morte, 

                                                             
27 Para a obtenção das indulgências, os fiéis deviam executar um conjunto especificado de práticas penitenciais ou 
piedosas, como orações ou obras de caridade, em certos dias e locais específicos. Sobre indulgências leia-se 
Delumeau, Jean, Le péché et la peur…, pp. 427, 444. Por outro lado, as obras de caridade que cada indivíduo 
executava ao longo da vida serviam não só para lhe valerem no momento do juízo particular, como também para lhe 
atenuarem as penas a que estaria sujeito no Purgatório. Leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “A proteção dos 
arcebispos de Braga à Misericórdia de Viana da Foz do Lima (1527-1615),” in Abreu, Laurinda dos Santos (ed.), 
Igreja, Caridade e Assistência na Península Ibérica (sécs. XVI-XVIII), Edições Colibri e CIDEHUS-EU, 2004, pp. 240-
241; Dias, José Sebastião da Silva, Correntes de sentimento religioso em Portugal, séculos XVI a XVIII, Tomo I, vol. 
II, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1960, p. 563. 
28 Em relação ao papel desempenhado por São Francisco de Assis leia-se Gonzalez Lopo, Domingo, Los 
comportamentos religiosos en la Galicia del Barroco, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002, p. 330. 
Todavia, havia outros santos que também eram associados à salvação das almas, no Purgatório. Nos fins da Idade 
Média, na Catalunha, eram importantes as figuras de São Miguel, São Gregório Magno ou São Nicolau Tolentino 
como santos que ajudavam ao resgate das Almas do Purgatório. Confira-se Rodriguéz Barral, Paulino, “Purgatório y 
culto a los santos en la plástica catalana bajo medieval”, in Locus Amoenus nº7, 2004, pp. 38-51. 
29 No que diz respeito à ação protetora da Virgem do Rosário confira-se Martín García, Alfredo, “Religiosidad y 
actitudes ante la muerte en la Montana Noroccidental Leonesa: el concejo de Laciana en el siglo XVIII”, in Estudios 
Humanisticos, História, nº 4, 2005, p. 173. Sobre o papel intercessor da figura de Maria em sentido lato, consulte-
se Salvado, Maria Adelaide Neto, Confraria de Nossa Senhora do Rosário de Castelo Branco: espelho de quereres e 
sentires, Coimbra, A Mar Arte, 1998, pp. 61-62. 
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esperando, através do exercício da caridade e do benefício das suas orações, alcançar 

misericórdia diante de Deus e salvar a alma.30 

Depois da morte, as almas esperavam poder contar com a solidariedade dos vivos para 

as sufragarem, pois enquanto estivessem no Purgatório pouco ou nada podiam pedir para si 

mesmas.31 Deste modo, os homens da Idade Moderna preocupavam-se, durante a vida, em 

assegurar (sobretudo por via testamental) a celebração de missas e outros sufrágios por sua 

alma, depois da morte. Estes serviços religiosos eram, geralmente, mandados celebrar “por uma 

vez somente” após o seu falecimento. Ou seja, a pessoa deixava estipulado um número 

específico de missas e outros serviços religiosos, como os ofícios, responsos, ladainhas e outros, 

para serem celebrados tanto no seu funeral, como posteriormente. 

 Todavia, também existia quem estabelecesse sufrágios pios de forma perpétua, pela 

sua alma. Neste último caso, o instituidor podia deixar bens, como terras ou casas, para que, 

com o rendimento destes, lhe mandassem celebrar missas até ao final dos tempos. Noutros 

casos, optava-se por deixar quantias em dinheiro, dado normalmente a juro, para com o 

respetivo rendimento, pagar os ditos sufrágios.32 A pessoa ou entidade coletiva que recebia e 

administrava esses bens, ou fundos monetários, comprometia-se a mandar celebrar os sufrágios 

                                                             
30 Sobre o importante papel dos pobres na salvação leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Alcançar o céu através da 
dádiva de roupa: a distribuição de roupa nos testamentos de Vila Viçosa (séculos XVI-XVIII),” in Sociedade e Cultura 
2, Cadernos do Noroeste, Série Sociologia, vol. 13, nº 2, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 
Minho, 2000, p. 233; Raimundo, Ricardo Varela, Morte vivida e economia da salvação em Torres Novas (1670-
1790), Torres Novas, Município de Torres Novas, 2007, pp. 340-343.  
31 Vovelle, Michel, Mourir autrefois attitudes colectives devant la mort aux XVII et XVIII siècles, Paris, Gallimard, 
1974, p. 126. 
32 A propósito do empréstimo de dinheiro a juro, proveniente de legados pios leia-se Ferreira, José, “A confraria de 
Nossa Senhora de Monte de Fralães”, in Barcelos. Revista, 2ª série, nº 1, 1990 pp. 71-76; Reis, Maria de Fátima 
Dias dos Reis, “A Misericórdia de Santarém: estruturação e gestão de um património”, in Cadernos do Noroeste. 
Série História 3, vol. 20 (1-2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2003, pp. 491-492. As 
Misericórdias tiveram um papel muito importante neste tipo de atividade financeira, baseada nos legados pios 
perpétuos que recebiam. Consulte-se sobre este assunto Abreu, Laurinda dos Santos, A Santa Casa da Misericórdia 
de Setúbal de 1500 a 1755: aspectos de sociabilidade e poder, Setúbal, Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, 
1990, p. 57; Elias, Luís Filipe da Cruz Quaresma, “A Santa Casa da Misericórdia de Coimbra e o empréstimo de 
dinheiro a juros (1753-1765),” in Revista de História da Sociedade e da Cultura, 10, Tomo I, Coimbra, Centro de 
História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, 2010, pp. 262-263; Lopes, Maria José Queirós, 
Misericórdia de Amarante: contribuição para o seu estudo, Amarante, Santa Casa da Misericórdia de Amarante, 
2005, pp. 54-55. Por outro lado, algumas Misericórdias ultramarinas encarregavam-se de fazer chegar aos 
herdeiros da metrópole os legados e heranças que lhes eram deixados pelos testadores que faleciam nas colónias 
portuguesas, da Idade Moderna. Tornavam-se, desde modo, “procuradoras de defuntos.” Consulte-se Amorim, Inês, 
“Misericórdia de Aveiro e Misericórdias da Índia no Século XVII: Procuradoras dos defuntos”, in I º Congresso 
Internacional do Barroco, Actas, vol. I, Porto, Reitoria da Universidade do Porto e Governo Civil do Porto, 1991, pp. 
423-427. 
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estabelecidos. Este tipo de atos religiosos eram pedidos por pessoas que possuíam capacidade 

económica ou financeira para os mandarem celebrar.33  

O cariz perpétuo destes legados pios parece-nos importante. Efetivamente, o facto de 

haver pessoas que instituíam legados de missas perpétuas pela salvação da sua alma era em si 

uma contradição.34  Por um lado, o objetivo era esses sufrágios servirem para que a alma do 

instituidor estivesse o menor tempo possível a padecer os terríveis tormentos do Purgatório. Mas, 

em contrapartida, estes sufrágios eram estabelecidos para serem celebrados “enquanto o 

mundo durasse”, ou seja, para sempre, até ao fim do mundo conforme o entendia a teologia 

católica. Por conseguinte, abria-se a porta para que a alma destes instituidores estivesse como 

que condenada a ficar no Purgatório eternamente, enquanto o mundo terreno existisse. É, aliás, 

interessante evidenciar a forma como a mentalidade moderna católica fazia corresponder a 

passagem do tempo terreno, com a passagem do tempo que se padecia no Purgatório. Na 

verdade, na construção mental, social e teológica deste lugar, procurava-se fazer uma 

correspondência relacional entre a quantidade de pecados cometidos na terra pelo indivíduo e o 

volume de sufrágios que seriam necessários para os reparar e, por conseguinte, o tempo que 

uma alma estaria padecendo. E se o tempo no Purgatório podia medir-se tal como se media no 

mundo dos vivos, a verdade era que nesse lugar de sofrimento o tempo para as almas parecia 

ser mais longo e penoso do que para os vivos, em razão da dureza das penas a que estavam 

submetidas.35 Neste sentido, podemos constatar que as Almas do Purgatório viviam o seu 

suplício dia a dia, como se ainda estivessem ligadas e presas às regras temporais do mundo 

terreno. 

A perpetuidade de vários legados de missas instituídos, transformando o Purgatório num 

“cárcere de almas,”36 leva-nos, aliás, a questionar os motivos que estavam realmente 

subjacentes à sua instituição. Certamente que a salvação da alma preocupava as pessoas. O 

receio de mandarem celebrar um número limitado de sufrágios, levava-as a poder pensar que 

não seriam suficientes para as tirar rapidamente do Purgatório, o que as fazia precaverem-se, 

                                                             
33 Leia-se Barreira, Manuel, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Poder, pobreza e solidariedade, Aveiro, Santa 
Casa da Misericórdia de Aveiro, 1990, p. 97. 
34 Esta contradição foi sobretudo observada por Laurinda Abreu. Consulte-se Abreu, Laurinda dos Santos, Memórias 
da Alma e do Corpo…, pp. 138-139. 
35 Sobre este assunto consulte-se Le Goff, Jacques, O nascimento do Purgatório…, p. 346. 
36 Abreu, Laurinda dos Santos, Memórias da alma e do corpo…, pp. 89, 138-139. 
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obrigando os vivos a pedirem eternamente pela sua salvação.37 Teriam a consciência pesada 

devido ao temor do Purgatório, motivado pelos erros e pecados cometidos durante a vida? É 

provável que, vendo aproximar a hora da sua morte, os homens temessem pela salvação, bem 

como pelas duras e longas penas a suportar antes de alcançarem o Paraíso. A revisão do que 

fora as suas vidas certamente os faria refletir, à luz do discurso ético e religioso da Igreja 

Católica e, consecutivamente propugnar, dentro da medida das suas possibilidades, pela 

obtenção do maior número de socorros espirituais que lhes aliviassem as penas. 

Contudo, encaramos igualmente a possibilidade de que, subjacente a este desejo 

verdadeiro de salvação, estivesse ainda presente outra preocupação, a qual não era referida de 

modo tão explícito. Ao estabelecerem vínculos pios perpétuos, pensamos que os homens da 

Época Moderna ambicionavam também tentar preservar a recordação da sua vida na memória 

dos vivos, de forma eterna.38 Constituía uma maneira de, entre tantas almas sufragadas pelos 

vivos, conseguirem destacar a sua individualidade pessoal.39 Como se tratava de indivíduos que 

ocupavam socialmente lugares de destaque, ou possuíam maior capacidade financeira, 

entendemos que, com a instituição destes legados pios, o objetivo era o de manter, depois de 

mortos, o mesmo estatuto na memória dos vivos.40 Doutro modo, afigura-se-nos difícil 

                                                             
37 Certos altares de celebração dos sufrágios eram considerados privilegiados, ou seja, possibilitavam uma libertação 
mais rápida das almas cativas no Purgatório. Em Braga, por exemplo, o altar de São Pedro de Rates da Sé tornou-se 
privilegiado em 1548. Leia-se Moraes, Juliana de Mello, Viver em Penitência: os irmãos terceiros franciscanos e as 
suas associações, Braga e São Paulo, (1672-1822), Braga, Universidade do Minho, 2009, p. 284, tese de 
Doutoramento policopiada. 
38 Maria Lurdes Rosa chama igualmente a atenção para este aspeto. A autora mostra como tanto, ou mais do que a 
salvação, era a vontade de perpetuação na memória dos vivos que levava à instituição de sufrágios. Esta aspiração, 
em finais da Idade Média, tinha chegado a tal ponto que havia quem pedisse que os sufrágios fossem celebrados 
nos dias santos mais importantes do calendário cristão. Associava-se, assim, a memória do falecido à figura central 
da religião cristã, Jesus Cristo. Mas o sínodo de Braga, em 1477, proibiu esses exageros. Leia-se sobre esta 
temática Rosa, Maria Lurdes, “As almas herdeiras.” Fundação de capelas fúnebres e a afirmação da alma como 
sujeito de direito (Portugal 1400-1521), Lisboa, FCSH-UNL, 2005, p. 320, tese de Doutoramento policopiada. 
39 A este propósito confira-se Araújo, Ana Cristina, “Despedidas triunfais triunfais – celebração da morte e cultos de 
memória no século XVIII”, in Jancsó, István; Kantor, Íris (org.), Festa, cultura e sociabilidade na América portuguesa 
vol. I, São Paulo, Imprensa Oficial, 2001, p. 20; Ferté, Jeanne, La vie religieuse dans les campagnes parisiones 
(1622-1695), Paris, Libraire Philosophique J. Vrin, 1962, pp. 331, 333; Sá, Isabel dos Guimarães Sá, As 
Misericórdias Portuguesas de D. Manuel I a Pombal, Lisboa, Livros do Horizonte, 2001, pp. 99-100. Alguns destes 
indivíduos dos grupos favorecidos pretendiam associar a individualidade do corpo à individualidade da alma, 
inumando os seus corpos em capelas reservadas onde se celebrariam missas por sua alma. Leia-se Abreu, 
Laurinda, “Uma outra visão do Purgatório: uma primeira abordagem aos breves de perdão e de redução”, in Revista 
Portuguesa de História, t. XXXIII, Coimbra, Faculdade de Letras de Coimbra, 1999, pp. 721, 736; Carvalho, Elisa 
Maria Domingues da Costa, “A fortuna ao serviço da salvação da alma da família e da memória, através dos 
testamentos dos arcebispos e dignatários de Braga na Idade Média (séculos XII-XV),” in Lusitânia Sacra, 2ª série, 
tomo XIII-XIV, Lisboa, Universidade Católica Portugesa, 2001-2002, p. 21. 
40 Sobre os legados pios dos mais favorecidos e a vontade de perpetuação do seu estatuto na memória dos vivos 
leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Balanços de vidas, medo da morte e esperança na salvação: os testamentos 
dos emigrantes portugueses para o Brasil (séculos XVII e XVIII),” in Cadernos de História, Belo Horizonte, vol. 8, nº 
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compreender inteiramente estes legados perpétuos, pois, como já referimos, o caráter eterno 

dos mesmos parecia indicar que as almas destes instituidores estariam sempre cativas no 

Purgatório até ao fim dos tempos. 

Este facto leva-nos também a colocar outras interrogações. Se a Igreja e os crentes 

entendiam que a passagem pelo Purgatório devia ser provisória, qual seria o propósito dos 

sufrágios celebrados perpetuamente por imposição do legatário, a partir do momento em que a 

alma deste entrasse no Paraíso?41 Para que serviriam? Esta pergunta não pode ser dissociada de 

uma outra: quando é que a Igreja entendia que a alma podia transitar para o Paraíso? A 

passagem de uma alma do Purgatório para a salvação constituía um momento desconhecido 

para os vivos, restando-lhes só propugnar para que as almas dos mortos estivessem o menor 

tempo possível nesse local. Sabiam, resguardados na autoridade e ensinamentos da Igreja 

Católica, que tinham meios de diminuir esse tempo. Mas as penas atribuídas a cada um no 

outro mundo eram uma decisão do “tribunal divino”. Deste desconhecimento que os vivos 

tinham das decisões feitas pelo juiz supremo que era Deus resultava, como consequência, 

poderem estar a ser celebrados sufrágios por alma de indivíduos que teriam já saído do 

Purgatório.42 

                                                                                                                                                                                   
9, 2006, pp. 36, 39-40; Vovelle, Michel, L´heure du grand passage: chronique de la mort, Evreux, Découvertes 
Gallimard, 1996, p. 73. Em França, a vontade de perpetuação da memória, por parte dos mais ricos e poderosos, 
levava-os, por vezes, a erguer monumentos comemorativos para este fim. Leia-se Favre, Robert, La mort dans la 
literature et La penseé françaises au siécle des Lumiéres, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1978, p. 518. 
41 O Paraíso era apontado pelo pensamento cristão como a glória de todos os eleitos e sobretudo como um lugar de 
ausência do negativo: ausência de toda a dor, tristeza e miséria. A dificuldade dos teólogos em explicar o que seria o 
Paraíso às classes populares, pode assim tê-los levado a defini-lo não só pelo que ele era, mas também pelo que 
não era. Consulte-se Croix, Alain; Fanchm, Rondaut, Les Bretons, la Morte et Dieu, de 1600 à nos jours, Paris, 
Messidor, 1984, p. 72. 
42 A Igreja Católica, na Idade Moderna, difundiu e alimentou a ideia do Purgatório, após o Concílio de Trento. Este 
lugar era, na sua teorização teológica, um local de sofrimento, mas também uma garantia de passagem final da 
alma para o Paraíso: o Purgatório era a certeza da salvação da alma do Inferno. Deste modo, numa época em que a 
mentalidade social e religiosa formada pela Igreja referia que o mais importante para o homem era salvar a sua 
alma, ele tornou-se um lugar em que era proveitoso investir. Através da pregação doutrinária nos templos, no ensino 
e no confessionário, a Igreja incentivava os seus seguidores a investirem na salvação da sua alma. As missas, 
orações e responsos, que os fiéis deixavam que se celebrassem, como legado a título perpétuo ou não, eram, deste 
modo, os meios aos quais podiam recorrer, tanto como forma de, num primeiro momento, afastarem da sua alma o 
temor da condenação eterna e posteriormente, obterem uma libertação mais rápida do Purgatório. Embora 
entidades como conventos, Ordens Terceiras, confrarias e Misericórdias recebessem muitos destes legados, em 
última instância era a Igreja que deles beneficiava, pois só os seus membros podiam celebrar os sufrágios. Assim, a 
Igreja Católica, constituía-se como a principal intermediária, no resgate das almas pelos vivos. Consulte-se Araújo, 
Ana Cristina, “Morte”, in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal…, pp. 265, 
272; Araújo, Maria Marta Lobo de, “Rezar e cantar pelos mortos e pelos vivos: as confrarias das almas de Pico de 
Regalados no século XVIII”, in Boletim Cultural. Câmara Municipal de Vila Verde, nº 1, 2005; Dompnier, Bernard, 
“La devotion à Saint Joseph au miroir des confréries (XVII-XVIII siécles),” in Dompnier, Bernard; Vismara, Paola 
(ed.), Confréries et devotions dans la catholicité moderne (mid XV-debut XIX siècle), Rome, École Française de 
Rome, 2008, p. 287; Penteado, Pedro, “As festas da Senhora da Nazaré nos século XVII e XVIII”, in Cadernos do 
Noroeste, nº 9, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 1987, pp. 59-60. 
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Atrevemo-nos mesmo a ir mais além: estava de igual modo aberta a hipótese de serem 

celebrados perpetuamente sufrágios por alma de um indivíduo que tivesse sido condenado às 

penas infernais para todo o sempre. Quer num, quer noutro caso, estaríamos perante a 

celebração de atos religiosos, que não teriam qualquer valor salvífico para o interessado. Em 

última análise, os membros do clero eram pagos para fazer um serviço religioso inconsequente.43 

Parece-nos, na verdade, que os verdadeiros motivos, que estavam por trás da instituição de 

legados perpétuos, tanto ou mais que os da salvação da alma, eram também os da manutenção, 

entre os vivos, da memória e da personalidade do instituidor. Para o clero, por seu turno, 

constituíam uma fonte de rendimento. 

A Igreja admitia a possibilidade de serem celebrados sufrágios perpétuos, pois segundo 

a sua doutrina, para as almas que não eram socorridas por não terem quem as sufragasse e 

pedisse por elas, havia o perigo de o Purgatório poder durar até ao fim do mundo.44 Todavia, este 

facto não responde claramente às questões colocadas, a menos que a Igreja aceitasse que, uma 

vez salva a alma do instituidor dos sufrágios perpétuos, estes passassem a servir para sufragar 

as almas dos que não tinham quem pedisse por elas, ainda que continuassem a ser celebrados 

nominalmente por alma do instituidor. 

Os serviços religiosos aproximavam, portanto, o mundo dos mortos do dos vivos, 

aqueles pedindo a intercessão destes para que, com o seu socorro espiritual, pudessem 

rapidamente alcançar a glória eterna no Paraíso. Os vivos temiam que os seus familiares e 

amigos pudessem sofrer muito tempo no Purgatório45 e tentavam, por isso, na medida das suas 

possibilidades, rogar a Deus por sua alma, através da celebração de missas ou mediante a 

recitação de orações. Ao contrário das missas que obrigavam a um pagamento ao sacerdote 

celebrante, o que se tornava difícil para os grupos mais desfavorecidos, as orações particulares e 

públicas pelas almas podiam ser de cariz gratuito e, portanto, acessíveis a todos.46 

                                                             
43 De facto, para muitas almas angustiadas, nada era mais atemorizador do que a possibilidade de cometerem um 
pecado mortal, pouco antes da ocorrência da morte, sem que tivesse havido possibilidade de uma absolvição 
clerical. Isto levava a que as missas que deixassem prescritas, não tivessem nenhum valor e fossem inúteis, já que 
a alma não ia para o Purgatório e descia diretamente ao Inferno. Consulte-se a este propósito Chatellier, Louis, “De 
la mutation des confréries au XVIII siècle. L´exemple des pays rhénans”, in Dompnier, Bernard; Vismara, Paola 
(ed.), Confréries et devotions dans la catholicité moderne (mid XV-debut XIX siècle)…, p. 197. 
44 Veja-se Delumeau, Jean, Le peché et la peur…, p. 442. 
45 Vovelle, Michel, Les âmes du Purgatoir ou le travail du deuil…, p. 115. 
46 Não devemos esquecer, contudo, a existência de legados os quais previam que os capelães responsáveis 
tivessem de rezar pelas almas que o instituidor designasse. Esses sacerdotes eram pagos para cumprirem essa 
função, a qual tinha lugar, normalmente, no coro das igrejas. A este propósito confira-se Castro, Maria de Fátima, A 
Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Braga, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2001, pp. 
229, 288-302; Costa, Luís, O Templo de Santa Cruz, Braga, Edição da Irmandade de Santa Cruz, 1993, pp. 51-52; 
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Acrescentaríamos também que as missas celebradas tornavam indispensável a presença de um 

elemento do clero para servir de intermediário na intercessão dos vivos pelos mortos; ao passo 

que nas orações essa mediação não era necessária e os fiéis poderiam interceder, de um modo 

mais pessoal, pelos que já tinham partido. 

Assim, por exemplo, difundiu-se a prática de se rezarem orações públicas diurnas e 

noturnas pelos mortos,47 devoções patrocinadas por instituições como as confrarias das Almas 

ou algumas Misericórdias.48 Qual seria a razão dos fiéis se juntarem à noite? Para Jean 

Delumeau a noite era o momento em que se acreditava que os espíritos dos mortos estavam 

mais próximos do mundo dos vivos.49 A noite como que pertencia aos mortos, enquanto o dia 

pertencia aos vivos. Baseando-nos nas palavras deste autor, podemos dizer que a noite era o 

momento mais propício para se estabelecerem canais de comunicação entre mortos e vivos. 

Reunindo-se em conjunto, os vivos pediam pela salvação das almas dos falecidos, padecentes 

no Purgatório, numa tentativa coletiva de reunir preces em torno das almas sofredoras. A certeza 

de que um dia todos morreriam e de que também precisariam das orações dos vivos, levava-os 

a orar pelos que já tinham partido, agregando esforços em favor das almas que padeciam pelas 

faltas cometidas.50 

Nesse sentido, o Purgatório e as almas que nele sofriam, entravam definitivamente no 

quotidiano católico da Época Moderna e condicionavam o viver das populações que, na sua 

devoção, aceitaram e promoveram o culto deste lugar de expiação. O Purgatório podia, assim, 

ser visto como um lugar o qual, apesar de temível, servia como uma esperança alternativa para 
                                                                                                                                                                                   
Morujão, Maria do Rosário Barbosa; Saraiva, Anísio Miguel de Sousa, “O chantre de Viseu e cónego de Coimbra 
Lourenço Esteves de Formoselha (1279-1318): uma abordagem prosopográfica”, in Lusitânia Sacra, 2ª Série, Tomo 
XIII-XIV, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 2001-2002, p. 86. 
47 Do mesmo modo se generalizaram os toques de sinos diários a certas horas, lembrando aos fiéis a necessidade 
de orarem pelas almas dos que tinham partido. Era outro sinal da contínua comunicação que se pretendia entre os 
padecentes no Purgatório e os vivos, aqueles afetando os ritmos de vida destes. Leia-se Marques, João Francisco, 
“Rituais e manifestações de culto,” in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), História Religiosa de Portugal, vol. 2…, p. 592. 
48 As Misericórdias, em particular, tinham o compromisso de orar pelos vivos e defuntos. Sobre o papel das 
Misericórdias e das confrarias das Almas, na divulgação das orações públicas pelas almas consulte-se Araújo, Maria 
Marta Lobo de, “Rituais Fúnebres nas Misericórdias Portuguesas de Setecentos”, in Forum, nº 41, Braga, 2007, p. 
5; Lopes, Maria Inês Afonso, O sentido das imagens. O Retábulo das Almas da igreja de Santa Clara do Porto, Porto, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2010, pp. 55-57, tese de Mestrado policopiada; Sá, Isabel dos 
Guimarães, “As Misericórdias nas Sociedades Portuguesas Modernas”, in Cadernos do Noroeste (Série História 1), 
15 (1-2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2001, p. 351. 
49 A propósito da associação da noite, com o mundo dos mortos, confira-se Delumeau, Jean, La peur en Occident 
(XIVe-XVIIIe siècles), Paris, Fayard, 1978, p. 124. 
50 Podemos igualmente pensar que o temor que as almas do outro mundo viessem atormentar os vivos por não 
pedirem pela sua salvação, podia ser uma forma de impelir aqueles à oração conjunta. Assim, os vivos não só se 
lembravam dos seus antepassados, mas também se precaviam contra possíveis maldições destes no outro mundo. 
A preocupação dos vivos com os mortos acontecia igualmente porque os vivos seriam eles mesmos futuros mortos 
a precisar de auxílio. Consulte-se Le Goff, Jacques, O nascimento do Purgatório…, p. 251. 
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muitos que, devido aos seus pecados, temiam a condenação eterna no Inferno.51 A aceitação e 

popularização do culto das Almas do Purgatório, depois do concílio de Trento, em Portugal e no 

noroeste espanhol estão, aliás, patentes na construção das “alminhas,” pequenos padrões em 

honra das almas padecentes do Purgatório.52  

Para a Igreja Católica, por seu turno, o Purgatório transformava-se numa constante fonte 

de receitas.53 A sua pregação, baseada nos preceitos dos evangelhos, ensinava que de nada valia 

ao homem ganhar os bens deste mundo, se depois vinha a perder a sua alma no outro. Os bens 

materiais eram perecíveis para o homem que os não podia transportar para o além e, assim, 

deviam ser transformados em bens de alma, ou seja, em bens que sustentavam a celebração de 

sufrágios por alma dos que partiam, como já referimos anteriormente. Com esta argumentação, 

a Igreja instava os homens, por temor da condenação eterna e dos tormentos do Purgatório, a 

disporem dos seus bens e recursos financeiros, no sentido de alcançarem a salvação. A criação 

do Purgatório, para além de ser uma afirmação doutrinária de fé no catolicismo moderno, abria 

uma porta para o enriquecimento financeiro e económico da Igreja enquanto instituição temporal 

deste mundo. 

O culto e a importância do Purgatório tinham a sua manifestação principal no dia 2 de 

novembro, dia dos Fiéis Defuntos que, na Idade Moderna, era mais conhecido como o dia dos 

Fiéis de Deus.54 A celebração desta data constituía a forma mais expressiva e solene de 

solidariedade entre os dois mundos. Era o dia das almas celebrado pelos vivos.55 Em muitas 

igrejas de Portugal, as confrarias das Almas solenizavam-no, construindo essas, ou tumbas 

figurativas armadas, no centro dos templos, as quais eram intensamente iluminadas com velas e 

círios, sendo feito na ocasião um avultado gasto em cera. Cremos que a armação da essa tinha 

certamente como objetivo adornar as cerimónias religiosas dos fiéis defuntos e recordar a 

                                                             
51 No século XVIII, os pregadores europeus no mundo católico, enviados às zonas rurais, avisavam constantemente 
os fiéis sobre o Inferno, os seus tormentos e a severidade do juízo divino. Veja-se a este respeito Châtellier, Louis, 
“Missions et spiritualité dans les pays méditerranéens, au XVIIIéme siécle”, in Actas do Colóquio Internacional 
Piedade Popular…, p. 225. 
52 Sobre as “alminhas,” bem como outras manifestações populares de devoção às Almas do Purgatório na 
Península Ibérica leia-se Rodrigues, Olinda Maria de Jesus, As alminhas em Portugal e a devolução da memória. 
Estudo, recuperação e conservação, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2010, pp. 87-96, tese 
de Mestrado policopiada. 
53 Marques, João Francisco, “Rituais e manifestações de culto…,” p. 590. 
54 A festa de Fiéis Defuntos fora criada no ano de 731, pelo papa Gregório III. Veja-se sobre este facto Lorenzo Pinar, 
Francisco Javier, Muerte y ritual en la Edad Moderna, el caso de Zamora (1500-1800), Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 1991, p. 95. 
55 Sobre este assunto leia-se Enes, Maria Fernanda, “As confrarias do Santíssimo e das Almas no âmbito da cultura 
barroca (um caso na diocese de Angra),” in I Congresso Internacional do Barroco. Actas, vol. I…, pp. 290-291. 
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perenidade da vida. A presença da essa significava a morte e o caminho que todos percorriam 

desde o decesso até ao juízo final. Assim, presente na vida de todos, a morte era um elo de 

ligação. Para os homens da Idade Moderna era necessário rezar pelos que já tinham partido 

para manter viva a esperança de que um dia seriam outros a pedir pela sua alma.56 

Do mesmo modo, pensamos que a essa tinha igualmente um forte valor simbólico para 

todos. Naquele objeto ornado, que relembrava o momento e o local em que os defuntos eram 

depositados no centro das igrejas para as cerimónias fúnebres, podia cada um dos vivos em 

particular recordar aqueles que já tinham partido e que lhe eram mais próximos. Mas pensamos 

que podia servir também como um aviso solene para o futuro: todos sabiam que um dia o seu 

corpo iria passar por ali no momento da despedida deste mundo. Era, portanto, uma ocasião 

propícia para os vivos refletirem sobre as suas vidas e sobre a sua relação com o além.57 

Em muitas igrejas de Portugal a cerimónia do dia de finados incluía um ofício solene, 

acompanhado a canto de órgão. Um pregador dirigia-se aos fiéis reunidos nas igrejas, dirigindo-

lhes uma longa prédica sobre a vida no outro mundo. Esta prédica servia para impressionar os 

espíritos dos presentes e infundir-lhes o temor dos castigos que os esperavam se não 

cumprissem os ditames da Igreja.58 Por outro lado, estes sermões chamavam a atenção para a 

necessidade dos vivos incessantemente recordarem, e pedirem a Deus, pelos seus mortos, que 

podiam estar a sofrer tormentos no Purgatório.59 Só cumprindo as suas obrigações para com os 

que já tinham partido, podiam os vivos aspirar a que, no futuro, os seus descendentes 

procedessem de igual forma para com eles. Era o estabelecimento de uma espécie de 

“solidariedade intergeracional da salvação” que não devia ser quebrada até ao fim dos tempos. 

O dia de Fiéis Defuntos era ainda marcado pelo constante tocar dos sinos das igrejas, que 

chamavam os fiéis aos templos para as cerimónias e marcavam sonoramente nas mentes de 

                                                             
56 Na verdade, o dia de Fiéis Defuntos era a forma de lembrar conjuntamente todas as almas, especialmente as 
mais esquecidas. Os sufrágios celebrados ajudavam-nas a sair do Purgatório. Reder Gadow, Marion, Morir en 
Malaga. Testamentos malagueños del siglo XVIII, Málaga, Universidad de Málaga, 1986, p. 122. 
57 A escolha definitiva da data do dia de Fiéis Defuntos, no calendário cristão, teve lugar no ano 1030. Em relação ao 
facto de ser este o dia especial para os vivos recordarem os seus defuntos, rezarem por eles e pensarem na sua 
relação com o além consulte-se Bériou, Nicole, “L´intercession dans les sermons de la Toussaint”, in Moeglin, Jean-
Marie (dir.), L´intercession du Moyen Âge a l´Époque Moderne. Autour d´une Pratique Sociale, Genéve, Librairie 
Droz, 2004, p. 128. 
58 A propósito das cerimónias do dia de Fiéis Defuntos confira-se Enes, Maria Fernandes, “As confrarias do 
Santíssimo e das Almas…,” p.290; Marques, João Francisco, “Rituais e manifestações de culto…,” p. 593. 
59 Já no século XVI o arcebispo bracarense, D. Frei Bartolomeu dos Mártires, referia que o clero devia dar prioridade 
absoluta à salvação das almas a seu cargo, recorrendo à pregação, como forma de exortar os fiéis, para que estes 
se preocupassem com o destino final da sua alma. Nestes sermões os jesuítas destacavam-se dos demais 
pregadores. Confira-se, para este assunto Dias, José Sebastião da Silva, Correntes de sentimento religioso em 
Portugal, (Séculos XVI a XVIII), Vol. I, Tomo I…, pp. 85, 170. 
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todos, o momento especial que viviam e no qual eram chamados a participar. Esses toques 

tinham lugar não só durante o dia, como também à noite.60 

A lembrança das almas do Purgatório estava também presente ao longo do ano através 

de uma procissão diária ou semanal, que em muitas igrejas se fazia, a qual consistia num 

movimento processional de toda a população dentro destes edifícios, onde estavam sepultados 

muitos defuntos e também fora, no adro, onde se enterravam os mais pobres. Estas procissões 

eram, por vezes, patrocinadas pelas confrarias das Almas as quais, no mundo católico pós-

Trento, tiveram um papel fundamental na devoção popular das Almas do Purgatório, 

promovendo o seu culto e angariando fundos para a celebração de sufrágios que pedissem a 

Deus o seu resgate.61  

Constatamos deste modo que o Purgatório estava, desde o Concílio de Trento, 

perfeitamente institucionalizado como “lugar em simultâneo de castigo e de esperança, 

tornando-se num regulador social que comprometia os vivos numa aventura coletiva que 

dominava a economia da salvação”.62 

A preocupação dos homens com o Purgatório e a salvação da sua alma, não pode ser 

entendida somente devido às pregações doutrinárias da Igreja Católica no ambiente religioso a 

seguir ao concílio de Trento. Para compreendermos a força destas pregações no imaginário 

coletivo popular e social da Época Moderna, temos de ter em consideração o cenário político, 

social e económico no qual elas se inseriam. A Europa da Idade Moderna vivia um quotidiano 

muito marcado pela presença diária da morte, tal como já sucedera ao longo da Idade Média.63 

Se compararmos com a atualidade, verificamos que as taxas de mortalidade eram muito 

superiores às de hoje, sendo motivadas por fatores como as fomes, as epidemias, a má higiene, 

                                                             
60 Em relação ao contínuo toque de sinos por ocasião do dia de Fiéis Defuntos leia-se Croix, Alain; Roudaut, Fanch, 
Les Bretons, La Mort et Dieu…, p. 63; Soares, Maria Ivone da Paz, E a sombra se fez verbo: quotidiano feminino 
setecentista por Braga, Braga, Associação Comercial de Braga, 2009, p. 95. 
61 Sobre estas procissões consulte-se Enes, Maria Fernandes, “As confrarias do Santíssimo e das Almas…” p. 290; 
Soares, Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga no século XVII. Sociedade e mentalidades pelas visitas pastorais 
(1550-1700), Braga, Universidade do Minho, Governo Civil de Braga 1997, p. 561. 
62 Confira-se Vovelle, Michel, Les âmes du purgatoire…., p. 122. De facto o temor da morte própria e dos que eram 
próximos, aliado à preocupação pela salvação das almas, devia nortear o comportamento diário do católico na 
Época Moderna. Assim, na missa dominical em cada paróquia, no momento do sermão dirigido aos fiéis, o 
pregador devia lembrar os mortos da comunidade, para que as suas almas fossem sufragadas com orações. Os 
fiéis eram aconselhados, por exemplo, a orar pelas almas dos seus filhos e cônjugues defuntos. Por outro lado, cada 
pessoa devia, todos os dias, ao deitar-se, meditar na sua própria morte e no eterno descanso da alma. A propósito 
destas considerações consulte-se Lebrun, François, “As reformas: devoções comunitárias e piedade pessoal”, in 
Duby, Georges; Ariés, Philippe (org.), História da Vida Privada: do Renascimento ao Século das Luzes, vol. III, Porto, 
Edições Afrontamento, 1990, pp. 74, 98-100. 
63 Leia-se Martín Garcia, Alfredo, “Religiosidad y actitudes ante la muerte…,” p. 153. 
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as guerras e a violência.64 Neste cenário marcante do quotidiano do homem moderno, era 

compreensível que este se sentisse receoso em relação à sua vida terrena, a qual podia a todo o 

momento ser afetada e interrompida por qualquer um destes flagelos.65 Face aos perigos e 

sofrimentos do mundo terreno, o homem moderno, guiado pelo pensamento da Igreja, tendia a 

considerar que, efetivamente, só valia a pena investir no além, na salvação da sua alma e na 

atenuação possível dos castigos do Purgatório. 66 

Os textos bíblicos serviam de base teológica para a predicação do clero ao povo sobre a 

necessidade de se estar sempre preparado para a eventualidade do falecimento.67 O homem da 

Época Moderna devia pautar a sua vida e as suas ações em função da possibilidade da 

ocorrência da morte e da importância da salvação da alma. A omnipresença da morte implicava 

essa constante vigilância, pois se a sua ocorrência era certa, o momento da sua vinda era 

incerto.68 Ela constituía o tema central da religiosidade do homem moderno, sendo um facto 

                                                             
64 A propósito das altas taxas de mortalidade na Época Moderna veja-se Aleán Illán, Anastácio, “Actitudes colectivas 
ante la muerte em Múrcia durante el siglo XVIII”, in Cadernos de Historia Moderna, nº 9, Editorial Universidade 
Complutense, Madrid, 1998, p. 95; Moreira, Maria João Guardado, Vida e morte do concelho de Idanha-a-Nova, 
Lisboa, Livros do Horizonte, 1994, pp. 40, 45-46; Vovelle, Michel, Idéologies et Mentálités, Paris, Maspero, 1992, p. 
103. 
65 A título de exemplo, a cidade de Braga conheceu, ao longo do século XVIII, vários momentos de crise que fizeram 
aumentar a mortalidade. Logo em 1705 houve um pico de mortalidade, possivelmente devido a dificuldades 
alimentares provenientes das más colheitas agrícolas na Península Ibérica, motivadas pela participação portuguesa 
na Guerra de Sucessão de Espanha. Depois desse ano até 1768, não se verificam grandes picos de mortalidade, 
com exceção de 1731, em que grassou uma epidemia nos meses de inverno depois de uma longa seca. Nos anos 
de 1768-1769 temporais destruíram as colheitas, levando ao encarecimento substancial do pão e consequente 
carestia de vida. No ano seguinte, a cidade foi acometida de epidemias e febres que assolavam as populações. 
Novas épocas de fome se verificaram na última década do século XVIII, devido às crises cerealíferas, e a temporais, 
a que se juntaram enfermidades como o tifo, o que provocou o aumento da mortalidade. Em geral, os meses de 
Inverno e Verão conheciam maior número de mortos durante o ano. No primeiro caso, devia-se ao aumento das 
doenças do foro respiratório e pulmonar, no segundo, era motivado pelo aumento da mortalidade infanto-juvenil 
resultante de doenças do foro digestivo. Consulte-se Abreu, José Paulo, Em Braga de 1790 a 1805: D. Frei Caetano 
Brandão o reformador contestado, Braga, Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia de Braga: 
Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1997, pp. 29, 42; David, Henrique, “Aspectos da mortalidade no 
concelho de Braga (1700-1880),” in Bracara Augusta, Revista Cultural da Câmara Municipal de Braga, vol. XLIV, nº 
96 (109), Braga, Câmara Municipal de Braga, 1993, pp. 76-83; Peixoto, Inácio José, Memórias Particulares de 
Inácio José Peixoto: Braga e Portugal na Europa do século XVIII, Braga, Arquivo Distrital de Braga, 1992, p. XXXVIII. 
66 Por exemplo, os evangelhos de São Mateus e São Lucas referem explicitamente o pouco valor das coisas terrenas, 
em face do tesouro que se devia obter no Céu, bem como a necessidade de estar sempre preparado para o 
falecimento. Leia-se Bíblia Sagrada em Português Corrente, Lc. 12, 33-34; Mt, 6, 21, Lisboa, Difusora Bíblica, 1993, 
pp. 7, 85. 
67 Sobre a necessidade do homem moderno estar preparado para a sua morte consulte-se Black, Christopher F., 
Italian Confraternities in the Sixteen Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 107; Lahon, Didier, 
“Esclavage, confréries noires, saintieté noire et pureté de sang au Portugal (XVIe et XVIIIe siècles),” in Lusitania 
Sacra, 2ª série, tomo XV, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 2003, p. 123. 
68 Consulte-se Durães, Margarida, “Porque a morte é certa e a hora incerta… Alguns aspetos dos preparativos da 
morte e da salvação eterna entre os camponeses bracarenses (sécs. XVIII-XIX),” in Sociedade e Cultura 2, Cadernos 
do Noroeste, Série Sociologia, vol. 13, (2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2000, pp. 
296-299; Vovelle, Michel, Mourir autrefois..., pp. 57-65. 
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inevitável a todos. Todavia, tal como existiam distintos níveis sociais em vida, de igual modo 

existiam diferentes níveis na morte conforme a posição social de cada um,69 o que se traduzia na 

maior ou menor pompa das cerimónias fúnebres, bem como no número de sufrágios pedidos 

para serem celebrados. 

A relação estreita entre a morte e o homem moderno não sucedia apenas devido aos 

perigos que o ameaçavam no quotidiano.70 É igualmente importante referir que os restos mortais 

dos que já tinham partido se encontravam junto das populações. Os cadáveres eram enterrados 

nas igrejas locais ou, em alternativa, em cemitérios que se situavam dentro do aglomerado 

populacional. Existia, por conseguinte, uma proximidade física entre mortos e vivos.71 Esta 

aproximação era, por vezes, prejudicial à saúde dos vivos pois, sobretudo nas igrejas, os 

cadáveres em decomposição libertavam odores e miasmas que colocavam em perigo a saúde 

pública. Este problema levou a que alguns pensadores higienistas, no século XVIII, lutassem pela 

proibição do enterramento nas igrejas.72 Por outro lado, como muitos cemitérios não estavam 

vedados, era frequente os animais entrarem, revolverem a terra e desenterrarem os restos 

mortais, o que consistia uma indignidade e mais um perigo para a saúde dos vivos.73 Não 

admira, por conseguinte, que a Igreja propugnasse pela vedação destes locais.74 

                                                             
69 Confira-se López Munoz, Miguel Luís, Las cofradias de la parroquia de Santa Maria Magdalena de Granada en los 
siglos XVII y XVIII, Granada, Universidad de Granada, 1992, pp. 198-199. 
70 Perigos que se traduziam nas altas taxas de mortalidade na Época Moderna, como já referimos. É, contudo, 
importante assinalar que se assiste a um ligeiro recuo da mortalidade a partir de meados do século XVIII. Sobre este 
recuo leia-se Garnot, Benoit, La Population Française aux XVI, XVII et XVIII siecles, Paris, Ophrys, 1995, pp. 58, 62-
72. 
71 Em relação à proximidade física entre mortos e vivos leia-se Araújo, Ana Cristina, A morte em Lisboa. Atitudes e 
representações 1750-1830, Lisboa, Ed. Notícias, 1997, pp. 363-365; Croix, Alain; Roudaut Fanch, Les bretons, la 
mort et Dieu…, p. 193. Em algumas igrejas chegava-se mesmo a exibir ossos dos falecidos aos vivos, recordando-
lhes o seu destino final. Confira-se Beaucarnot, Jean Louis et al, “La mort: representations, croyances, coutumes… 
du XVI au XIX siècle”, in La revue française de génealogie, número special, Paris, 2011, p. 39. 
72 No que diz respeito à proibição de enterros nas igrejas e a deslocalização dos cemitérios para fora dos 
aglomerados populacionais, em especial em França, consulte-se Delcourt, Roxanne, “La mortalité dans la France 
d´ancien regime et du XIX siecle”, in Votre Genealogie, nº 27 Octobre/Novembre, Laneuville, 2008, p. 32. 
73 O enterro dos defuntos nas igrejas foi uma prática iniciada na Idade Média por reis, nobres e bispos, tendo-se 
posteriormente estendido a toda a população. Aos poucos os cadáveres iam-se amontoando num espaço estreito 
como era o das igrejas. Ainda nos séculos XVI e XVII surgiram as primeiras críticas a este tipo de sepultamentos, 
mas foi no século XVIII que várias vozes, de pensadores iluministas e até de eclesiásticos, se levantaram contra este 
procedimento, considerado nefasto para a saúde pública. Este facto levou a que durante a centúria de 1700 se 
fosse limitando ou proibindo a possibilidade de se enterrarem os defuntos nas igrejas, devendo antes ser inumados 
em cemitérios. Estes deviam ser completamente murados, localizados à volta das cidades, em lugares altos e 
ventilados pelo vento, para evitar a viciação dos ares que tinha lugar nas igrejas. Mas alguns setores mais 
tradicionalistas nos países católicos opuseram resistência à proibição de sepultamento nos edifícios religiosos. Leia-
se, sobre este assunto, Catroga, Fernando, O céu e a memória. Cemitério romântico e culto cívico dos mortos, 
1756-1911, Coimbra, Livraria Minerva Editora, 1999, pp. 18, 42, 46, 270, 281.  
74 Sobre a preocupação da igreja com a vedação dos cemitérios e dos adros consulte-se, Ariés, Philippe, O homem 
perante a morte…, p. 71; Soares, Franquelim Neiva, “A Missionação da arquidiocese de Braga pelas visitas 
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O cruzamento entre o mundo dos vivos e o dos defuntos manifestava-se ainda num 

outro receio macabro, sinalizado por alguns estudos. Nos indivíduos das elites francesas da 

segunda metade do século XVII começou a surgir o medo de serem enterrados vivos.75 Esse 

sentimento era expresso em alguns testamentos. Surgiam igualmente relatos que pareciam 

indicar exemplos de vários indivíduos que teriam tido esse destino trágico. Era uma 

preocupação, aliás, justificada, numa época em que a medicina estava ainda pouco evoluída 

para declarar com segurança, se um indivíduo tinha ou não falecido.  

A acrescentar a estas debilidades, devemos também referir as doenças súbitas que 

podiam acometer os indivíduos e deixá-los num estado tal que erroneamente pudesse indicar o 

seu falecimento. Tais receios, sobre a possibilidade de ser “enterrado vivo”, eram ainda 

potenciados por relatos que falavam de cadáveres que, no fundo dos seus túmulos, emitiam 

ruídos estranhos ou de corpos aos quais parecia continuar a crescer o cabelo e as unhas. 

Mencionavam-se ainda casos de mortos que pareciam ter ingerido as mortalhas com que 

haviam sido enterrados.76  Relatos destes surgiam quando se abriam as sepulturas, para serem 

efetuados novos enterramentos. Se estas descrições podiam, por um lado, criar nas pessoas a 

ideia de se tratar de fenómenos miraculosos, podiam também reforçar as dúvidas sobre se, de 

facto, os que “aparentemente” morriam tinham transitado para o outro mundo. E faziam 

aumentar o pavor de se poderem vir a encontrar no futuro, confrontados com essa mesma 

circunstância.77  

Assim, encontra-se em alguns testamentos desta época, a recomendação deixada aos 

vivos, para que aguardassem pelo menos entre 24 a 48 horas, sem mexer no corpo do defunto, 

com o fim de se certificarem do seu falecimento.78 Estes receios atingiram em França tais 

proporções, que levaram os bispos franceses do século XVIII a impôr uma moratória de 24 horas 

de espera, após a declaração do óbito, antes de se poder efetuar o enterro.79 Apesar de citarmos 

                                                                                                                                                                                   
pastorais nos séculos XVI e XVII”, in Actas do Congresso Internacional de História Missionação Portuguesa e 
Encontro de Culturas, Vol. I, Universidade Católica Portuguesa, Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses; Fundação Evangelização e Culturas, 1993, p. 342. 
75 Leia-se Ariés, Philippe, O homem perante da morte…, pp. 124-126; Chaunu, Pierre, La mort à Paris…, p. 40. 
76 Consulte-se Ariés, Philipe, O homem perante da morte…, pp. 77-78. 
77 Para além do receio físico natural de se ser enterrado vivo, cremos poder ter existido também o medo de que a 
comunidade dos vivos os considerasse como já pertencendo à comunidade dos mortos: ainda que biologicamente 
vivos, na verdade o seu ser e o seu espírito não pertenciam ainda nem a um nem a outro mundo. 
78 O medo de se ser enterrado vivo, não estava, todavia, patente nos testamentos de todo o mundo europeu 
ocidental. Por exemplo, em Málaga, não se encontram quaisquer referências a este receio, nas disposições 
testamentais setecentistas. Confira-se a este respeito Reder Gadow, Marion, Morir en Málaga…, p. 108.  
79 Sobre este período de espera decretado pela Igreja francesa, antes do enterro do corpo, leia-se Ariés, Philippe, O 
homem perante da morte…, p. 128. 
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o caso francês, o certo é que o medo pela possibilidade de se ser enterrado vivo parece estar 

presente noutras regiões europeias no século XVIII,80 de tal modo que o médico do papa 

Clemente XI publicou, a instâncias deste, um tratado no qual tentava, dentro dos limites da 

época, atribuir critérios mais precisos ao momento em que tinha lugar o falecimento.81  

Em face da omnipresença da morte, quer no seu mundo físico, quer no seu mundo 

mental e espiritual, era fundamental para o homem moderno ter a alma sempre pronta para o 

momento em que esta fosse chamada por Deus para junto de si. A preocupação do homem com 

o seu fim devia ser uma presença constante ao longo da vida, uma vez que na Idade Moderna a 

esperança média de vida era bem mais pequena do que hoje e, por isso, começava-se a 

envelhecer cedo.82 Neste sentido, na mentalidade religiosa moderna era temida a morte que 

vinha sem aviso, de repente, a qual colhia o homem de surpresa e impreparado para esse 

momento supremo em que tudo se podia ganhar ou perder, relativamente à salvação da sua 

alma, que era afinal aquilo que devia ser mais importante para o indivíduo.83  

Para ajudar o homem moderno a estar sempre a postos para o seu momento final, a 

Igreja preocupou-se com a elaboração de manuais que o ajudassem, tendo surgido, nos fins da 

Época Medieval, as chamadas “Artes de bem morrer.” Estes livros focavam a sua mensagem 

nos últimos momentos de vida do cristão, bem como na luta existente entre anjos e demónios 

pela posse da sua alma.84 Na Época Moderna assistimos a uma evolução destes escritos: já não 

se tratava apenas de guiar o cristão no momento final da sua vida, mas também se encontrava 

                                                             
80 Em relação ao caso específico de Braga, sabemos que as constituições diocesanas bracarenses, publicadas em 
1697, parecem não se ter preocupado muito em definir um período de tempo mínimo entre o momento da morte e 
o do enterro. Apenas proibiram a realização de enterros à noite, salvo sob autorização do arcebispo, para que fosse 
possível realizarem-se os sufrágios pela sua alma, bem como possibilitar o acompanhamento dos fiéis nas 
cerimónias fúnebres. A exceção era se porventura houvesse uma epidemia de peste, o que levava a que os enterros 
pudessem ser realizados durante o período noturno. Também nos dias de Natal, de Páscoa, Pentecostes, do Corpo 
de Deus e da Assunção de Nossa Senhora estava interdito o sepultamento dos defuntos. Ou seja, os motivos que 
aqui encontramos são ainda essencialmente de ordem religiosa e não parecem patentear o referido receio que no 
século XVIII começou por surgir em algumas regiões europeias. Consulte-se Constituiçõens synodais do arcebispado 
de Braga ordenadas no anno de 1639 pelo illustríssimo Senhor Arcebispo D. Sebastião de Matos Noronha e 
mandadas imprimir a primeira vez pelo illustríssimo Senhor D. João de Sousa, Lisboa, na oficina de Miguel 
Fernandes, 1697, p. 291. 
81 Confira-se Ziegler, Jean, Les vivants et la mort, Paris, Éd. du Seuil, 1975, p. 187. 
82 Sobre o facto de na Época Moderna a esperança média de vida ser mais curta e se envelhecer mais cedo leia-se 
Beaucarnot, Jean Louis, Comment vivaient nos ancetres? De leurs coutumes a nos habitudes, Paris, Editions J-C-
Lattés, 2006, p. 178; Delcourt, Roxanne, “La mortalité dans la France d´ancien regime…”, p. 26. 
83 A morte que vinha subitamente era considerada uma “má morte.” Leia-se Arco Moya, Juan del, “Religiosidad 
Popular en Jaén durante el siglo XVIII. Actitud ante la muerte”, in Álvarez Santalo, Carlos; Buxó, Maria Jesus; 
Rodriguez Becerra, Salvador (coord.), La Religiosidad Popular. II Vida y Muerte: la imaginacion religiosa, Barcelona, 
Editorial Anthropos, 1989, p. 311. 
84 Confira-se Vovelle, Michel, Les âmes du Purgatoire ou le travail du deuil…, p. 68. 
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presente o objetivo de se propor uma boa morte como o corolário lógico de uma vida segundo os 

preceitos da Igreja, dentro de uma pedagogia que preparava quotidianamente o indivíduo para a 

sua salvação, através de exercícios espirituais.85 Um exemplar destes manuais,86 que tivemos a 

oportunidade de analisar, enuncia um conjunto de exercícios e orações espirituais diários e 

mensais, que o cristão piedoso devia fazer para alcançar a salvação final. Neles, o indivíduo era 

convidado a meditar e a arrepender-se diariamente dos seus erros e pecados, os quais lhe 

“mereciam o Inferno,” a praticar obras que lhe fossem úteis para a sua salvação e a orar 

diariamente. Cada ser humano devia manifestar o desejo de morrer como bom católico, 

confiante na misericórdia divina. 

No livro citado, foi ainda possível constatar o desejo manifesto de que Deus não 

permitisse que a morte sobreviesse, sem que primeiro o crente, sentindo esta aproximar-se, 

pudesse chamar imediatamente o seu pároco para receber os últimos sacramentos.87 Ora, 

sabemos que já as constituições diocesanas bracarenses de 1538 providenciaram no sentido de 

haver diligência dos párocos, na administração dos sacramentos aos doentes em perigo de vida, 

algo confirmado posteriormente nas constituições diocesanas de 1697.88 Os enfermos eram 

visitados pelos seus clérigos e instados a que se confessassem e recebessem o sacramento da 

comunhão, para estarem prontos para qualquer cenário.89 Era o momento em que os doentes 

eram convidados vivamente ao arrependimento e confissão dos seus pecados, pois nesses 

instantes, antes da morte, podiam definitivamente perder ou salvar a sua alma.90 

Só depois de confessado o enfermo podia comungar: o sino da igreja dava sinal para 

que se juntassem as pessoas da paróquia, a fim de acompanhar a procissão de transporte do 

                                                             
85 Sobre este cariz mais abrangente das Artes de Bem Morrer no período barroco leia-se Carvalho, José Adriano, 
“Artes de morrer na Idade Média e no Barroco: exercício de união, exercício de anulação”, in Revista da Faculdade 
de Letras, 5ª série, nº 13/14, Lisboa, Universidade de Lisboa, 1990, p. 163. 
86 Este livro está depositado no Arquivo Distrital de Braga e foi publicado do ano de 1777, sendo seu autor o padre 
Frei João de Jesus Maria, que pode ter sido conventual no mosteiro de Pombeiro, de onde o livro era proveniente. 
Confira-se ADB, Maria, Frei João de Jesus, Exercícios quotidianos com que se justifica a alma para se obter uma 
boa morte, 1777, fls. 1-51v. 
87 Eram os sacramentos da Confissão ou Penitência, Comunhão e o da Santa-Unção ou Unção dos doentes. Leia-se 
Lorenzo Pinar, Francisco Javier, Muerte y ritual en la Edad Moderna…, p. 47. 
88 Consulte-se Soares, Franquelim Neiva, A arquidiocese de Braga no século XVII…, pp. 544-546. De facto, os 
párocos que não providenciassem estes socorros espirituais aos seus fregueses podiam ser suspensos e presos. 
Leia-se Constituiçõens synodais do arcebispado de Braga…, p. 58. 
89 A receção dos últimos sacramentos com o aproximar da morte tornou-se um dever de todo o bom católico na 
Época Moderna, como forma de alcançar uma boa morte e a salvação no outro mundo. Confira-se a este respeito 
Zigler, Jean, Les vivants et la mort…, pp. 238-239. 
90Marques, João Francisco, “Rituais e manifestações de culto…,” pp. 563. Em França até meados do século XVIII 
constata-se haver poucos doentes que não pediam estes socorros espirituais quando se viam em perigo de vida. 
Leia-se Beaucarnot, Jean Louis et al, “La mort: representations, croyances, coutumes…, p. 21. 
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Santíssimo Sacramento, pelo pároco, desde a igreja paroquial até à casa do enfermo, num 

cortejo solene. Este era acompanhado com círios acesos e assinalado pelo repicar contínuo de 

uma campainha. Quando se tornasse mais notório que o enfermo estava perto da morte, devia-

lhe ser administrado o sacramento da extrema-unção, um último consolo espiritual em que, se, 

por um lado, se pedia a Deus pela vida do agonizante, por outro também se lhe rogava que 

salvasse a sua alma.91 

Simultaneamente, a doença era uma ocasião propícia para cada homem e mulher 

elaborar o seu testamento.92 É preciso ressalvar que nem sempre assim sucedia e alguns 

indivíduos procediam à elaboração do testamento com alguma antecedência, em vez de 

esperarem pelo momento da agonia no seu leito de morte. Faziam-no ao chegar a velhice, ou 

temendo a possibilidade de serem colhidos por uma morte súbita e repentina, que lhes não 

permitisse elaborar esse documento. Todavia, mesmo alguns dos que assim procediam, não 

deixavam de, nos últimos dias de vida, procederem a alterações que lhes pareciam mais 

convenientes.93 

 Estas disposições tinham dois objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, referiam-se às 

indicações do testador sobre o modo como teria lugar o seu enterro, bem como relativamente 

aos serviços religiosos que prescrevia para serem celebrados em benefício da sua alma. Eram, 

deste modo, disposições de cariz espiritual. Em segundo lugar, o testador abordava as 

determinações em relação aos aspetos materiais da sua vida e a herança que deixava.94 

Explicitando de forma mais concreta este raciocínio, o testador utilizava o seu testamento, em 

                                                             
91 Sobre a forma administração destes sacramentos, quando a vida estava em perigo, consulte-se Constituiçõens 
synodais do arcebispado de Braga…, pp. 80-85, 93-98. 
92 A elaboração do testamento era uma prática recomendada pela Igreja desde o século XIII, que assim aspirava a 
receber legados dos defuntos. Confira-se Orcástegui Gros, Carmen, “La reparacion del largo sueno y su recuerdo en 
la Edad Media. El rey de Aragon ante la muerte,” in Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura 
Popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 1994, p. 230. 
93 Na verdade, havia quem fizesse vários testamentos ao longo da vida. Confira-se, a este propósito, Beaucarnot, 
Jean Louis et al, “La mort: representations, croyances, coutumes…,” p. 16. Em Portugal, na Idade Moderna, a 
elaboração dos testamentos foi regulamentada pelas Ordenações Filipinas. Deste modo, os testamentos ficaram 
divididos em quatro tipos: os públicos, lavrados por um tabelião, em livro próprio, diante de cinco testemunhas; os 
abertos por escrito particular, escritos pelo testador, ou por alguém a seu rogo, diante de cinco testemunhas que 
deveriam tomar conhecimento do conteúdo, e assiná-lo, sem a presença de um tabelião; os cerrados, escritos pelo 
testador, ou alguém da sua confiança e que depois eram lacrados e entregues a um tabelião, diante de cinco 
testemunhas; e os testamentos, em que o testador manifestava a sua vontade por via oral, diante de seis 
testemunhas, se, porventura, se encontrasse em risco de morte próxima. Todavia, este testamento era declarado 
nulo, se o testador recuperasse do estado em que se encontrava. Consulte-se a este propósito, Ordenações 
Filipinas, Livros IV e V, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, pp. 900-907. 
94 Relativamente às duas partes essenciais do testamento confira-se Carvalhosa, Adelino, “A importância dos 
testamentos para o estudo das mentalidades: estudo de dois testamentos, de um rol de bens e de um codicilo, fins 
do século XVII, princípios do XVIII,” in Separata de Boletim do Arquivo Distrital do Porto, vol. 3, Porto, 1986, p. 9. 
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primeiro lugar, como um instrumento para a salvação da sua alma. Nele, eram descritos todos 

os procedimentos que os vivos deveriam fazer, em relação ao destino a ser dado ao corpo do 

testador, os quais incluíam a mortalha envolvente dos seus restos mortais, os acompanhantes 

do cortejo fúnebre e o local de sepultura. Em seguida o testador mencionava os serviços 

religiosos que deviam ser realizados no momento do funeral e posteriormente, com o objetivo de 

alcançar de Deus a salvação da sua alma.95 

A segunda parte do testamento dizia respeito à disposição que o defunto fazia dos seus 

bens materiais e financeiros, indicando os seus herdeiros naturais e as outras pessoas ou 

instituições a quem desejava deixar algum objeto ou quantia em numerário, fosse por questões 

de parentesco, de amizade, de devoção ou como retribuição de algum benefício recebido 

durante a vida.96  

Através do testamento, cada pessoa entregava o seu corpo aos vivos para lhe darem o 

destino que deixava prescrito e encomendava-se a Deus, esperando alcançar dele a misericórdia. 

Para isso, preceituava os serviços pios a celebrar com o fim de obter a salvação da sua alma. Ao 

mesmo tempo, esclarecia o destino a dar aos bens que possuía, esperando com isso também 

evitar potenciais conflitos entre os que lhes eram mais próximos, que podiam ser um motivo 

para a sua alma partir para o outro mundo menos aliviada. O testamento acabava por ser, 

frequentemente, como que um balanço da vida de cada indivíduo, tanto nos seus aspetos 

materiais como espirituais e com o qual se procurava partir de consciência tranquila para o 

além, reconciliado com Deus e com aqueles que tinham constituído o seu contexto familiar e 

social durante a vida.97 

                                                             
95 Desde o século XVI que se instalou a preocupação no mundo católico de não morrer sem se ter deixado expressas 
as últimas vontades. Leia-se Durães, Margarida; Rodrigues, Ana Maria, “Família, Igreja e Estado: a salvação da alma 
e o conflito de interesses entre os poderes”, in Arqueologia do Estado – Actas do Colóquio, Lisboa, 1988, pp. 819, 
825. De facto, a doença e a velhice eram situações que propiciavam a elaboração dos testamentos na Idade 
Moderna. Estes eram divididos em duas partes fundamentais: a espiritual e a material. Nesta época, era a parte 
espiritual dos testamentos que tinha mais importância. Consulte-se Macardé, Jacques “Ultimes intercesseurs. Les 
invocations testamentaires dans le Diocèse de Poitiers”, in Actas do Colóquio Internacional Piedade Popular…, p. 
443; Rodrigues, Maria Manuela, “Morrer no Porto: Piedade, Pompa e Devoções: alguns exemplos das freguesias da 
Sé, Santo Ildefonso e Campanhã (1690-1724), in I Congresso Internacional do Barroco, Actas, Vol. II…, p. 326. 
96 Leia-se, a este respeito, Beaucarnot, Jean Louis et al, “La mort: representations, croyances, coutumes…,” p. 14. 
Todavia, deve ressalvar-se ser menor, entre os mais pobres, o número dos que faziam o seu testamento. E os que 
assim procediam apenas se preocupavam com o seu enterro e os sufrágios que podiam pedir por sua alma, pois, 
em relação à parte material, “nada tinham de seu”. Consulte-se Gomes, Paula Alexandra de Carvalho, Oficiais e 
confrades em Braga no tempo de Pombal (Contributos para o estudo do movimento e organização confraternal 
bracarenses no século XVIII), Braga, Universidade do Minho, 2002, p. 216, tese de Mestrado policopiada. 
97 Durães, Margarida, “Os testamentos e a história da família”, in Conferência apresentada no âmbito do Mestrado 
de Demografia, Campinas, Instituto de Filosofia de Ciências Humanas da Universidade de Federal de Campinas, 
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O acompanhamento dos conterrâneos nos últimos momentos de vida do moribundo, 

bem como a presença de toda a família, que o não deixava sozinho, mostra-nos também uma 

outra dimensão da morte na Época Moderna: esta devia ser vivida de forma pública e aberta à 

comunidade familiar e religiosa em que cada um se inseria.98 Não se desejava morrer sozinho. 

Com o temor da morte e as dúvidas sobre o que Deus lhe reservava no outro mundo, era 

importante que o agonizante tivesse junto de si, não só o seu pároco, como também os 

familiares, amigos e vizinhos para o ajudarem naquele último trânsito. A reunião de várias 

pessoas em torno do passamento do indivíduo confortava-o nos seus sofrimentos e podia até 

ajudá-lo a lembrar-se de alguns erros passados que devia confessar naquele momento, de modo 

a partir em paz com Deus e com os homens.99 

 A presença de elementos do clero devia também servir para evitar dúvidas ao doente, 

sobre a misericórdia divina, pois este podia entrar em completo desespero, julgando-se desde 

logo condenado, tendo em atenção os erros cometidos em vida. O sacerdote convidava-o ao 

arrependimento total naquele momento derradeiro, bem como a mostrar confiança e fé em 

Deus. Alguns pensadores do século XVIII criticavam, contudo, este “arrependimento” na última 

hora, como sendo de pouco valor e sinceridade, apenas motivado pelo medo das penas infernais 

e não devido a um verdadeiro arrependimento. Baseavam a sua crítica em exemplos de homens 

que se manifestavam arrependidos de certos erros quando estavam próximos da morte mas, se 

porventura conseguiam sobreviver à sua doença, voltavam a cometê-los.100 

A presença de familiares, vizinhos e confrades tinha ainda o objetivo de agregar esforços 

para implorar a Deus a aceitação da alma que estava para partir. Tendo em atenção as crenças 

                                                                                                                                                                                   
2004, policopiado; Sousa e Silva, Emanuel Luiz, “A espera da morte: os testamentos e a sociedade colonial na 
Bahia dos séculos XVI e XVII”, in Historien – Revista de História, (4), Petrolina, 2011, pp. 176, 181-182, 193. 
98  Sobre o caráter coletivo que devia envolver a vivência da morte de cada um na Época Moderna leia-se Delcourt, 
Roxanne, “La mortalité dans la France de l´Ancien Régime”…, p. 25; Vovelle, Michel, L´heure du grand passage…, 
p. 135. Muitas confrarias, por seu turno, contribuíam igualmente para uma gestão coletivizada da morte, 
acompanhando os seus confrades nos últimos momentos de vida. Consulte-se Sá, Isabel dos Guimarães, “As 
confrarias e as Misericórdias”, in Oliveira, César (Dir.), História dos Municípios e do poder local. [Dos finais da Idade 
Média à União Europeia], Lisboa, Círculo de Leitores, 1996, pp. 56-57. 
99 Como refere Margarida Durães, os parentes, vizinhos e, em última instância, toda a comunidade paroquial, 
deviam acompanhar o defunto à sua última morada e participar na missa de corpo presente, que ocorria antes do 
sepultamento. Juntamente com os clérigos, todos se juntavam numa oração coletiva que pressionava Deus a que 
aceitasse, entre os seus eleitos, a alma daquele que acabara de partir. Leia-se, sobre este assunto, Durães, 
Margarida, Herança e Sucessão. Leis, Práticas e Costumes no Termo de Braga (séculos XVIII-XIX), vol. II, Braga, 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2000, pp. 430, 443, tese de Doutoramento policopiada.  
100 Em relação às dúvidas que foram levantadas sobre a sinceridade do arrependimento quando a vida estava em 
perigo confira-se Favre, Robert, La mort dans la literature et la penseé françaises…, p. 181. 
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religiosas do homem moderno, todos os intercessores que pudesse congregar na terra nunca 

seriam demais para o ajudar, quer no trânsito para a outra vida, quer na salvação da sua alma.101  

 Após a ocorrência do falecimento, o cadáver devia ser preparado para o funeral, de 

forma a receber um sepultamento digno. Com este fim, o corpo era lavado, sendo-lhe também 

prestados outros cuidados: as unhas e os cabelos podiam ser cortados e, no caso dos homens, 

um indivíduo encarregava-se de os barbear. Estes cuidados que os vivos prestavam ao corpo do 

defunto eram uma maneira de conferir maior dignidade ao cadáver, para que este se 

apresentasse de forma decente a todas as pessoas que o fossem velar e despedir-se dele, 

durante o tempo em que estivesse exposto, antes de ser enterrado.102 Deste modo, apesar de 

corpo e alma serem entidades separadas após a morte, era importante que ambos estivessem 

convenientemente preparados para o período que se seguia. Se a alma devia ter a sua 

consciência descarregada, através da confissão e da elaboração do testamento, o corpo, por seu 

turno, tinha de se apresentar de forma digna aos olhos de todos os que se despediam dele e 

pediam a Deus pela alma que nele existira. 

Uma vez realizados os cuidados preparatórios com os defuntos, estes eram envolvidos 

com as vestes que os iam acompanhar até à sua última morada, as quais eram designadas por 

mortalhas. Sabemos que, na Idade Média os corpos, geralmente, eram sepultados com as suas 

roupas, ou então, envolvidos num simples sudário ou lençol, antes de serem levados para o local 

da sepultura, escolhas que ainda tinham uma importante implantação nos primeiros tempos da 

Idade Moderna. Contudo, a partir desta época, assiste-se a uma mudança paulatina no mundo 

ocidental católico, na forma como os restos mortais eram amortalhados. Progressivamente, as 

populações passaram a ser amortalhadas com hábitos de congregações religiosas, sobretudo a 

da ordem franciscana. Inicialmente começaram por ser os nobres e os indivíduos dos grupos 

mais poderosos a aderirem a esta forma de amortalhar os seus corpos, tentando encontrar na 

morte, uma maneira de mostrarem um certo despojamento e humildade, em contraponto com a 

                                                             
101 Segundo João Francisco Marques, junto dos moribundos recitavam-se orações coletivas que deviam ter três 
objetivos: primeiro obter o arrependimento da alma para que pudesse obter junto de Deus misericórdia; em 
segundo lugar pedia-se a Deus que no juízo particular logo após a morte não condenasse eternamente a alma do 
falecido e em terceiro lugar rezavam-se orações para a despedida da alma do corpo que habitara em vida. Sobre 
estas orações consulte-se Marques, João Francisco, “Orações e devoções,” in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), 
História Religiosa de Portugal, vol. 2…, p. 613. 
102 A propósito dos cuidados devotados aos corpos dos defuntos, consulte-se Araújo, António de Sousa, “Irmandades 
de Clérigos e assistência ao clero em Portugal. Notas para o estudo do problema na irmandade dos Clérigos de São 
Pedro de Montório de Cervães (Braga). Sacerdotes seus membros nos três últimos séculos 1665-1965”, in 

Itinerarium, Ano XVIII, nº 114, 1982, p. 423; Reis, João José, A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular 
no Brasil do século XIX, 4ª ed, São Paulo, Companhia das Letras, 2004, p. 90. 
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sua vida, na qual exerciam o poder e o domínio sobre os restantes grupos sociais.  

Posteriormente, em plena Idade Moderna, as populações do mundo ocidental aderiram cada vez 

mais a este modelo de amortalhamento dos cadáveres.103 É possível que, apresentando o seu 

corpo na morte vestido com humildade perante o olhar dos vivos, esperassem que a sua alma 

fosse beneficiada por Deus que a iria julgar, sendo assim entendida a escolha por um hábito 

religioso como mais um instrumento de ajuda, no alcançar da salvação eterna.104 

Por outro lado, a ordem franciscana contribuiu para criar a convicção de que o uso 

destas mortalhas garantia mais facilmente a salvação no outro mundo, reduzindo o tempo de 

permanência da alma no Purgatório. Estas graças espirituais concedidas à mortalha franciscana, 

em especial, contribuíram para o seu sucesso junto das populações, que viam em São Francisco 

de Assis um modelo de piedade, humildade, pobreza e despojamento humanos a seguir.105 

A morte de cada ser humano nas comunidades católicas da Época Moderna devia ser 

assinalada, para que todos pudessem prestar a última homenagem ao defunto, rezar pela sua 

alma e acompanhar o seu corpo à última morada. O anúncio do passamento de cada indivíduo 

era feito aos membros da paróquia através do toque de sinos na igreja respetiva.106  

O acompanhamento dos defuntos à última morada podia ser por estes organizado 

previamente, de forma a indicar quem desejavam que acompanhasse os seus restos mortais. Os 

indivíduos pertencentes às confrarias locais sabiam que estas, por princípio, tinham a obrigação 

de acompanhar os seus corpos ao local de enterramento. A organização destes 

acompanhamentos era definida pelos estatutos das confrarias, os quais indicavam aos confrades 

                                                             
103 Na Europa do norte, onde predominava o protestantismo, as populações não adotaram o costume de serem 
amortalhadas em hábitos religiosos. Sobre a evolução das vestes de enterramentos dos cadáveres desde a Idade 
Média até à Idade Moderna consulte-se Araújo, Ana Cristina, “Morte…”, p. 266; Gonzalez Lopo, Domingo, Los 
comportamientos religiosos en la Galicia…, pp. 299-301, 308, 313. 
104 A propósito da intenção de, na morte, muitos quererem apresentar-se como pobres e humildes consulte-se Aléan 
Illán, Anastácio, “Actitudes colectivas ante la muerte…,” p. 100. 
105 Sobre a popularização dos hábitos de São Francisco consulte-se, Júnior, Reinaldo dos Santos Barroso; Sales, 
Tatiana da Silva, “A comercialização da morte: ritos fúnebres em São Luís do Maranhão (1725-1750),” in Praxis – 
Revista Eletrónica de História e Cultura, Salvador, 2011, p. 14; Martín García, Alfredo, “Religión y sociedad en 
Ferrolterra durante el Antiguo Régimen. La V. O. T. seglar franciscana”, in Estudios Mindonienses, nº 20, 
Salamanca, Centro de Estudios de la Diocésis de Mondoñedo-Ferrol, 2004, pp. 445-446; Moya, Juan del Arco, 
“Religiosidad Popular en Jaén durante el siglo XVIII…,” pp. 314-315. 
106 Confira-se sobre o toque de sinos Araújo, Ana Cristina, A morte em Lisboa…, p. 238; Beaucarnot, Jean-Louis, 
Commment vivaient nos ancetres…, p. 183. Também os membros das irmandades eram convocados a toque de 
campainha para irem ao funeral dos seus confrades defuntos. Gerbert, Marie Claude, “Les confréries religieuses à 
Cáceres de 1467 à 1523”, in Mélanges de la Casa de Velasquez, vol. VII, 1971, p. 103. 
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a forma como o deviam fazer, para proporcionarem maior solenidade ao percurso efetuado e às 

cerimónias do sepultamento.107  

Mesmo aqueles que não pertenciam a estas instituições podiam pedir o seu 

acompanhamento à última morada, mediante o pagamento de um preço por elas definido. Os 

ricos chegavam até a pedir a presença de várias confrarias no seu cortejo fúnebre. Todavia, 

aqueles que tinham mais posses podiam ainda recorrer a outras entidades a quem podiam pedir 

que os acompanhassem, através de um pagamento monetário, tal como faziam com as 

confrarias. Assim, havia testadores que deixavam prescrito o acompanhamento dos seus corpos 

à sepultura pelas ordens religiosas locais, pelos párocos e sacerdotes da vizinhança que fosse 

possível localizar ou ainda por alguns pobres da terra.108 O objetivo era múltiplo: reforçar o 

caráter solene e pomposo de todo o ato fúnebre por um lado, dando-lhe maior visibilidade 

projetando a importância social daquele que acabara de falecer e, por outro, angariar o maior 

número possível de intercessores terrestres junto de Deus.109 

O transporte do cadáver para a última morada, bem como a sua exposição durante o 

período de velório, caso este tivesse lugar na igreja, eram ainda merecedores de um outro 

motivo de cuidado, por parte dos indivíduos da Época Moderna. Era importante que o corpo 

fosse colocado e transportado num móvel condigno com a ocasião. Por isso, os corpos dos 

defuntos eram geralmente transportados à sua última morada em meios de carregamento 

designados por tumbas ou esquifes. Estes objetos, onde o defunto era colocado na horizontal, 

eram transportados por outros indivíduos até ao local de sepultura. Em Portugal, no início da 

Idade Moderna, as Misericórdias começaram por ter o monopólio destes objetos fúnebres de 

transporte dos cadáveres, nas localidades onde estavam sedeadas. Posteriormente, a partir dos 

                                                             
107 Consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “As Misericórdias enquanto palcos de sociabilidade do século XVIII,” in 
Bracara Augusta, Revista Cultural da Câmara Municipal de Braga, vol. LII, nº 107 (120), Braga, Camara Municipal 
de Braga, 2004, pp. 192-193; López Munoz, Miguel Luís, Las cofradias de la parroquia de Santa Maria 
Magdalena…, p. 204; Penteado, Pedro, “Confrarias portuguesas na Época Moderna: problemas, resultados e 
tendências da investigação”, in Lusitânia Sacra, 2ª série, tomo VII, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa 
da Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 27. Mesmo assim, por vezes, surgiam conflitos entre as confrarias, 
motivados pelas posições que cada uma devia ocupar. Consulte-se Gaeta, Maria Aparecida Junqueira, “Redes de 
sociabilidade e de solidariedade no Brasil colonial: as irmandades e as confrarias religiosas”, in Estudos de História, 
França, 2(2), 11-36, 1995, p. 31. 
108 Leia-se Durães, Margarida, Herança e sucessão…, pp. 420-249; Lebrun, François, “As reformas: devoções 
comunitárias…”, pp. 90-95; Froeschlé-chopard, Marie-Hélène, La religion Populaire en Provence Orientale aux XVIII 
siècle, Paris, Éditions Beauchesne, 1980, pp. 240-242. 
109 Veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Balanços de vidas, medo da morte e esperança na salvação…, p. 38. 
Sobre a necessidade do homem moderno alcançar o maior número de intercessores pedindo por sua alma leia-se 
também Penteado, Pedro, “Confrarias portuguesas na Época Moderna: problemas, resultados e tendências da 
investigação”, in Lusitânia Sacra, 2ª série, tomo VII, 1995, p. 26. 
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séculos XVII e XVIII, outras confrarias e as Ordens Terceiras disputaram-lhes este privilégio, 

conseguindo, em alguns casos, alcançar o direito a terem a sua própria tumba. Os confrades 

destas entidades podiam utilizá-las a título gratuito, enquanto as outras pessoas o podiam fazer 

mediante um pagamento ditado pela instituição.110 Por seu turno, os pobres eram enterrados 

também de forma gratuita pelas Misericórdias, as quais se comprometiam a prestar esse último 

serviço e obra de caridade por aqueles que, em vida, nada tinham tido de seu.111 

A utilização dos esquifes era a maneira mais comum de enterrar os defuntos. Através 

deles, os corpos ficavam à vista de todos os que participavam no ato fúnebre até este se 

concluir. A visão da figura do morto, continuava a poder ser partilhada por toda a comunidade, 

até ao momento do sepultamento.112 Todavia, quando posteriormente o corpo era lançado do 

esquife à cova, ficava sem qualquer outra proteção, para além da sua própria mortalha, que o 

resguardasse da terra, o que acelerava o seu processo de decomposição. No mundo católico, na 

Idade Moderna em geral, e ainda no século XVIII em particular, poucos eram os que pediam 

para ser enterrados dentro de um caixão. Na verdade, só uma minoria entre os mais ricos e 

poderosos assim procedia. É bem possível que estivesse subjacente a esta escolha o desejo de o 

corpo dos defuntos se manter conservado de forma mais duradoira. Esperava-se que o caixão 

servisse como uma barreira retardadora à função decompositora da terra.113 

Do mesmo modo que os acompanhamentos dos restos mortais dos indivíduos à sua 

última morada refletiam, muitas vezes, o seu estatuto social em vida, também as cerimónias 

fúnebres podiam ser mais ou menos pomposas e solenes conforme o seu estatuto, poder social 

                                                             
110 Sobre a utilização dos esquifes como meio para levar os defuntos à sepultura, bem como o monopólio que as 
Misericórdias exerceram sobre eles consulte-se Carneiro, Ivo de Sousa, V Centenário das Misericórdias Portuguesas, 
Lisboa, C.T.T, 1998, pp. 77, 179; Gomes, Saúl António, “Notas e documentos sobre as confrarias portuguesas 
entre o fim da Idade Média e o século XVII: o protagonismo dominicano de Santa Maria da Vitória”, in Lusitânia 
Sacra, 2ª série, tomo VII, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa”, 
1995, pp. 90-91; Jardim, Maria Dina dos Ramos, A Santa Casa da Misericórdia do Funchal no século XVIII, 
Coimbra, Centro de Estudos de História do Atlântico; Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 1997, pp 112-114. 
111 A este respeito consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo de, Dar aos pobres e emprestar a Deus: as Misericórdias de 
Vila Viçosa e Ponte de Lima (séculos XVI-XVIII), Barcelos, Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa; Santa Casa da 
Misericórdia de Ponte de Lima, 2000, p. 534; Pereira, Maria das Dores Sousa, “A assistência à alma na 
Misericórdia de Ponte da Barca (1630-1800),” in NW. Noroeste: Revista de História, nº 1, 2005, p. 144; Sá, Isabel 
dos Guimarães, As Misericórdias Portuguesas de D. Manuel I…, p. 117. 
112 Sobre a exposição do cadáver ao olhar dos presentes confira-se, Araújo, Ana Cristina, A morte em Lisboa…, p. 
233; Beaucarnot, Jean-Louis, Comment vivaient nos ancetres…, p. 184. 
113 Nas covas era igualmente lançada cal para ajudar a decompor os cadáveres mais rapidamente. Em relação à 
decomposição dos corpos na terra e a sua maior preservação nos caixões, consulte-se Ariés, Philippe, O homem 
perante a morte…, p. 41. A propósito da escolha do caixão apenas por uma minoria entre os mais ricos consulte-se 
Roxanne Delcourt, “La mortalité dans la France d´ancien regime…,” p. 30; Macedo, Ana Maria da Costa, Família, 
Sociedade e Estratégias de poder, 1750-1830, A família Jácome de Vasconcelos da freguesia de São Tiago da 
Cividade – Braga, Braga, Edições APPACDM Distrital de Braga, 1996, p. 182. 
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e financeiro. Se os mais humildes pediam um enterro simples, com poucos sufrágios 

celebrados, os mais abastados, em geral, esforçavam-se no sentido de as suas exéquias terem o 

maior brilho e esplendor possível. Assim, deixavam prescrito que fossem celebradas muitas 

missas e ofícios de corpo presente, com a participação de vários clérigos. Todo este cerimonial 

podia ainda ser mais solenizado e abrilhantado se alguns destes serviços fossem cantados pelos 

celebrantes. Simultaneamente, o cadáver, enquanto não era entregue à sepultura, ficava 

rodeado de tochas que ardiam durante os rituais fúnebres, os quais tinham por função 

impressionar os vivos e fazê-los meditar em relação ao momento da passagem deste para o 

outro mundo. 114 

Para além de todos os serviços fúnebres que os homens da Época Moderna podiam 

solicitar, bem como os sufrágios que, posteriormente, a título perpétuo ou não, podiam deixar 

prescritos para serem celebrados, é importante referir um outro apoio que podiam obter, no 

sentido de alcançarem a salvação da sua alma. Falámos anteriormente sobre a instituição dos 

legados pios perpétuos, os quais visavam garantir o sufrágio eterno das almas dos seus 

instituidores. Estes legados podiam ser deixados a indivíduos ou entidades coletivas responsáveis 

pela sua execução. As confrarias, para além dos conventos, das Ordens Terceiras ou das 

Misericórdias, eram uma das principais instituições que recebiam os referidos legados. Contudo, 

também elas se preocupavam em estabelecer as suas próprias modalidades de apoio espiritual 

às almas dos seus membros. Neste sentido, comprometiam-se estatutariamente a mandar 

celebrar missas, (e por vezes, outros serviços religiosos, como os ofícios) pela alma de cada um 

dos seus confrades em particular, quando estes falecessem115. O número de sufrágios celebrados 

variava conforme a confraria e dependia das suas condições financeiras. Os membros destas 

instituições podiam, deste modo, contar com mais um socorro espiritual para a sua alma e 

numa época em que o receio pela sua salvação era uma constante, todas as ajudas espirituais 

eram relevantes. Este fato era especialmente notório se o confrade, aquando do seu falecimento, 

                                                             
114 Leia-se sobre este assunto Castro, Maria de Fátima, A Santa Casa da Misericórdia de Braga…, pp. 171, 176-177. 
Mas se alguns tinham um funeral simples por constrangimento económico, outros havia que o faziam para 
demonstrarem humildade e simplicidade cristã. Consulte-se, a este respeito, Pascua Sanchez, Maria José de la, “La 
lucha por el control de las exéquias: el sindico personero, porta-voz del descontento del pueblo gaditano com sus 
curas párocos,” in Álvarez Santalo, C.; Buxó, Maria Jesus; Rodriguez Becerra, S. (coord.), La Religiosidad Popular. II 
Vida y Muerte: la imaginacion religiosa…, p. 389. 
115 A propósito das missas que as confrarias se comprometiam a celebrar por cada irmão defunto, confira-se Araújo, 
Maria Marta Lobo de, “A ajuda aos pobres nas confrarias de Nossa Senhora da Guia e do Espirito Santo de Ponte de 
Lima (séculos XVII a XIX),” in Revista Cultural Bracara Augusta, Braga, Edição da Camara Municipal de Braga, 
2001/2002, p. 467; Pinheiro, Fernanda Aparecida Domingos, Confrades do Rosário: sociabilidade e identidade 
étnica em Mariana – Minas Gerais (1745-1820), Nitéroi, Departamento de História da Universidade Federal 
Fluminense, 2006, pp. 59-60, tese de Mestrado policopiada. 
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estivesse numa situação de pobreza que o impedisse de pedir a celebração de sufrágios que 

rogassem a Deus pela salvação da sua alma.116  

Contudo, se as confrarias prestavam um auxílio espiritual individualizado a cada 

confrade na hora morte, elas não deixavam de igualmente sufragar anualmente as almas de 

todos os seus irmãos em conjunto, o que tinha lugar aquando da celebração do seu 

“Aniversário.” Esta era uma ocasião na qual algumas destas instituições se comprometiam a 

celebrar um ofício solene e, sobretudo, em que todas se empenhavam na celebração do maior 

número possível de missas pela salvação das almas dos confrades, vivos e defuntos. Deste 

modo, os confrades vivos pediam a Deus pelas almas dos seus companheiros que já tinham 

partido e, ao mesmo tempo, preparavam já as suas próprias almas para o dia do juízo.117 

A celebração de todos os sufrágios pios pelo resgate das almas dos defuntos implicava 

ainda a existência de meios imprescindíveis à sua execução, quer de cariz humano, quer de 

cariz material. A nível material, o grande número de sufrágios pedidos por muitos testadores 

tornava indispensável a existência de locais onde estes pudessem ter lugar. As igrejas 

paroquiais, as igrejas e capelas pertencentes às confrarias, as igrejas conventuais, as capelas 

votivas e as capelas de particulares, eram locais onde se celebravam os sufrágios.118 Dentro 

destes edifícios, as missas eram celebradas nos diversos altares que para esse efeito eram 

construídos no seu interior. Era necessário que os templos estivessem equipados com vários 

altares, construídos pelos corpos gerentes, para que fosse possível dar resposta adequada a 

                                                             
116 Este apoio aos confrades defuntos podia incluir as despesas com o funeral e mortalha dos irmãos. Consulte-se, 
sobre o apoio espiritual pelas almas dos irmãos pobres Araújo, António de Sousa, “Irmandades de Clérigos e 
assistência ao clero…,” p. 424; Jamard, Jean-Luc, “Confréries religieuses et dichotomie sociale”, in Mélanges de la 
Casa de Velasquez, VIII, 1972, p. 478; Vieira, Maria José de Azevedo, A Confraria do Menino Deus e a paróquia de 
Maximinos (1700-1850) População, sociedade e assistência, Braga, Universidade do Minho, 1994, pp. 38-39, tese 
de Mestrado policopiada. 
117 Sobre esta comemoração anual veja-se-se Araújo, Maria Marta Lobo de, Dar aos pobres e emprestar a Deus…, p. 
530; Cardona, Paula Cristina Machado, “Procissões sacras: arte e equipamentos no universo das confrarias”, in 
Ciências e Técnicas do Património, Iª série, vol. VII-VIII, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2008-
2009, pp. 131, 139, 141-142. 
118 Leia-se a este propósito Alvim, Sandra P. de Faria, “A religiosidade leiga e a edificação do património colonial do 
Rio de Janeiro”, in Actas do Congresso Internacional de História Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas, 
Vol. III, Braga, Universidade Católica Portuguesa; Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses; Fundação Evangelização e Culturas, 1993, pp. 387-389; Araújo, Ana Cristina, “Despedidas 
triunfais…,” pp. 24-2; Costa, Mário José Costa da, “A confraria de Santa Maria Madalena de Montemor-o-Velho: 
subsídios para a sua história”, in Lusitânia Sacra, 2ª série, tomo VII, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa 
da Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 56. 
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todos os pedidos de celebração de missas por alma de algum defunto, quer estas fossem a título 

perpétuo ou não.119  

Deste modo, a expansão do culto do Purgatório e da necessidade do resgate das almas 

nele cativas, estimulava o desenvolvimento dos locais de celebração eucarística no interior dos 

templos. Como já referimos, as entidades responsáveis pela sua administração procuravam 

também que alguns destes altares fossem privilegiados, ou seja, que proporcionassem maior 

rapidez salvífica aos sufrágios pelas almas aí celebrados. A obtenção de um certificado de 

qualidade de privilegiado a um altar era conseguida através das autoridades clericais, em 

especial junto do papa, no Vaticano. Com esta certificação eclesiástica superior, as entidades 

gerentes dos templos e seus altares, quer se tratassem de membros do clero, quer fossem de 

irmandades ou ordens religiosas, tentavam captar o interesse e a devoção dos indivíduos da 

época, para estes mandarem celebrar missas nesses altares específicos. Deste modo, com a 

garantia dos privilégios espirituais dos altares que administravam, os seus gestores garantiam 

importantes receitas, dentro de um mercado concorrencial na economia da “salvação da 

alma.”120 

Se eram necessários locais de celebração destes sufrágios pelas almas sofredoras, era 

igualmente imprescindível a presença de sacerdotes que os celebrassem. Na Idade Moderna 

existia um grande número de clérigos, seculares ou regulares, para poderem dar satisfação aos 

pedidos de missas que cada um deixava preceituados. A necessidade de existência de um 

grande número de sacerdotes nesta época devia-se a dois motivos essenciais. Por um lado, em 

primeiro lugar, como havia indivíduos que pediam a celebração, quer por ocasião do seu funeral, 

quer posteriormente, de dezenas ou centenas de missas, podemos constatar a necessidade 

premente da presença de um elevado número de sacerdotes para dar resposta a todas estas 

solicitações.121 Todavia, encontrámos um segundo motivo o qual obrigava igualmente à existência 

de um grande número de clérigos: era que estes, em princípio, só estavam autorizados a 

                                                             
119 Para este assunto veja-se Ariés, Philippe, O homem perante a morte…, p. 199; Soares, Franquelim Neiva, A 
arquidiocese de Braga no século XVII…, p. 461; Moreno Valero, Manuel, “La escuela de Crist. Su vida, organizacion 
y espiritualidad barroca”, in Alvarez Santalo, C., Buxó, Maria Jesus; Rodrigues Becerra, S. (coord.), La Religiosidad 
Popular, Hermandades, Romerias y Santuários, Barcelona, Editorial Anthropos, 1980, p. 527. 
120 Sobre a importância dos altares privilegiados leia-se Graça, Frei Manuel da, Cerimonial e Ordinário Monástico, 
Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1784, pp. 397-398. 
121 Era de facto fundamental o grande número de clérigos na Idade Moderna, ainda que nos fins do século XVIII se 
começasse a constatar um certo recuo no seu número. A este propósito confira-se Gonzalez Lopo, Domingo L., Los 
comportamentos religiosos en la Galicia…, p. 599; Macedo, Ana Maria da Costa, Família, Sociedade e Estratégias 
de Poder…, pp. 55, 175. 



43 
 

celebrar uma missa por dia.122 Ora, parece-nos ser evidente que esta norma eclesiástica 

dificultava a satisfação mais rápida e eficaz das missas pedidas pelos testadores, em ocasiões 

solenes como o funeral, ou a título posterior, obrigando os testamenteiros a um trabalho 

acrescentado na procura do maior número de clérigos possível para dar cumprimento às 

disposições testamentárias. Por outro lado, os vários legados pios perpétuos instituídos, 

principalmente em instituições como as confrarias, obrigavam estas últimas a dispor, em 

permanência, de um corpo de sacerdotes designados por capelães, que os celebrasse segundo 

as disposições dos seus instituidores. A maioria das confrarias tinha o seu próprio capelão mor, 

o qual celebrava as missas que estas tinham por obrigação estatutária. Contudo, quando se 

comprometiam a celebrar mais sufrágios, fosse por iniciativa própria, fosse por receberem 

legados pios perpétuos, viam-se geralmente na contingência de contratar mais capelães para 

poderem dar satisfação a estes serviços.123 O seu número variava conforme o número de missas 

a cumprir e a capacidade financeira de cada irmandade.  

As relações entre as confrarias e os seus capelães nem sempre foram pacíficas pois, 

como seus assalariados, era frequente exigirem aumento no pagamento das missas que 

celebravam, especialmente em épocas de maior crise e dificuldade, ou quando o número de 

clérigos disponíveis diminuía. Obviamente, as organizações confraternais procuravam manter os 

preços acordados previamente, mas quando não encontravam outros sacerdotes que se 

disponibilizassem a celebrar essas missas pelos preços até aí praticados, tinham, muitas vezes, 

de se conformar com os pedidos de aumento salarial dos capelães, de forma a não deixarem de 

cumprir com os seus compromissos pios.124 

Como temos constatado, o homem da Época Moderna atribuía grande importância aos 

últimos instantes da sua vida, bem como aos medos que o cercavam sobre o destino da sua 

alma no outro mundo. Sabemos, contudo, que havia uma exceção. Dentro do temor e da dúvida 

que sempre existia sobre quem poderia alcançar a salvação, apenas um grupo estava seguro: 

                                                             
122 Consulte-se sobre esta limitação, Constituiçõens synodais do arcebispado de Braga…, pp. 263-264. 
123 Barreira, Aníbal, “A Irmandade de Nossa Senhora do Terço e Caridade, da cidade do Porto: a construção do 
hospital”, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Amadeu Coelho Dias, Porto, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 2006, pp. 110-111; Black, Christopher F., Italian confraternities…, p. 122; Capela, José 
Viriato; Ferreira, Ana da Cunha, Braga Triunfante (Braga nas Memórias Paroquiais de 1758), Braga, Universidade do 
Minho, 2002, pp. 170-171. 
124 As confrarias, como as Misericórdias, procuravam mandar celebrar as missas que podiam, em outros locais 
como os conventos, a preços que eram mais do seu agrado. Sobre os conflitos entre as confrarias e os seus 
capelães veja-se Gaeta, Maria Aparecida Junqueira, “Redes de sociabilidade e de solidariedade…, “ pp. 29-30; 
Pereira, Maria das Dores Sousa, Entre ricos e pobres: a actuação da Misericórdia de Ponte da Barca 1630-1800, 
Braga, Santa Casa da Mia de Ponte da Barca, 2008, p. 241.  



44 
 

eram as crianças até aos sete anos de idade, as quais se considerava não serem ainda capazes 

de pecar e, por isso, quando batizadas, estavam automaticamente salvas, no caso de 

falecerem.125 Numa época em que a taxa de mortalidade infantil era muito elevada, esta certeza 

transmitida pelos teólogos, não deixaria de sossegar os espíritos dos pais, que perdiam os filhos 

de forma tão precoce. Todavia, segundo alguns autores, a omnipresença da mortalidade infantil, 

levava a que os progenitores não se ligassem afetivamente, de uma forma acentuada, à sua 

prole, enquanto esta fosse de tenra idade.126 Era como se as almas destas crianças estivessem 

ainda mais próximas de Deus do que do mundo terreno.127 

O ritual de expressão máxima de dor e submissão coletiva perante a morte, no Portugal 

Moderno, tinha lugar aquando do falecimento do rei. A sua morte devia prostrar toda a nação em 

luto e pesar, fosse este sincero ou apenas formal. Veja-se o relato feito pelo memorialista Silva 

Tadim sobre a reação em Braga, à morte do rei D. João V:  

 

 […] Logo os sinos da colegiada e mais igrejas principiaram a darem os sinais ao povo 

de ser falecido o seu rei. O sereníssimo senhor D. José (…), mandando vestir os seus familiares 

de luto rigoroso de baeta (…) e pelo mesmo espaço de oito dias mandou dizer missas gerais (…) 

mandou logo que em Braga se dobrassem os sinos de todas as igrejas, e se dissessem missas 

gerais (...) por espaço de outros oito dias (…) e se fechassem os tribunais de justiça. O senado 

da câmara mandou lançar bando pelas ruas e praças do costume em que determinava que 

todas as pessoas de qualquer qualidade tomassem por espaço de dois anos luto o primeiro 

rigoroso, e o segundo aliviado de baixo de penas graves, e que os pobres trouxessem seu fumo, 

ou sinal de sentimento. O mesmo mandou o senhor D. José por um edital em que determinou a 

todos os eclesiásticos tomassem luto pelo mesmo espaço de tempo, e que todos os párocos 

fizessem nas suas igrejas um ofício pela alma de el rei defunto.128 

 

                                                             
125 Sobre a certeza da salvação para os menores de sete anos de idade confira-se Amorim, Maria Norberta, 
Guimarães 1580-1819. Estudo Demográfico, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1987, p. 275. 
126 Leia-se Garnot, Benoit, La Population Française aux XVI, XVII et XVIII siècles…, p. 75. 
127 As almas das crianças até aos sete anos de idade, falecidas sem receber o batismo, iam para um lugar chamado 
“limbo”, onde não sofriam, mas também não viam Deus, até ao juízo final. Leia-se a este respeito Cohn Jr., Samuel, 
“The place of the dead in Flanders and Tuscany: towards a comparative history of the Black Death”, in Gordon, 
Bruce, Marshall, Peter (ed.), The place of the dead, Death and remembrance in Late Medieval and Early Modern 
Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 112.  
128 ADB, Silva Tadim, Manuel José da, Diário Bracarense, vol. II, 1748-1816, Cota 1055, fl. 51v. 
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A descrição da resposta bracarense à morte do rei é sintomática ao mostrar o exemplo 

superlativo em que o cenário da morte, acompanhado de todo o seu cerimonial, se impunha de 

forma total sobre todos os aspetos da vida económica, social e política da cidade. O mundo dos 

vivos parava para acompanhar o seu rei na passagem para o mundo dos mortos.129 Ninguém se 

podia furtar às demonstrações de luto e tristeza, desde os mais poderosos aos mais simples. Era 

um momento de dor coletiva que devia ser publicamente demonstrado. Por outro lado, as 

atitudes e os gestos ordenados por D. José de Bragança (1741-1756) devem ser também 

entendidos num plano familiar, pois o arcebispo bracarense, sendo filho ilegítimo do rei D. Pedro 

II, era meio-irmão do rei D. João V. 

No caso deste rei, o número de serviços religiosos, bem como a enorme pompa e gastos 

feitos com as suas exéquias, coadunam-se perfeitamente com a figura real.130 As despesas 

efetuadas e os sermões elogiosos utilizados nas cerimónias fúnebres, quer dos reis, quer dos 

indivíduos com títulos de nobreza ou do alto clero, foram criticados por pensadores no século 

XVIII, os quais denunciavam uma prática fúnebre que se fundava nos títulos do falecido e não 

nos méritos e talentos demonstrados durante a sua vida terrena.131 

Se foi no século XVI e após o concílio de Trento, que a devoção do Purgatório e das suas 

almas se instalou definitivamente no mundo católico em geral, e na Península Ibérica em 

particular, parece ter sido no século XVII que assistimos àquilo a que alguns autores definem 

como o apogeu deste lugar intermédio.132 Foi a época em que os vivos, de acordo com as suas 

possibilidades, investiram mais no Purgatório, conforme se pode ver pelas cláusulas 

testamentárias em Itália, Espanha ou França,133 onde se assistiu a uma notável inflação nos 

                                                             
129 Para além do rei, também o falecimento de outras pessoas da família real motivou em Braga impressionantes 
manifestações de pesar, como as que sucederam por ocasião da morte da infanta D. Francisca, em 1736. Veja-se 
sobre este assunto Bouça, Anabela Vaz Moreira Vilela, Os grandes na morte: ensaio sobre literatura emblemática 
funeral: (séculos XVII-XVIII), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996, p. 21, dissertação de 
Mestrado policopiada.  
130 Segundo Ana Cristina Araújo, em Braga gastaram-se 80 arrobas de cera para adornar o mausoléu que fora 
erguido na Sé para as exéquias fúnebres do monarca. D. João V fora igualmente um grande devoto das Almas do 
Purgatório, estimando-se que gastava entre 5 a 8 mil cruzados por ano com missas de sufrágio. Era a “vertigem 
pela morte”, exemplificada pela figura real. Consulte-se Araújo, Ana Cristina, “Morte, memória e piedade barroca”, 
in Revista de História das Ideias, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, vol. 11, 1989, pp. 
154, 166. 
131 Consulte-se Araújo, Ana Cristina, “Despedidas triunfais…”, p. 30. 
132 Abreu, Laurinda, “As atividades creditícias das Misericórdias de Setúbal e Lisboa (sécs. XVII-XVIII) – estudo 
introdutório”, in XII Encontro da Associação Portuguesa de História e Social, Empresas e Instituições em perspectiva 
histórica, Aveiro, 2002, p. 3. 
133 Confira-se Vovelle, Michel, Les ames du purgatoire ou le travail du deuil…, pp. 115-116; em Portugal foi 
igualmente no século XVII que as Misericórdias receberam o maior número de legados pios para salvação da alma 
dos seus instituidores. Leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Misericórdias,” in Capela, José Viriato (coord.), As 
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pedidos de missas e outros serviços religiosos, com o fim de garantir a salvação da alma e o seu 

resgate das penas purgatoriais. É neste século que as indulgências se tornam um dos vetores 

pelo qual perpassa a piedade católica moderna. E, deste modo, decorreu uma procura 

incessante destes “tesouros de salvação da alma”134 por instituições como os conventos, as 

irmandades, as colegiadas e as Ordens Terceiras, com o objetivo de atraírem a si os fiéis. 

Portanto, se a Idade Média assistira ao “nascimento e infância” do Purgatório, e o século XVI se 

traduzira na sua confirmação em face do perigo protestante, o século XVII, sobretudo na 

segunda metade, foi a sua “idade adulta,” entrando em força nas mentalidades e nas crenças 

coletivas do catolicismo europeu moderno.135 

Com o aumento dos legados perpétuos, dos pedidos de missa por salvação da alma, 

bem como com o intensificar da pomposidade das cerimónias fúnebres, as populações aderiram 

a esta conceção mental do “lugar intermédio”, tornando-se as almas dos mortos, cativas no 

Purgatório, um fator de grande importância nas economias dos países católicos. É neste sentido 

que muitos deixavam, como já mencionámos, bens de raiz, ou quantias consideráveis em 

dinheiro, de cujos rendimentos se sufragariam as suas almas. Os bens terrenos dos que partiam 

ajudavam, deste modo, a estimular a vida financeira e económica do mundo dos vivos. Os 

clérigos, conventos, confrarias ou simples particulares, que recebiam estes bens e capitais, 

orientavam e sustentavam o seu viver em função das almas sofredoras do outro mundo. 

Se o século XVII foi o do apogeu, vários autores referem o século seguinte (em especial a 

sua segunda metade) como o da crise do Purgatório, ou pelo menos do início da sua crise, 

avançando com alguns fatores explicativos para este facto. Em primeiro lugar, a emergência de 

uma nova mentalidade, a nível das elites pensadoras europeias, que contestava a tutela da alma 

sobre o corpo. Esta mentalidade estava inserida dentro do pensamento iluminista setecentista, o 

qual pretendia afastar a omnipresença da morte da vida dos homens, considerada excessiva.136 

                                                                                                                                                                                   
freguesias do Distrito de Viana do Castelo nas Memórias Paroquiais de 1758. Alto Minho: Memória, História e 
Património, Braga, Casa Museu de Monção; Universidade do Minho, 2005, pp. 668-681. 
134 Sobre a grande procura das indulgências por parte destas instituições consulte-se Costa, Luís, A igreja paroquial 
de São Vicente, Braga, APPACDM, 1991, p. 15; López Munoz, Miguel Luís, Las cofradias de la parroquia de Santa 
Maria Magdalena…, pp. 178-181; Simiz, Stefano, “Les confreries face a l´indulgence”, in Dompnier, Bernard; 
Vismara, Paola (dir.), Confréries et devotions dans la catholicité moderne mid XV – début XIX siécle…, p. 117. 
135 Assim o entende também Abreu, Laurinda, “A difícil gestão do Purgatório. Os breves de redução de missas 
perpétuas no Arquivo da Nunciatura de Lisboa, séculos XVII a XIX”, in Penélope – Revista de História e Ciências 
Sociais, Lisboa, Editora Celta, nº 30/31, 2004, p. 62; Capela, José Viriato; Ferreira, Ana da Cunha, Braga 
triunfante…, p. 193. 
136 Sobre a contestação da tutela da alma sobre o corpo, a partir do século XVIII, confira-se Abreu, Laurinda, 
Memórias da Alma e do Corpo…, pp. 199-200. 
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 Gravura 1: as almas sofredoras do Purgatório, Estatutos da confraria das Almas de São Vicente, 1667 
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Os filósofos da época começaram a contestar o poder da Igreja sobre a morte, 

procurando explicar de modo racional e natural este acontecimento, de forma a tentar diminuir a 

angústia dos homens perante a sua inevitabilidade. A morte, na sua perspetiva, era algo de 

necessário à humanidade: era preciso que cada homem se convencesse da necessidade da sua 

morte, para poder dar lugar a que outros pudessem nascer. A morte não devia ser vivida com 

temor, mas sim com resignação: ela fazia sentido enquadrada num bem superior que era o da 

conservação da espécie humana.137  

Estes pensadores criticaram também a ideia de um Deus terrível, punidor e vingador,138 

que podia condenar o homem a um sofrimento eterno no Inferno. Para os filósofos iluministas, 

este era um modo do poder clerical e político manter os homens submissos ao seu controlo. A 

ameaça dos terrores do Inferno, por parte dos clérigos que estavam junto dos moribundos, 

constituía uma forma persuasiva de os levar a doar os seus bens terrenos à Igreja, numa última 

tentativa desesperada de alcançar a salvação a todo o custo.139  

Os novos modos de pensar as relações entre os mortos e os vivos, tiveram o seu reflexo 

em Portugal, nas leis pombalinas de 1766 e 1769, que constataram o facto de os rendimentos 

de muitas propriedades terrenas servirem apenas para sufrágio das almas dos seus 

instituidores, em detrimento do interesse do país. Em última instância, quem beneficiava destes 

rendimentos era o clero. As leis pombalinas procuraram corrigir esta situação, restringindo a 

instituição de novos legados perpétuos e contrariando o princípio de as Almas do Purgatório 

poderem ter predomínio sobre os homens e os bens deste mundo.140 Neste sentido, estas leis 

proibiram a capacidade de cada um nomear a sua alma como a herdeira de todos os seus bens, 

para com estes ser sufragada. Mas tiveram um alcance ainda maior. Em primeiro lugar, 

impediram a constituição de novas fundações de missas perpétuas baseadas em bens de raiz. 

Em seguida, reduziram os encargos pios das fundações perpétuas existentes sustentadas em 

                                                             
137 Relativamente a esta concepção iluminista da morte leia-se igualmente Pimentel, António Filipe, “Vivência da 
morte no tempo barroco: tumulária portuguesa dos séculos XVII e XVIII”, in Iº Congresso Internacional do Barroco, 
Actas, IIº Volume…, pp. 266-268. 
138 A crítica à imagem de um Deus punidor que submetia os pecadores a tormentos terríveis pode ter contribuído 
para que, já na segunda metade do século XVIII, se começasse a verificar algumas alterações na forma como o 
Purgatório era representado em termos artísticos. De uma zona sombria, onde as almas dos padecentes eram 
arrancadas do fogo e dos demónios em que estavam submergidas, vai-se passando progressivamente para uma 
representação mais luminosa e airosa deste local. Consulte-se Vovelle, Michel, “Aspects populaires de la dévotion au 
Purgatoire….,” pp. 295, 300. 
139 Sobre este ponto verifique-se Vovelle, Mourir autrefois…, p. 169. 
140 Sá, Isabel dos Guimarães, Quando o rico se faz pobre: Misericórdias, caridade e poder no império português 
1500-1800, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, pp. 84-
85. 
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bens, à décima parte dos seus rendimentos líquidos. Um alvará de 1774 chegou também a abrir 

a possibilidade de serem contestadas as fundações perpétuas fundadas em dinheiro. O governo 

de D. Maria I suspendeu algumas das disposições destas leis em 1778 mas, posteriormente, 

voltou a repô-las em 1796. 141 

Por outro lado, a própria gestão económica do Purgatório tornou-se cada vez mais 

complicada. A acumulação de legados de missas perpétuas em várias instituições como as 

confrarias e Misericórdias necessitava, em contrapartida, de um enorme “exército” de clérigos 

que pudesse dar satisfação aos milhares de missas a celebrar.142 Ora, o que parece ter 

acontecido em algumas regiões, foi a diminuição do número de clérigos disponíveis para o 

fazer.143 Estando cada vez mais sobrecarregadas com encargos pios celebrados pelas almas, os 

quais exigiam missas em certos dias e altares específicos, as instituições responsáveis pela sua 

satisfação constatavam ser cada vez mais difícil dar resposta pronta a esta “economia da 

salvação.”144 Para além disso, os rendimentos, quer dos legados fundados em bens imóveis, quer 

dos juros dos que tinham sido estabelecidos em dinheiro, estavam progressivamente a tornar-se 

insuficientes e desvalorizados face ao aumento do preço exigido pelos sacerdotes para 

celebrarem os sufrágios. Em Portugal, por exemplo, sentia-se dificuldade em cobrar os juros do 

dinheiro de legados que fora emprestado, pois, por várias vezes, os devedores encontravam-se 

falidos.145 

Na verdade, ao longo do século XVIII, assistiu-se em Portugal a uma contínua subida dos 

preços de missas, reclamada pelos celebrantes, como já mencionámos, encarecendo os meios 

                                                             
141 No que diz respeito às leis pombalinas consulte-se Abreu, Laurinda, “A difícil gestão do Purgatório…,” pp. 56, 62-
63; Abreu, Laurinda, “As relações entre o Estado e a Igreja em Portugal, na segunda metade do século XVIII: o 
impato da legislação pombalina sobre as estruturas eclesiásticas”, in Problematizar a História. Estudos de História 
Moderna em homenagem a Maria do Rosário Themudo Barata, Lisboa, Caleidoscópio, 2007, pp. 658-664; Lopes, 
Maria Antónia, “A intervenção da coroa nas instituições de protecção social de 1750 a 1820”, in Revista de História 
das Ideias, Tradição e Revolução, Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, vol. 29, 2008, p. 143. 
142 Sobre esta necessidade consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo, Dar aos pobres e emprestar a Deus…, p. 544. 
143 Em relação à carência de clérigos leia-se Araújo, Ana Cristina, “Despedidas triunfais…”, p. 25; Martín García, 
Alfredo, “Religión y sociedad en Ferrolterra…,” p. 453. 
144 Em Braga, no ano de 1709 havia 292 clérigos para celebrarem anualmente mais de 55 mil missas só em 
legados perpétuos instituídos na cidade. Confira-se Capela, José Viriato & Ferreira, Ana da Cunha, Braga 
Triunfante…, pp. 170-171. Durante o governo do Marquês de Pombal foram colocadas limitações à entrada de 
indivíduos para as Ordens Religiosas, para além de se procurar limitar a ação dos eclesiásticos em geral, o que 
pode ter contribuído para uma diminuição do número de sacerdotes disponíveis. Confira-se a este respeito Gomes, 
Paula Alexandra de Carvalho, Oficiais e confrades em Braga…, p. 141. 
145 Relativamente à desvalorização dos bens e falência dos devedores consulte-se Dionísio, Paula Carolina Ramos, A 
Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim: assistência e caridade numa vila piscatória, Póvoa de Varzim, 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 2005, p. 165; Reis, Maria de Fátima Dias dos, A Misericórdia de 
Santarém…, pp. 491-2. 
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privilegiados de libertação das Almas do Purgatório. Sendo local simultaneamente de punição e 

sofrimento, mas também de esperança na glória final, ele tinha um custo material e financeiro 

para os vivos, obrigados a sufragar as almas que aí padeciam. Este custo foi aumentando, no 

decorrer do século XVIII, tornando-se mais difícil de suportar. O aumento dos preços dos 

sufrágios, bem como a instituição de novos legados de missa perpétua, implicavam a existência 

de cada vez mais fundos monetários e materiais disponíveis para os sustentar. Inevitavelmente, 

as limitações e os constrangimentos humanos, financeiros e materiais do mundo dos vivos, 

tornar-se-iam insuficientes para poder sufragar as Almas do Purgatório. Era por isso expetável 

que, mais cedo ou mais tarde, chegasse o momento em que teria de existir um “choque” entre 

estes dois mundos, com o qual o Estado, a Igreja e a sociedade da época se teriam de 

confrontar. 

A acrescentar a estas dificuldades, a passagem contínua dos anos e dos séculos levava 

a um progressivo esquecimento, por parte de quem devia zelar pelo cumprimento da vontade 

dos legatários, de várias obrigações de missas perpétuas que tinham de celebrar, bem como da 

memória dos seus instituidores.146 Este cenário tornava-se mais provável quando as instituições 

responsáveis pela celebração dos sufrágios perdiam os documentos que definiam os termos em 

que estes deviam ser celebrados. 

 Assim, iam-se acumulando missas e encargos religiosos que ficavam por satisfazer, o 

que ia descredibilizando a eficácia do papel económico do Purgatório nas relações entre o 

mundo dos vivos e dos mortos. Confrontadas com encargos pios que já não conseguiam 

cumprir, as instituições responsáveis apelavam às autoridades eclesiásticas no sentido de serem 

reduzidos ou suprimidos. Esta vontade era satisfeita pela Igreja, através de Breves147 eclesiásticos 

que reduziam, suprimiam ou perdoavam as missas que as instituições se tinham comprometido 

a celebrar na altura em que tinham recebido os ditos legados.148 Se estes expedientes serviam 

para aliviar os encargos a que já não conseguiam dar resposta, eles assinalavam também uma 

quebra no contrato de confiança estabelecido com as almas dos que os tinham instituído.  

Deste modo, quer as missas que se deixavam de celebrar, quer igualmente as reduções 

dos encargos pios dos legados estabelecidos, contribuíam, cada vez mais, para o descrédito da 

                                                             
146 Consulte-se Araújo, Ana Cristina, “Despedidas triunfais…,” p. 26.  
147 Os breves eram documentos elaborados pelo Vaticano, sobre variados assuntos. 
148 Sobre os Breves de redução e o seu aumento no século XVIII leia-se Abreu, Laurinda, “Uma outra visão do 
Purgatório…,” pp. 715-723; Lopes, Maria Antónia, “As Misericórdias de D. José ao final do século XX,” in Paiva, 
José Pedro (dir.), Portugaliae Monumenta Misericordiarum, vol. 1, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa; 
União das Misericórdias, 2002, p. 82. 
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eficácia económica do Purgatório. Em face destes constrangimentos, verificamos no mundo 

ocidental católico moderno, um recuo dos legados pios perpétuos instituídos no século XVIII, em 

comparação com o que havia sucedido no século anterior.149  

Contudo, na opinião de Philippe Ariés e Michel Vovelle é preciso perspetivar esta crise do 

Purgatório, sobretudo na distinção entre o seu aspeto económico e a sua força nas mentalidades 

coletivas.150 Economicamente, constatamos que o Purgatório estava em crise, deixando 

progressivamente de ser um campo de investimento atraente para aqueles que mais capacidade 

tinham para o fazer.151 Mas no campo da mentalidade dos grupos populares, apesar das novas 

representações sobre Deus, a morte e o além que iam surgindo, a ideia do Purgatório 

continuava a ter bastante força. Até ao século XX, eram ainda as orações pelas Almas do 

Purgatório as devoções mais populares e difundidas e, pelo menos na Península Ibérica, a 

ligação dos fiéis à devoção às Almas do Purgatório permaneceu intocável no fim do século XVIII. 

Ou seja, se há algum desencanto ou descrença em relação ao Purgatório, ele encontra-se 

sobretudo em certos círculos sociais e inteletuais, entre os mais privilegiados. De facto havia sido 

o clero e em seguida os nobres, os que inicialmente contribuíram para a criação e expansão do 

Purgatório. Os primeiros fazendo a sua definição teológica e os segundos começando a referir-se 

a ele nos seus testamentos, no final da Idade Média. O povo, na sua simplicidade, só tinha 

assimilado em grande escala a existência deste lugar na Idade Moderna. Por isso, parece-nos 

lógico que, em fins do século XVIII, enquanto algumas elites se começavam a afastar da crença 

na eficácia do Purgatório, os grupos populares se mantivessem fortemente ligados à fé na 

                                                             
149 Para uma melhor compreensão do recuo da instituição de legados pios perpétuos no século XVIII veja-se 
Froeschlé-chopard, Marie-Hélène, La religion Populaire en Provence Orientale…, p. 237; Costa, Suzana Goulart, “Da 
eternidade à historicidade: traços das fundações pias setecentistas na ilha de São Miguel”, in Arquipélago-História, 
2ª série, IX, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 2005, pp. 310-312. No seu estudo sobre a Ordem Terceira 
Franciscana de Braga, contudo, Juliana Moraes constata que essa diminuição do número de legados é mais ligeira. 
Leia-se Moraes, Juliana de Mello, Viver em penitência…, p. 194. 
150 Confira-se Ariés, Philippe, O homem perante a morte…, p. 199; Vovelle, Michel, Les âmes du Purgatoire…, p. 
196. 
151 Se a quebra nos legados perpétuos é, em geral, por todos assinalada, é preciso, todavia, referir que, 
relativamente às missas que eram mandadas celebrar por uma vez somente, essa tendência de quebra não é tão 
uniforme, variando conforme a região ou o país. Domingo Gonzalez Lopo menciona a existência de uma quebra 
ligeira, a partir de 1760, e mais forte a partir de 1780, no número de missas por uma vez somente que os 
testadores da Galiza pediam. Leia-se Lopo, Domingo Gonzalez, Los comportamentos religiosos en la Galicia…,” pp. 
510-511. Por seu turno, Alfredo Martín Garcia refere que, no concelho de Laciana, na zona noroeste montanhosa de 
León, não se verificam alterações significativas nos pedidos de missas não perpétuas, no fim do século XVIII. Leia-se 
Martín Garcia, Alfredo, “Religiosidad y actitudes ante la muerte…”, p. 169. Já Michel Vovelle constatou, na 
Provença, existir igualmente uma quebra quer do número de missas pedidas, quer do número de pessoas que as 
solicitavam nos seus testamentos, na segunda metade do século XVIII. Confira-se Vovelle, Michel, Idéologies et 
mentalités…, p. 281. 
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existência deste lugar de purificação das almas. Tanto mais quanto nos devemos recordar que a 

Igreja Católica continuava maioritariamente a modelar os seus espíritos e mentalidades e, para 

ela, o Purgatório mantinha a sua pertinência e validade.  

Esta reflexão procura contextualizar o nosso estudo sobre a morte e salvação da alma no 

século XVIII, na cidade de Braga. O nosso objetivo é, por conseguinte, tentarmos problematizar e 

verificar o modo como os bracarenses do século XVIII se inseriam dentro deste quadro geral que 

fomos apresentando. Faremos essa análise estudando a forma como preparavam a sua morte, 

as cerimónias fúnebres e o destino que davam ao seu corpo, bem como a preocupação com a 

salvação da sua alma. Em relação a este último aspeto, estudaremos os mecanismos pios de 

que se socorriam para conseguir a salvação do suplício eterno e o abreviar da sua estadia no 

Purgatório. Este era, de facto, simultaneamente um sítio de esperança e de crença firme na 

salvação final, mas também um lugar que infundia temor nos espíritos, os quais esperavam o 

socorro dos santos e a intercessão dos vivos, para que rapidamente pudessem ser de lá 

resgatados. 
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Capítulo II 

 

O movimento confraternal na Idade Moderna: solidariedades na vida e na morte 

 

Os vários estudos que têm vindo a ser levados a cabo sobre o movimento confraternal 

europeu e português são coincidentes em afirmar o seu nascimento na Idade Média, mais 

concretamente, no século XII.1  As confrarias surgiram da vontade dos seus membros, não 

dependendo a sua criação de poderes laicos ou eclesiásticos, embora se norteassem também 

por objetivos de ordem religiosa e moral.2 Rejeitavam, assim, a tutela eclesiástica, ainda que não 

impedindo que, entre os seus membros, pudessem figurar homens do clero.3 Por serem de 

criação popular e laical, havia na relação entre os seus membros, uma certa noção de 

igualdade, o que não deixava de ter repercussão numa sociedade assente na submissão do 

povo, em relação ao clero e à nobreza. 

Certamente devido a estas caraterísticas, as confrarias começaram por ser algo 

hostilizadas pelos poderes instituídos, laicos ou eclesiásticos, os quais tentaram retirar-lhes 

alguns aspetos que podiam colocar em causa o seu poder, sem procurarem, contudo, exercer 

um controlo acentuado sobre elas.4  

Como se caraterizavam as confrarias surgidas na Idade Média? Em França, na região da 

Provença, no século XIII, existiam dois tipos de irmandades: as dos mesteres, ou profissionais, 

que davam um enquadramento religioso às corporações de indivíduos que exerciam certos 

ofícios; e as de penitentes, que se dedicavam às devoções religiosas.5 Centrando-nos no contexto 

nacional, certas caraterísticas que encontramos nas confrarias modernas portuguesas estão já 
                                                             
1 Sobre o surgimento das confrarias no século XII consulte-se Jamard, Jean Luc, “Confréries religieuses et 
dichotomie sociale”, in Mélanges de la Casa de Velasquez, VIII, 1972, p. 477; Reis, João José, A morte é uma festa: 
ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX, 4ª ed, São Paulo, Companhia das Letras, 2004, p. 49; Silva, 
Mário José da Costa, “A confraria de Santa Maria Madalena de Montemor-o-Velho: subsídios para a sua história”, in 
Lusitânia Sacra, 2ª série, tomo VII, 1995, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica 
Portuguesa, p. 55; Tavares, Maria José Pimenta Ferro, “Para o estudo das confrarias medievais portuguesas: os 
compromissos de três confrarias de homens bons alentejanos”, in Estudos Medievais, Porto, 1997, vol. 8, p. 57; 
Tavares, Maria José Pimenta Ferro, Pobreza e morte em Portugal na Idade Média, Lisboa, Ed. Presença, 1989, p. 
102. 
2 Consulte-se a este respeito Beirante, Maria Ângela, “Os diferentes tipos de solidariedade na cidade medieval. O 
exemplo de Évora”, in Arqueologia do Estado, Vol. I, Lisboa, História e Crítica, 1988, p. 42. 
3 Para este assunto confira-se Beirante, Maria Ângela, As confrarias medievais portuguesas, Lisboa, Ed. Autora, 
1990, p. 8. 
4 Em relação ao cariz popular laical das primeiras confrarias veja-se Silva, Mário José da Costa, “A confraria de 
Santa Maria Madalena…,” p. 55. 
5 Veja-se Jamard, Jean-Luc, “Confréries religieuses…”, p.477. Também Maria Ângela Beirante chama a atenção 
para o facto de muitas confrarias serem de ofícios, ou seja enquadrarem certos grupos profissionais. Leia-se 
Beirante, Maria Ângela, As confrarias medievais portuguesas…, p. 8. 
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presentes nas suas congéneres da Idade Média: tinham uma Mesa eleita, presidida por um juiz, 

que as administrava e para a qual os confrades não se podiam desobrigar de exercer os cargos 

para que eram eleitos, sob pena de serem multados. Apesar de rejeitarem o controlo 

eclesiástico, o certo é que, ao longo da Idade Média, várias confrarias se foram associando 

fisicamente a um espaço religioso, situando-se dentro de mosteiros, ermidas, igrejas ou capelas, 

ou nas suas imediações.6 

O que levava os homens medievais a unirem-se numa confraria? Era a necessidade de 

entreajuda entre os confrades, para atender aos seus problemas numa época difícil, bem como 

o exercício da caridade para com os pobres e necessitados e o usufruto de assistência espiritual 

na hora da morte. Portanto, na Idade Média, as confrarias pautavam a sua ação sobretudo 

através de atos de caridade para com os pobres e doentes. Esta ação era praticada através da 

fundação de albergues, gafarias, mercearias e hospitais, por elas administrados.7 A caridade 

cristã de apoio aos mais desfavorecidos tinha um lugar central na atividade destas instituições. 

Por conseguinte, na Idade Média, as confrarias foram desenvolvendo uma atividade assistencial 

importante: acolhiam os peregrinos nos seus albergues, prestavam apoio médico aos doentes 

nos seus hospitais8 e gafarias, e ajudavam os pobres através das suas mercearias.9 

Já então, na Época Medieval, a preocupação com a morte marcava os procedimentos 

destas instituições. Assim, quando falecia algum dos seus membros, os confrades deveriam 

acompanhar o defunto à igreja, para realizarem o seu enterro. Várias instituições confraternais 

portuguesas desta época sentiam a importância de solenizar o enterro dos seus elementos 

através da presença de círios acesos que acompanhavam a cerimónia. Para além disso, 

estabeleciam e organizavam momentos de oração por todos os confrades vivos e defuntos e 

mandavam celebrar missas pelos irmãos que faleciam, pedindo a Deus o repouso e salvação da 

                                                             
6 Leia-se Beirante Maria Ângela, As confrarias medievais portuguesas…, pp. 15-16. 
7 No século XIII, a albergaria de Santa Maria em Proença-a-Nova auxiliava os pobres, os peregrinos e os 
necessitados. Prestava igualmente apoio em situações de velhice e invalidez. Para este assunto leia-se Goulão, 
Francisco, A Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova: relação dos povos com a confraria da Misericórdia: 
estudo monográfico, Lisboa, Tecnodidática, 2008, p. 29. 
8 Por exemplo, no início do seculo XIII a confraria dos Sapateiros do Porto ficou encarregue da gestão do Hospital 
dos Palmeiros. A este respeito verifique-se Sousa Melo, Arnaldo; Dias, Henrique Silva; Maria João Oliveira e, 
Palmeiros e sapateiros A confraria de São Crispim e São Crispiniano do Porto (séculos XIV-XVI), Porto, Fio da 
Palavra, 2008, p. 11. Por seu turno, no século XIV, foi instituída uma irmandade do Espírito Santo, em Leiria, a qual 
tinha a seu cargo um hospital para receber enfermos e uma albergaria para agasalhar os peregrinos. Para este 
assunto confira-se Gil, Jacinto Sousa, Leiria: irmandades e locais de culto, Leiria, Edição do autor, 2009, p. 54. 
9 Consulte-se Beirante, Maria Ângela, “Os diferentes tipos de solidariedade na cidade medieval…”, p. 42. 
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sua alma.10 Tinham um especial cuidado em providenciar para que os confrades mais pobres 

não deixassem de ter as suas exéquias fúnebres. Por outro lado, era comum na Idade Média a 

partilha de alimentos com os pobres no momento das exéquias, bem como a realização de 

banquetes por ocasião dos enterros. Por este motivo, algumas confrarias portuguesas forneciam 

refeições aos que acompanhavam o velório dos irmãos defuntos, no caso de se tratar de 

confrades cujas famílias fossem pobres, sem possibilidades para o fazerem. Em muitos dos 

compromissos medievais portugueses destas instituições estava também definido que, por cada 

confrade que falecesse, as confrarias tinham de sentar um pobre à sua mesa, nos momentos de 

refeição que promoviam.11 Estas formas de apoio confraternal perderam-se em quase todas as 

confrarias da Idade Moderna.  

Com o aproximar do final da Idade Média, as confrarias abriram-se progressivamente a 

todos os setores sociais, desde os camponeses assalariados, à burguesia urbana e à nobreza 

rural. Mas foi também no fim do século XV que surgiu o primeiro momento de crise destas 

instituições: os administradores responsáveis desinteressavam-se pelo seu funcionamento, os 

seus bens eram delapidados e, sobretudo o Estado, através das Misericórdias, ia-lhes tomando o 

lugar no que dizia respeito à assistência.12 De organizações inicialmente de cariz e instituição 

laical, iam sendo progressivamente tuteladas pelo Estado e, principalmente, pela Igreja, apesar 

do progressivo controlo eclesiástico não ter deixado de conhecer resistências por parte das 

confrarias medievais. 13 Deste modo, no fim da Idade Média, as confrarias eram cada vez mais 

                                                             
10 Na confraria de hortelãos de Tarragona, no século XIV, os confrades deviam transportar um círio quando fossem 
ao enterro de um companheiro. Cabestany, Joan-F., “La confraria d´hortalans de Tarragona (1353),” in Boletim 
Arqueológico, fascículos 121-128, Tarragona, Real Societá Arqueológica Tarraconense, 1973-1974, p. 74. Sobre a 
importância dos círios nas cerimónias fúnebres das confrarias medievais confira-se Beirante, Maria Ângela, As 
confrarias medievais portuguesas…, pp. 39, 41; Tavares, Maria José Pimenta Ferro, “Para o estudo das confrarias 
medievais portuguesas…,” p. 58. 
11 Sobre este aspeto leia-se Araújo, Ana Cristina, “Morte”, in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), Dicionário de História 
Religiosa de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 267; Beirante, Maria Ângela, “Ritos alimentares em 
algumas confrarias portuguesas medievais”, in Actas do Colóquio Internacional Piedade Popular – sociabilidade- 
representações e espiritualidade, Lisboa, Terramar, 1999, pp. 562, 568. 
12 Em Portugal, as confrarias que, na Idade Média, tinham hospitais, foram sendo espoliadas destes em favor das 
Misericórdias, pelo Estado. Todavia, era notório que vários hospitais, alguns dos quais administrados por estas 
instituições, estavam em grande ruína no século XV. Os seus bens estavam destruídos, depauperados ou sonegados 
e as rendas eram insuficientes. Faltavam também camas para receber os doentes. Deste modo, o Estado interveio 
progressivamente para remodelar o funcionamento destes estabelecimentos, chegando a fundir muitos deles. A 
intervenção estatal teve lugar em Portugal e na Europa. Consulte-se sobre este ponto Abreu, Laurinda, “Confrarias 
do Espírito Santo e Misericórdias: um percurso histórico moldado pela intervenção régia”, in Em nome do Espírito 
Santo. História de um culto, Lisboa, Torre do Tombo, 2004, pp. 50-54; Braga, Paulo Drumond, “A crise dos 
estabelecimentos de assistência aos pobres nos finais da Idade Média”, in Revista Portuguesa de História, tomo 
XXVI, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1991, pp. 181-188. 
13 Por exemplo, a confraria dos pescadores de Aveiro, no século XVI, propugnava pela manutenção das suas 
liberdades e privilégios em face das tentativas do Ordinário de se intrometer no seu funcionamento. Consulte-se 
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instituições eclesiásticas, integradas por leigos, que estavam sob o controlo da Igreja Católica.14 

Ou seja, a transição da Idade Média para a Idade Moderna significou a passagem da tutela das 

confrarias, dos leigos que as tinham instituído, para a supervisão clerical.15 Esta progressiva 

perda do cariz essencialmente popular e laical das confrarias medievais era mais notória, 

atendendo a que, no fim da Idade Média, se estavam a transformar cada vez mais em meios de 

afirmação de poder, por parte das oligarquias locais, como a pequena e a média nobreza.16 

O facto de, na transição para a Idade Moderna, as confrarias nacionais serem cada vez 

mais substituídas pelas Misericórdias em termos de assistência social, passando a ser 

igualmente supervisionadas pela Igreja, levou a que se tornassem progressivamente em 

instituições mais voltadas para o culto devocional, religioso e piedoso, em detrimento da 

caridade.17 De facto, na Idade Moderna, decresceu o papel caritativo e de apoio social por parte 

das confrarias, que passaram sobretudo a privilegiar a assistência à alma dos seus membros, 

                                                                                                                                                                                   
Neves, Francisco Ferreira, “A confraria dos pescadores e mareantes de Aveiro (1200-1855),” in Arquivo do Distrito 
de Aveiro, nº 156, 1973, p. 270. Com o progressivo controlo eclesiástico ficou estabelecido, a partir de 1604, em 
Portugal, que a ereção canónica de uma confraria tinha de ser confirmada pelo bispo local com um documento. Do 
mesmo modo, as Constituições Sinodais Bracarenses de 1697 referiam que o arcebispo tinha de aprovar os 
estatutos de qualquer confraria que os fiéis quisessem constituir para evitar “indecências no serviço de Deus e dos 
santos”. Leia-se a este respeito Constituiçõens Synodais do Arcebispado de Braga ordenadas no anno de 1639, pelo 
illustríssimo Senhor Arcebispo D. Sebastião de Matos Noronha e mandadas imprimir a primeira vez pelo 
illustríssimo Senhor D. João de Sousa, Lisboa, na Oficina de Miguel Deslandes, 1697, pp. 306-309; Penteado, 
Pedro, “Confrarias portuguesas na época moderna: problemas, resultados e tendências da investigação”, in 
Lusitânia Sacra, 2ª série, tomo VII, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica 
Portuguesa, 1995, p. 42. 
14 Consulte-se Lopez Munoz, Miguel, Las cofradias de la parroquia de Santa Maria Magdalena de Granada en los 
siglos XVII-XVIII, Granada, Universidade de Granada, 1992, p. 21. O maior controlo das manifestações pias das 
confrarias, por parte da Igreja, deveu-se também ao facto de nelas se misturarem, por vezes, aspetos religiosos com 
aspetos profanos. Nas procissões, por exemplo, os homens aproveitavam a ocasião para um contato mais próximo 
com o sexo feminino; em outras alturas serviam como forma de se fazerem refeições partilhadas nas igrejas. Era 
algo que as autoridades eclesiásticas combatiam, bem como outras atividades, como corridas de touros ou 
representações cénicas que acompanhavam as festas devocionais das confrarias. Leia-se Szmolka Clares, José, 
“Cofradías y control eclesiástico en la Granada barroca”, in Espacio, Tiempo y Forma, série IV, t.7, 1994, pp. 381-
382. 
15 O concílio de Trento deu aos bispos o poder de fiscalizarem as contas das confrarias, quando antes só tinham de 
estar presentes na sua fundação. Leia-se Farid, Abbad, “La confrerie condamnée ou une spontanité festive 
confisquée. Une autre aspect de l’Espagne a la fin de l’Ancien Régime,” in Mélange de la Casa de Velasquez, vol. 
XIII, 1977, p. 364. 
16 Veja-se a este respeito Beirante, Maria Ângela, “Os diferentes tipos de solidariedade na cidade medieval…,” pp. 
43-44. 
17 Contudo, essa vertente de entreajuda não desapareceu por completo. Na Idade Moderna, no litoral português, 
continuavam a existir confrarias de apoio aos pescadores e mareantes, amparando assistencialmente os seus 
membros. Confira-se Martins, José António de Jesus, Da irmandade do Corpo Santo dos Mareantes e Pescadores 
da cidade de Lagos à “A Lacobrigense” Associação de Socorros Mútuos: 1749-1999, Lagos, Empresa Litográfica do 
Sul, 2000, p. 20. Confira-se também Martín García, Alfredo; Martín García, Ana; Las cofradías de la orden tercera de 
Ferrol estúdio histórico-artístico, Ferrol, Cofradías de la Orden Tercera de Ferrol, 2007, pp. 13-14. 
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bem como o culto religioso, manifestado através das demonstrações públicas de piedade e as 

celebrações festivas.18 

  Foi a partir do Concílio de Trento que estas associações se expandiram, diversificaram e 

atingiram o seu período áureo.19 Vários estudos têm demonstrado tratar-se de um período de 

forte crescimento do movimento confraternal. 20 No concelho do Porto, na Idade Moderna, existia 

um grande número de irmandades as quais faziam parte do quotidiano do homem comum, 

constituindo um dos aspetos caraterizadores da mentalidade do período barroco.21 Em Setúbal, 

entre meados do século XVII e meados do século XVIII, as confrarias locais conheceram milhares 

de adesões.22  Esta dinâmica confraternal foi também patente fora de Portugal. Por exemplo, na 

diocese francesa de Cambrai, sobretudo no século XVII, assistiu-se a uma grande fundação de 

confrarias. 23  Na realidade, nesse mesmo século, mesmo no mundo rural francês eram poucas 

as paróquias que não possuíam estas instituições: se algumas estavam já implementadas há 

algum tempo,24 outras apareceram mais recentemente como as do Rosário, das Almas e do 

                                                             
18 Consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “A confraria de São Pedro da Gafanhoeira entre a aurora e o 
entardecer”, in Cadernos do Noroeste. Série História 1, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 
Minho, 2002, p. 373; Rosa, Maria Lurdes, As almas herdeiras. Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma 
como sujeito de direito. Portugal (1500-1521), Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, 2005, p. 312, tese de Doutoramento policopiada. 
19 Leia-se Marques, José, “As confrarias da Paixão na antiga arquidiocese de Braga”, in Teológica, Homenagem a 
Avelino Jesus da Costa, II série, Vol. XXVIII, Fasc. 2, Braga, 1993, p. 448. A expansão do movimento confraternal 
chegou aos habitantes do novo mundo, como aconteceu na América latina no século XVII. Consulte-se Diaz Cruz, 
Manuel José, “Influencia de las confradias de Chiapas en la adaptacion y transformacion de las manifestaciones 
religosas en el siglo XVII”, in Álvarez Santalo, C., Buxó, Maria Jesus; Rodrigues Becerra, S. (coord.), La Religiosidad 
Popular, Hermandades, Romerias y Santuários, Barcelona, Editorial Anthropos, 1980, p. 644. 
20 Pedro Penteado refere que as confrarias portuguesas atravessam, até meados do século XVIII, um momento de 
fulgor. Confira-se Penteado, Pedro, “Confrarias portuguesas na época moderna…”, p. 26. 
21 Consulte-se a este respeito Rodrigues, Maria Manuela, “Confrarias da cidade do Porto. Espaços de 
enquadramento espiritual e pólos difusores da mensagem da igreja”, in Actas do Congresso Internacional de 
História Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas, vol. I, Braga, Universidade Católica Portuguesa; Comissão 
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; Fundação Evangelização e Culturas, 1993, p. 
410. 
22 Leia-se, sobre este assunto, Abreu, Laurinda, “Confrarias e irmandades de Setúbal: redes de sociabilidade e 
poder,” in I Congresso Internacional do Barroco – Actas, vol I, Porto, Reitoria da Universidade do Porto, Governo 
Civil do Porto, 1991, p. 3. José Viriato Capela e Ana Ferreira referem que em Braga se constata o apogeu do 
movimento confraternal, até meados do século XVIII. Confira-se, Capela, José Viriato; Ferreira, Ana da Cunha, Braga 
Triunfante (Braga nas Memórias Paroquiais de 1758), Braga, Universidade do Minho, 2002, p. 193. 
23 Confira-se Desmette, Philippe, “Les confréries religieuses dans le diocese de Cambrai”, in Dompnier, Bernard, & 
Vismara, Paola, Confréries et Devotions dans la catholicité moderne (Mi-XV-Début XIX siècle). Collection d´etudes 
reunites, Rome, École Française de Rome, 2008, p. 358. 
24 A questão da antiguidade das irmandades era importante. O facto de várias confrarias medievais portuguesas 
terem continuado a existir na Idade Moderna, fez com que, por vezes, tivessem lugar conflitos com as novas 
confrarias que iam surgindo, especialmente devido a questões como os lugares que cada uma devia ocupar nas 
procissões e acompanhamentos, pois as mais antigas deviam ocupar os lugares de honra. Por isso, estas 
instituições apelavam à sua antiguidade o que nem sempre era fácil de comprovar quando faltavam documentos 
coevos. Consulte-se Gomes, Saúl António, “Notas e documentos sobre as confrarias portuguesas entre o fim da 
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Santíssimo Sacramento.25 Ou seja, as devoções que as confrarias invocavam diversificaram-se, 

em face das existentes na Idade Média. Surgem novas invocações confraternais que refletem 

questões de fé religiosa que o concílio de Trento veio reforçar: o culto dos sacramentos, das 

Almas do Purgatório e da Virgem Maria. O movimento confraternal, surgido na Idade Média, 

conheceu assim o seu momento áureo sob orientação da Igreja Católica a qual, tendo agora um 

maior controlo sobre estas instituições, as utilizava como veículos de devoção do culto e de 

fidelidade dos fiéis às suas convicções religiosas. 

De facto, na Idade Moderna as confrarias desempenhavam um papel relevante na 

construção da identidade dos grupos sociais, promovendo a observância católica, a integração e 

a coesão social. Estas associações promoviam laços de solidariedade entre confrades vivos e 

defuntos, num sentimento de pertença a um grupo ou pequena comunidade. Os confrades 

aderiam a um “conjunto único de símbolos, ritos, normas morais e disciplinares, tradições e 

memórias,” que deviam cumprir e respeitar ao ingressarem nas confrarias. Este conjunto de 

normas e procedimentos confraternais contribuíam para promover a observância das normas do 

catolicismo, bem como a coesão e integração sociais.26 

 Deste modo, estas instituições excluíam certos indivíduos do seu interior: todos aqueles 

que não tivessem boa reputação, uma conduta que não fosse considerada sã e de acordo com 

os valores vigentes, e não estivessem isentos de terem sangue mouro, mulato, judeu nos seus 

ancestrais e familiares até certo grau, ou os que fossem cristãos-novos.27 As confrarias não 

deviam, por isso, pôr em causa a ordem social vigente, englobando em si elementos que 

consideravam suspeitos. Noutros casos, estas instituições, ainda que não fechando a entrada a 

                                                                                                                                                                                   
idade média e o século XVII: o protagonismo dominicano de Santa Maria da Vitória”, in Lusitania Sacra, 2ª série, 
tomo VII, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa”, 1995, pp. 90-91. 
25 Leia-se Ferté, Jeanne, La vie religieuse dans les campagnes parisienes (1622-1695), Paris, Libraire Philosophique 
J. Vrin, 1962, pp. 75-76. Segundo Afonso Belarmino as confrarias do Santíssimo Sacramento expandiram-se depois 
de Trento como uma resposta católica ao movimento protestante que negava a presença de Cristo na eucaristia. A 
Igreja Católica promoveu a devoção da Virgem, do Santíssimo Sacramento e das Almas do Purgatório, no período 
pós-Trento, levando ao surgimento de muitas confrarias que patrocinavam esses cultos no Portugal Moderno. Leia-
se Belarmino, Afonso, “Confrarias e mentalidade barroca”, in I Congresso Internacional do Barroco, Actas, vol. I…, 
p. 17; Gomes, Maria Teresa de Moura Benedito, A Confraria de Nossa Senhora da Encarnação da Ameixoeira nos 
séculos XVI e XVII e os poderes locais, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2007, p. 81, tese de 
Mestrado policopiada. Por vezes, o grande número de confrarias existentes apresentava também a outra face da 
moeda: algumas tinham poucos irmãos para satisfazer todos os atos devocionais. Consulte-se Szmolka Clares, José, 
“Confradias y control eclesiástico en la Granada Barroca”…, p. 387. 
26 Confira-se Araújo, Ana Cristina, “Corpos sociais, ritos e serviços religiosos numa comunidade rural. As confrarias 
de Gouveia na Época Moderna”, in Revista Portuguesa de História, tomo XXXV, Coimbra, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 2001-2002, pp. 274-275. 
27 Leia-se Campos, Adalgisa Arantes; Franco, Renato, “Aspectos da visão hierárquica no barroco luso-brasileiro: 
disputas por precedências em confrarias mineiras”, in Tempo, vol. 9, nº 17, Niteroi, Universidade Federal 
Fluminense, 2004 p. 8. A distinção entre cristãos novos e cristãos velhos foi abolida, como se sabe, por Pombal. 



59 
 

certas pessoas em concreto, dificultavam ao máximo o seu ingresso, através das altas taxas que 

cobravam para a entrada de novos membros.28 Esta era uma forma de praticamente vedar o 

acesso dos indivíduos mais desfavorecidos às confrarias que se consideravam de elite. Por outro 

lado, pretendia-se que o ingresso dos irmãos fosse feito o mais cedo possível. Na verdade, era 

comum nas confrarias desta época, a cobrança de taxas de ingresso superiores, às pessoas 

mais idosas, especialmente a partir dos 40 anos.29 Considerava-se que já teriam poucos anos de 

vida e, por isso, poderiam ser em breve mais uma fonte de despesa,30 do que propriamente de 

receita, para a confraria.31 Não podemos esquecer que a esperança média de vida era bem mais 

reduzida do que a atual. Indivíduos com mais idade teriam menos tempo para poder contribuir 

para o progresso confraternal, quer com as suas ajudas financeiras, quer desempenhando 

cargos administrativos e outras funções. 

 Onde se localizavam e estavam sedeadas as confrarias na Época Moderna? Continuando 

uma tendência que vinha já da Idade Média, as organizações confraternais tinham pelo menos 

um altar, com a imagem do seu santo patrono, localizado numa igreja paroquial ou conventual, 

numa capela ou ainda numa ermida.32 Certas irmandades mais poderosas, social e 

financeiramente, chegavam mesmo a possuir uma igreja ou uma capela própria.33 Se na Idade 

Média verificámos que as confrarias se ligavam maioritariamente a certos ofícios de cariz laico, 

na Idade Moderna há uma expansão destas instituições em termos paroquiais: confrarias como 

as do Subsino, das Almas, de Nossa Senhora do Rosário ou do Santíssimo Sacramento, estavam 

geralmente ligadas à paróquia e à manutenção do seu culto religioso.34 Este facto não impedia 

                                                             
28 Sobre as taxas de entrada consulte-se também Moreno Valero, Manuel, “Religiosidad Popular en Cordoba en el 
Siglo XVIII – Cofradias del Santo Rosario,” in Álvarez Santalo, C., Buxó, Maria Jesus; Rodrigues Becerra, S. (coord.), 
La Religiosidad Popular, Hermandades, Romerias y Santuários…, p. 501. 
29 Consulte-se Araújo, Ana Cristina, “Corpos sociais, ritos e serviços religiosos…,” p. 291. 
30 Despesa com os gastos que esta teria de fazer com a sua morte, mais concretamente com a celebração de 
missas por sua alma e acompanhamento do corpo à sepultura. 
31 Uma outra forma de algumas confrarias restringirem o acesso de indivíduos era através da fixação de numerus 
clausus, como sucedeu em Cáceres no início da Idade Moderna. Leia-se Gerbert, Marie Claude, “Les confréries 
religieuses à Cáceres de 1467 à 1523”, in Mélanges de la Casa de Velasquez, vol. VII, 1971, pp. 84-86. 
32 Sobre a localização das confrarias na Idade Moderna verifique-se Froeschlé-Chopard, Marie-Hélène, La religion 
Populaire en Provence Orientale aux XVIII siècle, Paris, Éditions Beauchesne, 1980, pp. 158-164; Sá, Isabel dos 
Guimarães, “As confrarias e as Misericórdias”, in Oliveira, César (Dir.), História dos Municípios e do poder local. 
[Dos finais da Idade Média à União Europeia], Lisboa, Círculo de Leitores, 1996, p. 55. 
33 As capelas das confrarias chegavam mesmo a disputar com algumas igrejas paroquiais a devoção dos populares. 
Consulte-se Froeschlé-Chopard, Marie-Hélène, La Religion Populaire en Provence Orientale…, p. 315. 
34 As ordens terceiras franciscanas, as carmelitas ou as dominicanas, albergavam também confrarias. Confira-se Sá, 
Isabel dos Guimarães, “As confrarias e as Misericórdias…,” p. 55. 
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que nas cidades continuassem a existir confrarias ligadas a certos mesteres, ofícios ou 

profissões, como já se verificara na Idade Média.35 

 As confrarias da Idade Moderna, apesar das suas restrições e da supervisão clerical, não 

deixavam de ser associações com alguns procedimentos “democráticos”,36 numa sociedade 

autoritária com profunda rigidez social. Estes procedimentos eram patenteados através da 

eleição, pelos confrades, dos corpos gerentes, os quais tinham mandatos com termo limitado. 37 

Os escolhidos para as funções administrativas destas associações deviam aceitar a sua 

nomeação, pois estavam previstas punições, que podiam ir até à expulsão, aos que se 

negassem a assumir os cargos para que eram eleitos38.  

Ora, perante um quadro tão rico e diversificado da realidade confraternal, são várias as 

visões sobre a elaboração de modelos de categorização das diversas irmandades. Alguns 

estudos procederam já a uma classificação confraternal relativa à Idade Média. Uma primeira 

abordagem sobre esta temática refere a existência, por um lado, de confrarias de ofícios, ou 

seja, as que englobavam indivíduos pertencentes a uma mesma profissão e de confrarias ligadas 

a um local de culto com um santo patrono, por outro.39 Na mesma linha dualista,40 embora com 

uma perspetiva mais abrangente, é possível dividir as confrarias do seguinte modo: em primeiro 

lugar as de artífices, englobando apenas artesãos do mesmo ofício, que fomentavam o culto 
                                                             
35 Em Setúbal, no final do século XVIII, ainda existiam algumas confrarias marcadamente ligadas a certos mesteres, 
apesar de o seu número se ter reduzido. Exemplos disso eram as confrarias de mercadores, sapateiros, de 
pescadores, de pedreiros ou de carpinteiros. Confira-se Abreu, Laurinda, Memórias da Alma e do Corpo. A 
Misericórdia de Setúbal na Modernidade, Viseu, Palimage Editores, 1999, pp. 238, 251-252.  
36 Para além da eleição das Mesas o uso por todos os confrades da veste da confraria nas ocasiões solenes, era 
também uma forma de “nivelar” e igualar os seus membros. Consulte-se Araújo, Ana Cristina, “Corpos sociais, ritos 
e serviços religiosos…”, p. 291. Como refere Caio Boschi, num tempo em que o Estado moderno coartava as 
liberdades e se impunha absolutamente, os grupos sociais subalternos encontravam nas confrarias refúgios 
privilegiados para se poderem exprimir. Leia-se Boschi, Caio, Os leigos e o poder (Irmandades Leigas e Política 
Colonizadora em Minas Gerais), São Paulo, Ática, 1986, p. 56. 
37 Leia-se Plongeron, Bernard, “Sociabilité religieuse et acculturation révolutionnaire (confréries, franco-maçonnerie, 
societés populaires),” in Annales Historiques de la Révolution Française, nº 306, 1999, p. 595. Todavia, nem todos 
concordam com esta visão de uma certa “democraticidade” dentro das confrarias. Regis Bertrand é crítico da noção 
de “igualdade e democracia” dentro destas instituições. Para este autor, as confrarias dos penitentes eram um 
modo de abstrair os seus membros de uma sociedade profundamente desigual, para os situar numa “ficção de 
fraternidade igualitária”. Leia-se Bertrand, Regis, “Les confréries de Provence face à la Révolution”, in Annales 
Historiques de la Révolution Française, nº 306, 1996, p. 640. 
38 Veja-se Gerbert, Marie Claude, “Les confréries religieuses à Cáceres…,” p. 80. Todavia, a expulsão dos confrades 
não era de modo algum um processo irreversível: frequentemente, estes, se desejassem, voltavam a ser 
reintegrados passado algum tempo. Rodrigues, Maria Manuela, “Confrarias da cidade do Porto…,” p. 395. 
39 É a categorização a que procede Maria Lurdes Rosa. Confira-se a este propósito Rosa, Maria Lurdes, As almas 
herdeiras…, p. 313. 
40 Segundo a visão de David Dieterich, no fim da Idade Média encontramos em Liége confrarias apenas de cariz 
devocional e religioso, outras com caráter religioso e secular e outras que se tornaram em instituições sem qualquer 
fim religioso. Leia-se Dietrich, David Henry, Brotherhood and community on the eve of reformation: confraternities 
and parish life in Liege, 1450-1540, Michigan, UMI Dissertation Services, 1997, p. 22. 
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cristão entre os seus membros, com a festa do seu orago e que tinham práticas de socorro 

mútuo e caridade;41 e em segundo lugar as confrarias unicamente canónicas e não profissionais, 

compostas por pessoas de vários estratos sociais. Estas últimas eram vocacionadas 

essencialmente para atos de culto, como a festa do padroeiro e o sufrágio das almas. Esta linha 

de divisão confraternal pode ser igualmente apresentada relativamente à Idade Moderna.42  

Contudo, é possível utilizarmos outro enfoque, na categorização das confrarias da Idade 

Moderna. A partir do concílio de Trento, assistiu-se a uma divisão clara nestas instituições: 

existiam confrarias laicas e confrarias eclesiásticas. As primeiras eram fundadas sem a 

intervenção da autoridade eclesiástica, ao passo que as segundas tinham os seus estatutos 

aprovados por um bispo. As instituições laicas estavam subordinadas ao poder civil, tendo a 

Igreja apenas a prerrogativa de verificar se cumpriam de modo correto os aspetos pios da sua 

ação. Por seu turno, as irmandades eclesiásticas, encontravam-se sob completa alçada do poder 

religioso em todas as suas vertentes, o que se refletia no poder de intervenção da Igreja em 

todos os aspetos do seu funcionamento, sobretudo aquando das visitas regulares por parte das 

autoridades eclesiásticas.43 Na Idade Moderna em Portugal, as confrarias laicas fundadas foram, 

essencialmente, as Misericórdias, as quais obtiveram até o privilégio de não ficarem 

obrigatoriamente sujeitas às visitas do Ordinário Diocesano. Este só podia visitá-las no 

respeitante aos aspetos pios. A sua criação ficou a dever-se à vontade do Estado e era a este 

que deviam obediência.44  

Mas o estudo do contexto confraternal ocidental Moderno proporciona uma 

compreensão mais abrangente destas associações. Um modelo categorizador possibilita a 

identificação dos seguintes tipos de confrarias no Antigo Regime: as confrarias de devoção e 

vocação espiritual, inseridas na instituição eclesiástica; as confrarias de penitentes e por fim as 

confrarias de mesteres, ou de ofícios.45  É, no entanto, possível estabelecer uma perspetiva mais 

alargada sobre as irmandades. Estas associações englobavam, em primeiro lugar, as confrarias 

sacramentais, dedicadas somente à manutenção do culto católico, nas suas vertentes 

                                                             
41 Consulte-se Silva, Mário José da Costa, A confraria de Santa Maria Madalena…, pp. 59-60. 
42 Refere ainda a existência de confrarias que se dedicavam sobretudo à caridade. Veja-se Lousada, Maria Alexandra, 
“Espaço urbano, sociabilidade e confrarias. Lisboa nos finais do Antigo Regime”, in Actas do Colóquio Internacional 
Piedade Popular, Sociabilidades, Representações e Espiritualidades…, pp. 547-548. 
43 Veja-se Sá, Isabel dos Guimarães, “As confrarias e as Misericórdias…,” p. 55. 
44 Sá, Isabel dos Guimarães, As Misericórdias portuguesas de D. Manuel I a Pombal, Lisboa, Livros do Horizonte, 
2001, p. 16. 
45 Sobre esta categorização atente-se em Plongeron, Bernard, “Sociabilité religieuse et acculturation 
revolutionaire…,” pp. 595-596. 
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celebrativas; em seguida, as confrarias naturais, as quais agrupavam os naturais de uma região. 

Em terceiro lugar, existiam as confrarias religioso-benéficas que tinham um cariz misto, ou seja, 

para além de se dedicarem ao culto religioso, possuíam também modalidades de socorro e 

auxílio mútuo entre confrades. Finalmente, esta perspetiva aponta ainda a existência das 

confrarias de socorro, destinadas sobretudo à caridade junto dos mais necessitados. Tendo em 

atenção a categorização feita neste último modelo, poderíamos sintetizar as confrarias como 

sendo associações de assistência material e espiritual ao indivíduo, com um governo próprio 

eleito, que geriam bens económicos e promoviam diferentes serviços. 46  

Apesar das perspetivas de categorização confraternal mencionadas possibilitarem uma 

definição destas associações, é possível complementarmos esta análise. Assim, algumas 

confrarias constituíram-se, em primeiro lugar, com o fim de supervisionarem e sustentarem a 

construção de uma igreja ou uma catedral, ainda que posteriormente as suas competências se 

tenham diversificado.47 Por outro lado, havia irmandades formais com estatutos reconhecidos e 

também confrarias informais, nascidas de associações espontâneas dos fiéis, podendo ter ou 

não estatutos escritos, mas os quais não eram reconhecidos por uma autoridade eclesial ou 

estatal.48 Portanto, o ângulo de estudo e de análise da realidade confraternal Moderna é bastante 

variado, possibilitando diferentes modelos de abordagem. 

 A definição e caraterização das irmandades desta época são aspetos essenciais para a 

fundamentação deste trabalho. Todavia, pensamos ser igualmente importante debruçarmo-nos 

sobre os motivos que levavam os homens da Idade Moderna, a ingressar numa confraria. Na 

verdade, eram várias as razões motivadoras desta adesão. Para várias pessoas esta era uma 

decisão tomada no seguimento de uma tradição familiar, na qual os ascendentes faziam parte 

da instituição.49 Ou seja, era por influência parental que os indivíduos solicitavam a adesão às 

confrarias. Todavia, para outros homens e mulheres, foi a sua experiência pessoal de contato 

com a atividade destas instituições que as levou a pedir a sua adesão. Para um terceiro grupo de 

indivíduos, a entrada nestas associações inseria-se numa estratégia de controlo dos lugares de 

destaque social e do poder local.50 Estes motivos, não raro, congregavam-se na tomada de 

                                                             
46 Leia-se a este respeito Farid, Abbad, “La confrerie condamnée ou une spontanité festive confisquée…,” pp. 363. 
47 A propósito deste modelo confraternal consulte-se Lopez Munoz, Miguel Luiz, Las confradias de la paroquia de 
Santa Maria Magdalena…, p. 137. 
48 Veja-se Lousada, Maria Alexandra, “Espaço urbano, sociabilidade e confrarias…,” p. 549. 
49 Também Marie-Heléne Froeschlé-Chopard constata o facto de famílias inteiras fazerem parte, em simultâneo, das 
confrarias. Leia-se Froeschlé-Chopard, Marie-Heléne, La religion populare en Provence orientale… p. 182. 
50 Consulte-se a este propósito Bertrand, Regis, “Les confréries de Provence face a la Revolution…,” p. 635. 
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decisão das pessoas. Todavia, uma motivação que, em menor ou maior grau estava sempre 

subjacente ao ingresso nas irmandades, era a da procura de ajuda para bem morrer,51 mediante 

uma passagem adequada para a outra vida, através de um funeral decente e com a celebração 

de missas intercessoras, bem como de orações, pelas  almas dos confrades defuntos. Era, 

portanto, a preocupação com a salvação da sua alma e daquelas dos que lhes eram próximos, 

que faziam as pessoas ingressar nas confrarias. Sendo membros de uma irmandade, podiam 

esperar que os irmãos honrassem o seu corpo, acompanhando-o à sepultura52 e ajudariam a sua 

alma a passar mais rapidamente do Purgatório para o Paraíso.  

De facto, uma das preocupações das confrarias era honrarem sempre os seus irmãos 

vivos e defuntos: todos faziam parte da mesma comunidade de indivíduos, sendo do interesse 

comum pedir mutuamente a Deus pela salvação das suas almas. É provável ter sido também 

em face desta proximidade do mundo confraternal dos vivos com o dos mortos, que estas 

instituições se tenham convertido, na Idade Moderna, em recetoras privilegiadas de legados de 

missas perpétuas, deixados por todos os que tinham meios para o fazer e acreditavam que as 

irmandades não deixariam de sufragar a sua alma.53 

A preocupação com a morte e a salvação da alma eram efetivamente motivos que 

levavam à adesão às confrarias. Através do ingresso nestas instituições, os indivíduos 

procuravam obter o maior número possível de intercessores terrenos e celestes.54 Na verdade, os 

rituais da celebração da morte nas confrarias, já no início da Idade Moderna, lembravam os 

                                                             
51 Leia-se Black, Christopher F., Italian confraternities in the sixteen century, Cambridge, Cambridge University Press, 
1989, p. 104. Françoise Hernandez verifica não serem muitas as confrarias com a designação de “boa morte” em 
Portugal na Idade Moderna e ainda menos as confrarias dos “agonizantes”. Em França estas instituiçõe estavam 
especificamente vocacionadas para a assistência aos agonizantes, de modo a que estes tivessem uma “boa morte.” 
A autora refere que nas confrarias das Almas portuguesas não se consegue perceber se está presente esta 
assistência. Veja-se Hernandez, Françoise, “Etre confrére des agonisants ou de la bonne mort aux XVII et XVIII 
siécles”, in Dompnier, Bernard, & Vismara, Paola (coord.), Confréries et Devotions dans la catholicité moderne (Mid-
XV-Début XIX siécle)…, pp. 329-330. 
52 Em Torres Novas, no século XVIII, as irmandades eram umas das instituições em destaque, no que dizia respeito 
à participação nos cortejos dos defuntos. A este respeito confira-se Raimundo, Ricardo Varela, Morte vivida e 
economia da salvação em Torres Novas (1670-1790), Torres Novas, Município de Torres Novas, 2007, p. 248. Esta 
prevalência confraternal era sentida noutras regiões católicas, como, por exemplo, na província espanhola de 
Castela. Veja-se Garcia Fernández, Máximo, Los castellanos y la muerte. Religiosidad y comportamentos colectivos 
en el Antíguo Régimen, Valladolid, Junta de Castilla y Léon, 1996, pp. 197, 208. 
53 Sobre a atribuição de legados de missas perpétuas às confrarias, veja-se Black, Christopher F., Italian 
confraternities in the sixteen century…, p. 122; Enes, Maria Fernanda, “As confrarias do Santíssimo e das Almas no 

âmbito da cultura barroca (um caso na diocese de Angra),” in I Congresso Internacional do Barroco, Actas, vol. I…, 
pp. 285-286. 
54 Leia-se Abreu, Laurinda, “Confrarias e irmandades de Setúbal…,” p. 4. Também Pedro Penteado refere a 
importância da obtenção do maior número possível de intercessores que pedissem por sua alma após a morte, 
como motivo importante para a adesão as confrarias. Veja-se Penteado, Pedro, “Confrarias portuguesas na época 
moderna…”, p. 26. 
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laços que uniam os irmãos: todos deviam rezar e pedir pelas almas dos confrades defuntos. 55 

Como já referimos, estas instituições providenciavam a celebração de missas por cada um dos 

confrades que faleciam, o que constituía um conforto e uma segurança espiritual no momento 

da morte.56 Em algumas confrarias da Idade Moderna os irmãos visitavam os colegas doentes e 

apelavam a que estes se preparassem espiritualmente para a possibilidade da morte. Neste 

sentido, deviam deixar resolvidas as questões que diziam respeito à sua vida terrena, como as 

heranças, as dívidas ou os conflitos e simultaneamente preparar-se para o encontro com Deus, 

recebendo os últimos sacramentos. Ou seja, grande parte dos fiéis, à hora da morte, estava 

enquadrada, apoiada ou envolvida por uma ou mais confrarias, onde investiam como forma de 

garantir um acompanhamento do seu enterro, bem como a celebração de sufrágios por sua 

alma.57 Este enquadramento, todavia, requeria uma despesa de ingresso aos confrades, facto 

que dificultava a entrada dos indivíduos mais pobres. A pertença à realidade confraternal era 

algo tão importante que, por exemplo, em Minas Gerais, no século XVIII, era praticamente 

imprescindível pertencer a uma confraria, pois só assim se tinha a garantia de uma sepultura e 

mortalha para o enterro, uma vez que os cemitérios estavam quase todos nas mãos destas 

instituições.58  

Assim, verificamos que a grande maioria das organizações confraternais fazia a gestão 

coletiva da morte, algo que já era patente no período medieval, mas que se intensificou na Idade 

Moderna. Em várias confrarias os irmãos tinham obrigação de, quando um deles falecesse, zelar 

para que morresse sacramentado, efetuar o transporte do corpo de casa para a igreja, fornecer 

círios para o funeral e acompanhar o velório e o enterro.59  

                                                             
55 Terpstra, Nicholas, Lay confraternities and civic religion in renaissance Bologna, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1995, p. 69.  Sobre a importância de os confrades rezarem pelas almas dos seus membros falecidos, como 
forma de solidariedade confraternal leia-se também Araújo, Maria Marta Lobo de, “A confraria de São Pedro da 
Gafanhoeira…,” p. 366. 
56 A celebração de missas por cada confrade falecido era uma constante nestas instituições. Consulte-se Araújo, 
António de Sousa, “Irmandades de Clérigos e assistência ao clero em Portugal. Notas para o estudo do problema na 
irmandade dos Clérigos de São Pedro de Montório de Cervães (Braga). Sacerdotes seus membros nos três últimos 
séculos 1665-1965,” in Itinerarium, 1982, 28, pp. 411-413; Araújo, Maria Marta Lobo de, “Rezar e cantar pelos 
mortos e pelos vivos: as confrarias das Almas do Pico de Regalados no século XVIII”, in Boletim Cultural, nº 1, Vila 
Verde, Câmara Municipal de Vila Verde, 2005, p. 235. 
57 A pertença a uma confraria garantia, assim, aos confrades, uma morte publicamente celebrada e ritualizada. Veja-
se Crocq, Laurence, “Declin de la confrérie Notre-Dame aux pretres et aux bourgeois de Paris sous l´ancien 
regime”, in Paris et Ile de France mémoires, tome 50, Paris, Federation des Societés Historiques et Archéologiques 
de Paris et de l´ile de France, 1999, p. 275. 
58 Sobre a situação em Minas Gerais consulte-se Boschi, Caio, Os leigos e o poder..., p. 150. 
59 Segundo Isabel dos Guimarães Sá, uma diferença das confrarias portuguesas em relação às suas congéneres 
europeias, em especial às italianas, era a de que não se encontravam entre elas confrarias dedicadas à preparação 
e acompanhamento dos condenados à morte. Leia-se Sá, Isabel dos Guimarães, “Práticas de caridade e salvação 
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Deve-se, todavia, ressalvar que, apesar destes serem os motivos principais que levavam 

ao ingresso numa confraria, eles não eram os únicos. A entrada numa irmandade era também 

uma forma de garantir o auxílio em momentos difíceis da vida, como a doença, a fome ou a 

prisão.60 Na realidade, apesar de as confrarias terem visto o seu papel assistencial diminuído, ele 

não foi completamente suprimido, principalmente no que tocava à assistência aos seus 

membros. As confrarias funcionavam ainda como uma espécie de instituições bancárias, 

emprestando dinheiro a juro às pessoas que lho solicitassem. Os fundos monetários 

emprestados provinham, muitas vezes, dos legados de missas perpétuas que eram instituídos. A 

confraria funcionava assim como uma “família alargada,” à qual se podia tentar recorrer quando 

os meios próprios e o apoio familiar eram insuficientes. A entrada nestas organizações servia 

também para os seus membros adquirirem identidade, distinção e promoção social na 

comunidade, o que se notava pela participação nas grandes cerimónias, procissões e festejos 

públicos que estas patrocinavam.61 Por outro lado, a participação nas irmandades, especialmente 

naquelas com mais poder económico e financeiro, possibilitava também o acesso à gestão de 

bens de raiz legados pelos benfeitores desejosos que a instituição sufragasse a sua alma. Esta 

gestão era proporcionada através do exercício dos cargos administrativos da Mesa da instituição. 

Os que integravam as Mesas faziam a gestão de bens móveis e imóveis, proporcionando-lhes 

poder e prestígio na comunidade local.62 

Por seu turno, para os grupos populares desprovidos do poder político, social e 

económico, as confrarias acabavam por ser uma forma de poderem esvaziar as tensões de um 

quotidiano difícil, especialmente pela participação nos momentos festivos que estas instituições 

promoviam. Por exemplo, as confrarias de negros forneciam um apoio espiritual aos escravos, 

onde estes podiam também disfrutar de espaços de sociabilidade e de construção de uma 

                                                                                                                                                                                   
da alma nas Misericórdias metropolitanas e ultramarinas: séculos XVI-XVIII: algumas metáforas”, in Oceanos, 35 
(Jul.-Set. 1998), p. 49. Este auxílio era efetuado pelas Santas Casas da Misericórdia, as quais ajudavam 
espiritualmente os condenados e obrigavam-se posteriormente a recolher os seus corpos e dar-lhes sepultura. Para 
este assunto veja-se Sousa, Ivo Carneiro de, V Centenário das Misericórdias Portuguesas, Lisboa, C.T.T., 1998, pp. 
73-74. 
60 As confrarias medievais espanholas socorriam os seus membros em situações de orfandade, viuvez, velhice, 
doença ou de acidentes. Para este assunto leia-se González Arce, José Damián, Gremios y confradías en los reinos 
medievales de León y Castilla siglos XII-XV, Palencia, Región Editorial, 2009, p. 84. 
61 Sobre este aspeto leia-se Penteado, Pedro, “Confrarias portuguesas na Época Moderna….”, p. 26. Marie Gerbert 
também refere o cariz da confraria como sendo uma “outra” família” para os confrades. Gerbert, Marie Claude, 
“Les confréries religieuses à Cáceres…,” p. 102. 
62 Em relação a estas implicações que motivavam o ingresso nas confrarias leia-se Abreu, Laurinda, Memórias da 
Alma e do Corpo…, pp. 205, 206; Reis, Maria de Fátima, “A Misericórdia de Santarém: estruturação e gestão de um 
património,” in Cadernos do Noroeste. Série História 3, vol. 20 (1-2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade do Minho, 2003, pp. 491-492. 
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identidade, no contexto de uma escala social onde eram, sem dúvida, o nível mais baixo e 

oprimido.63 Tais confrarias, dirigidas especificamente a estes grupos sociais, desempenhavam 

um papel importante para estes homens e mulheres pois, como vimos, na generalidade das 

restantes, a sua entrada estava-lhes proibida por imposição estatutária. 

Como podemos, então, definir o que era uma confraria tendo em atenção estas várias 

visões? Na nossa opinião, estas organizações devem ser encaradas como sendo associações de 

fiéis constituídas organicamente com o fim de exercer obras de piedade e de promoverem o 

culto público, através das cerimónias religiosas, festas e procissões.64 Algumas atuavam em 

situações de fome, de doença, de pobreza, bem como de cativeiro, especialmente na ajuda aos 

seus membros, mas todas enterravam e acompanhavam os seus confrades defuntos e outros 

mortos.65  O seu comprometimento com a assistência à alma dos irmãos traduzia-se na 

celebração de vários sufrágios por sua intenção. Entre elas, houve também quem dotasse 

raparigas órfãs e pobres, para que pudessem casar e evitar maus caminhos de vida, dando 

                                                             
63 As confrarias de negros tinham os mesmos objetivos das restantes no mundo cristão: enquadramento religioso, 
ensino da doutrina, assistência mútua na vida, preparação para uma boa morte, sepultura digna e 
acompanhamento do defunto. No Brasil, espalharam-se sobretudo as confrarias de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos, onde os africanos e miscigenados podiam, de certo modo, reavivar as suas raízes e manifestações 
religiosas e culturais. Veja-se Lahon, Didier, “Esclavage, confréries noires, saintieté noire et pureté de sang au 
Portugal (XVIe et XVIIIe siècles),” in Lusitania Sacra, 2ª série, tomo XV, 2003, p. 123; Simão, Maristela dos Santos, 
As irmandades de Nossa Senhora do Rosário e os africanos no Brasil do século XVIII, Lisboa, Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, 2010, pp. 8-24, tese de Mestrado policopiada. Como refere Sandra Alvim, o negro 
encontrava nestas associações um mundo compensador das suas dificuldades diárias. Leia-se Alvim, Sandra P. de 
Faria, “A religiosidade leiga e a edificação do património colonial do Rio de Janeiro”, in Actas do Congresso 
Internacional de História Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas, vol. III, Braga, Universidade Católica 
Portuguesa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; Fundação Evangelização 

e Culturas, 1993, p. 384. Em relação à participação popular nas festas das confrarias confira-se Maldonado, Luis, 
Introducción a la religiosidad popular, Santander, Editorial Sal Tarrae, 1985, p. 165. 
64 A este respeito, consulte-se Penteado, Pedro, “Confrarias”, in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), Dicionário de 
História Religiosa…, pp. 459-461.  
65 Na Idade Moderna, em Portugal, as Misericórdias, nas localidades onde existiam, ganharam em 1593, o privilégio 
de serem as únicas a poderem enterrar com uma tumba, algo que antes as irmandades em geral efetuavam. Esta 
prerrogativa motivou conflitos com as restantes confrarias. Consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo de, Dar aos pobres 
e emprestar a Deus: as Misericórdias de Vila Viçosa e Ponte de Lima (séculos XVI-XVIII), Barcelos, Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Viçosa; Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, 2000, pp. 310, 555-557. Sabemos que 
em Braga as confrarias locais contestaram e disputaram à Misericórdia esse privilégio. A propósito desta 
contestação veja-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Composição da irmandade, administração e 
recursos (das origens a cerca de 1910), vol. II, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2003, pp. 
328-329; Costa, Luís, O templo de Santa Cruz, Braga, Edição da Irmandade de Santa Cruz, 1993, pp. 77-78. 
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cumprimento a legados que eram instituídos.66 Eram geridas por uma Mesa, encabeçada por um 

juiz ou provedor. Este órgão administrava os vários assuntos e vertentes da instituição.  67   

Todavia, após um período de apogeu entre o século XVII, e a primeira metade do XVIII, 

as confrarias começaram a mostrar sinais de crise, a qual não se cingiu apenas a uma única 

região ou país. Na Provença, nos fins do século XVIII, as confrarias estavam em regressão, não 

só pela diminuição do número de adesões, como também devido ao estatuto social daqueles 

que aderiam a estas instituições. Na verdade, a nobreza e a burguesia começaram a ter acesso 

a outras organizações de sociabilidade como as lojas maçónicas ou os salões e sociedades 

literárias de pensamento, afastando-se das associações pias.68 Foi um processo comum nas 

zonas urbanas. O emergir de novos espaços de interação social como as lojas maçónicas, 

estruturas profanas, sociedades de pensamento69 e de juventude, fez com que progressivamente 

concorressem com as confrarias, subtraindo-lhes cada vez mais indivíduos.70 Era uma perda 

quantitativa de pessoas que, todavia, podemos considerar que se traduzia num ganho 

qualitativo. Mantinham-se nas confrarias, sobretudo, os mais convictos e ligados às práticas e 

devoções confraternais, os que não norteavam a sua adesão a estas organizações apenas por 

uma questão de prestígio social. Esta tendência, todavia, não significou um abandono completo 

das confrarias, por parte das elites. Para alguns grupos emergentes, como a burguesia, elas 

ainda podiam constituir, aliás, instrumentos de promoção e de ascensão social.71 

  A este movimento de afastamento das elites não devem ser alheias as críticas feitas no 

século XVIII, por estadistas e pensadores iluministas, a tais instituições.72 Para estes homens 

eram demasiados os gastos que faziam em festas religiosas e procissões, pois os seus 

                                                             
66 Leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, Filha casada, filha arrumada: a distribuição de dotes de casamento na 
confraria de São Vicente de Braga (1750-1870), Braga, CITCEM, 2011, pp. 11-14. 
67 As reuniões das Mesas das confrarias lisbonenses tinham lugar nas sacristias das igrejas onde estavam sedeadas, 
ou nas salas das ermidas dos santos que veneravam. Leia-se Lousada, Maria Alexandra, “Espaço urbano, 
sociabilidade e confrarias…,” p. 555. 
68 Foi no reinado de D. José que um setor das elites portuguesas aderiu irreversivelmente à maçonaria. Santos, Luís 
Aguiar, “A transformação do campo religioso português,” in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), História Religiosa de 
Portugal, vol. 3, Lisboa, Círculo de Leitores, 2002, p. 423. 
69 As sociedades populares e de pensamento da época revolucionária francesa eram lugares de debates de ideias, 
através das quais se pretendia introduzir na sociedade a igualdade de todos perante a lei. Marcavam um contraste 
com as confrarias, instituições que não pretendiam pôr em causa a ordem social. Leia-se Bertrand, Regis, “Les 
confreries de Provence face à la Revolution…,” p. 640. 
70 Veja-se Vovelle, Michel, Idéologies et mentalités, Paris, Maspéro, 1982, p. 244; Maria Alexandra Lousada segue 
esta linha de pensamento quando se refere ao “progressivo afastamento” das elites lisboetas em relação a estas 
instituições. Leia-se Lousada, Maria Alexandra, “Espaço urbano, sociabilidade e confrarias…,” pp. 537, 546. 
71 Abreu, Laurinda, Memórias da Alma e do Corpo…, p. 436. 
72 Em relação a estas críticas confira-se Faridd, Abbad, “La confrerie condamnée ou une spontanité festive 
confisquée…,” pp. 365, 369. 
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responsáveis, querendo rivalizar em vaidade e pompa com as outras instituições congéneres, 

efetuavam despesas assinaláveis que as reduziam progressivamente à pobreza.73  

Assim, em Espanha, na segunda metade do século XVIII, o Estado interveio cada vez 

mais nas confrarias, fiscalizando as suas contas e ordenando que procedessem a cortes nas 

despesas. Também em Portugal se verificou esta progressiva intervenção estatal no 

funcionamento das irmandades, através da aprovação de estatutos, inventariação dos bens e 

controle das suas contas.74 Em França, em 1778, foram dissolvidas por ordem do Estado as 

confrarias de ofícios, que eram vistas como entidades anacrónicas e contrárias ao espírito de 

liberdade económica, ao comércio sem entraves e à liberdade de preços. Estas instituições 

controlavam a possibilidade dos indivíduos poderem abrir lojas e exercerem certos ofícios. A 

mesma decisão foi tomada pelo Estado espanhol em 1783, o qual suprimiu ainda todas as 

restantes irmandades que não demonstrassem ter uma autorização civil ou eclesiástica.75 Depois 

do início da revolução francesa, em 1789, observou-se um recuo nas adesões dos franceses às 

organizações confraternais.76 Este período crítico em França, teve finalmente o seu ponto 

culminante em 1792, quando as confrarias foram totalmente suprimidas, só voltando a ser 

admitidas no século XIX, depois de passado o período revolucionário e napoleónico. 

A situação de crise confraternal verificou-se igualmente em Portugal, na sua colónia 

brasileira e em muitos países católicos.77 No Brasil, ela deverá ter sido motivada pelo aumento do 

desinteresse de alguns grupos sociais em relação a estas instituições e devido às altas taxas que 

geralmente eram cobradas aos novos membros que as queriam integrar.78  

Em Lisboa, na segunda metade do século XVIII, teve lugar uma forte diminuição no 

número de confrarias, confrontadas com mudanças nos padrões de piedade e a emergência de 

novas formas de sociabilidade. Pensa-se que, por volta de 1800, Lisboa tinha à volta de 100 
                                                             
73 Como refere Philippe Loupés, as confrarias foram cada vez mais criticadas por muitos pensadores do século XVIII, 
que as viam como uma manifestação de fanatismos religiosos. Loupés, Philippe, La vie religieuse en France au XVIII 
siécle, Paris, Sedes, 1993, p. 147. Sobre as críticas aos gastos com as festas que as confrarias faziam leia-se 
também Lousada, Maria Alexandra, “Espaço urbano, sociabilidade e confrarias…”, p. 557. As festas eram, aliás, 
para o pensamento iluminista, uma forma de afastar as populações do trabalho. Leia-se Araújo, Maria Marta Lobo 
de, “Rezar e cantar pelos mortos e pelos vivos…,” pp. 237-238. 
74 Penteado, Pedro, “Confrarias…,” p. 462. 
75 Faridd, Abbad, “La confrerie condamnée ou une spontanité festive confisquée…,” pp. 374-375, 378. 
76 Sobre o recuo nas adesões, a supressão das confrarias em França e seu posterior retorno leia-se Plongeron, 
Bernard, “Sociabilité religieuse et acculturation revolutionaire…,” pp. 597-598. 
77 No que diz respeito à decadência do movimento confraternal no fim do século XVIII veja-se Capela, José Viriato & 
Ferreira, Ana da Cunha Ferreira, Braga Triunfante…, p. 193; Arias de Saavedra, Inmaculada; López Muñoz, Miguel, 
“Debate político y control estatal de las cofradías españolas en el siglo XVIII,” in Bulletin Hispanique, Bordeaux, 
Presses Universitaires de Bordeaux, tomo 99, nº 2, 1997, pp. 432-435. 
78 Veja-se Boschi, Caio, Os leigos e o poder…, p. 110. 
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confrarias, cerca de metade das que possuía em 1700, embora seja de ressalvar que o 

terramoto de 1755, pela destruição dos templos onde estavam localizadas, ditou também o fim 

de algumas delas.79 

 O cenário crítico que se vivia no contexto português tinha vários motivos. Era notória a 

diminuição do ritmo de entrada de irmãos nestas instituições e o afastamento das elites locais 

dos seus cargos dirigentes. Todavia, não era apenas a diminuição dos ingressos que motivava a 

decadência das irmandades. De facto, os rendimentos confraternais decresceram, devido a 

sucessivas más gestões de diversas Mesas, com gastos superiores às receitas, sendo acusadas 

de promover sobretudo o esplendor do culto prestado. Por outro lado, estava a ser cada vez 

mais frequente o incumprimento dos empréstimos, umas vezes por desleixo, outras por 

cumplicidade dos mesários que protegiam os seus apaniguados a quem tinham sido 

concedidos. Muito frequentemente esses incumprimentos ficavam-se a dever à incapacidade 

financeira dos solicitadores e fiadores.80 

 Consecutivamente, as confrarias sentiam cada vez mais dificuldade em cumprir as 

múltiplas obrigações de missas instituídas, devido igualmente à desvalorização dos rendimentos 

que lhes estavam vinculados, os quais eram progressivamente insuficientes para dar resposta 

aos compromissos pios assumidos, como já mencionámos no primeiro capítulo. Os legados que 

recebiam caíram bastante, facto que foi ainda agravado em Portugal pela legislação pombalina, 

a qual restringiu a possibilidade de testar em favor destas instituições com o objetivo da salvação 

da alma.81 Deste modo, podemos pensar que a crise do movimento confraternal, na segunda 

                                                             
79 Sobre a crise e diminuição das confrarias em Portugal e na Europa católica setecentista consulte-se Abreu, 
Laurinda, “Uma outra visão do Purgatório: uma primeira abordagem aos breves de perdão e de redução”, in Revista 
Portuguesa de História, tomo XXXIII, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1999, p. 736; 
Araújo Ana Cristina, A morte em Lisboa. Atitudes e representações 1700-1830, Lisboa, Editorial Notícias, 1997, p. 
340; Lopes, Maria Antónia, Protecção social em Portugal na Idade Moderna, Coimbra, Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2010, p. 111. O governo pombalino afetou estas instituições em Portugal, procurando subtrair a influência 
da Igreja sobre elas, lançando impostos sobre os seus rendimentos e diminuindo a possibilidade de se testar em 
seu favor. Consulte-se ainda Lopes, Maria Antónia, “A intervenção da coroa nas instituições de protecção social de 
1750 a 1820”, in Revista de História das Ideias, Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, vol. 29, 2008, pp. 138, 144, 165. 
80 Amorim, Inês, “Património e crédito: Misericórdia e carmelitas de Aveiro (séculos XVII e XVII),” in Análise Social, 
vol. XLI (180), Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2006, p. 709; Ferreira, José, “A 
confraria de Nossa Senhora de Monte de Fralães”, in Barcelos. Revista, 2ª série, nº 1, 1990, p. 80; Monteiro, Nuno 
Gonçalo, “O endividamento aristocrático (1750-1832): alguns aspectos,” in Análise Social, vol. XXVII (116-117), (2º-
3º), Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1992, pp. 267, 274. 
81 A legislação pombalina, em 1769, proibiu a fundação de capelas de missas perpétuas sobre bens de raiz, 
permitindo apenas as constituídas em numerário. A nível testamental, cada testador só poderia canalizar para 
legados pios a terça parte da terça da sua herança, que não podia exceder o valor de 400 mil réis. As Misericórdias, 
contudo, podiam beneficiar de legados testamentais até 800 mil réis, desde que estes coubessem na terça parte da 
terça da herança. Os testadores que quisessem legar quantias superiores teriam de pedir autorização real. Se estas 
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metade do século XVIII, surgiu em paralelo com a crise do Purgatório, a que já nos referimos, 

por estarem fortemente associadas.  

Todavia, a crise do movimento confraternal não significou o fim destas instituições. 

Apesar dos constrangimentos e dificuldades surgidos, o seu enraizamento popular e caráter 

festivo, garantiram a sua sobrevivência na passagem do século XVIII para o XIX, quando em 

Lisboa as elites se afastaram delas.82 E, em França, após a sua proibição pelo governo 

revolucionário em 1792, as confrarias seriam novamente permitidas e conheceriam até um certo 

renascimento, no início do século XIX, uma vez passada a revolução. Como já referimos, o 

progressivo afastamento que as elites manifestaram em relação às confrarias, levou a que 

nestas permanecessem sobretudo aqueles que estavam convictos da importância destas 

associações para a sua vida. O apego e lealdade que alguns mostraram foram sobretudo 

notórios durante o período revolucionário em França, enquanto estiveram proibidas. Os seus 

arquivos, documentos e bens foram fielmente guardados e conservados por homens que se 

comprometeram a fazê-las renascer quando aparecesse o momento oportuno.83 Por seu turno, 

em Portugal, apesar da crise sentida nestas instituições, o facto é que o Estado não determinou 

a sua extinção, apesar de controlar cada vez mais o seu funcionamento. Com as elites em 

progressivo afastamento, e mergulhadas numa crise económica, ainda assim várias confrarias 

conseguiram sobreviver na passagem do século XVIII para o XIX. Esta situação terá sido 

motivada, como já referimos, pelo enraizamento que muitas destas instituições mantinham junto 

dos grupos populares, sobretudo através das festas que promoviam e da importância que 

representavam para a salvação da alma. E, por outro lado, novos grupos não pertencentes à 

antiga nobreza e clero, que procuravam afirmar-se socialmente, começaram a aderir a estas 

instituições vistas como mecanismos pertinentes para a sua ascensão na escala social.84   

Podemos dizer que a crise sentida pelas confrarias, a partir da segunda metade do 

século XVIII, terá servido de impulso no sentido de as fazer questionar o seu funcionamento, de 

modo a sofrerem um processo de reconstrução, guiado por aqueles que lhes eram mais fiéis. 

                                                                                                                                                                                   
últimas determinações caíram em 1778, a proibição de estabelecer capelas sobre bens de raiz, bem como a 
possibilidade de o testador definir a alma como única herdeira de todos os seus bens, manteve-se sempre. Sobre as 
restrições pombalinas consulte-se Araújo, Ana Cristina, “Morte,” in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), Dicionário de 
História Religiosa de Portugal…, p. 273; Lopes, Maria Antónia, “As Misericórdias de D. José ao final do século XX”, 
in Paiva, José Pedro (coord. científico), Portugaliae Monumenta Misericordiarum, vol. 1, Lisboa, Centro de Estudos 
de História Religiosa; União das Misericórdias Portuguesas, 2002, p. 83-84. 
82 Leia-se Maria Alexandra Lousada, “Espaço urbano, sociabilidade e confrarias…”, p. 588. 
83 Confira-se sobre este assunto Plongeron, Bernard, “Sociabilité religieuse et acculturation revolucionaire”…, pp. 
597-598. 
84 Abreu, Laurinda, Memórias da Alma e do Corpo…, pp. 435-436. 
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Este processo foi fundamental para as fazer ultrapassar as dificuldades e encontrar o seu lugar 

nos novos tempos que se avizinhavam.  

 
2.1 O movimento confraternal bracarense 

 

A cidade de Braga tinha, no início do século XVIII, cinco freguesias: São Vítor,85 Sé, São 

João do Souto, Maximinos e Cividade. Por ordem do arcebispo D. José de Bragança (1741-

1756), a freguesia de São Vítor foi dividida em duas e criada a paróquia de São José de São 

Lázaro, em 1747.86 O centro religioso da cidade era a Sé Primaz, mas cada freguesia tinha a sua 

igreja paroquial correspondente e, por vezes, várias capelas.87 Todavia, os edifícios de culto da 

cidade estavam longe de se resumir a estas igrejas: existiam outras capelas e igrejas não 

paroquiais, algumas das quais eram propriedade de confrarias, ou se englobavam nos vários 

conventos e mosteiros citadinos, também eles locais de culto que apelavam à devoção religiosa 

popular bracarense.88 No mesmo sentido se deve assinalar também a existência de uma Ordem 

Terceira de São Francisco, bem como da Santa Casa da Misericórdia local. 

Em Braga, o arcebispo era a autoridade suprema, detinha o senhorio temporal da cidade 

que governou até 1790, data em que este foi extinto pelo Estado, ficando apenas com o governo 

religioso.89 Na verdade até 1710, o arcebispo de Braga fora a autoridade máxima a nível religioso 

nacional, data em que foi criado o patriarcado de Lisboa. Na hierarquia religiosa da cidade o 

cabido dos cónegos era outro órgão importante, o qual, por vezes, entrava em conflito com o 

arcebispo, pois detinha igualmente o poder de administração de bens imóveis que lhe 

                                                             
85 A freguesia de São Vítor incluía na Idade Moderna uma zona urbana e uma zona do termo. Confira-se Costa, Luís, 
A igreja de São Victor. Elementos para a história deste templo, Braga, Edição da paróquia de São Victor, 1979, p. 
19. 
86 Senna de Freitas, Bernardino José da, Memórias de Braga, vol. III, Braga, Imprensa Católica, 1890, p. 460. 
87 A importância da arquidiocese de Braga mostrava-se igualmente pelo facto de esta ter um rito litúrgico próprio, o 
rito bracarense, em detrimento do ritual romano. Leia-se Marques João Francisco, “A palavra e o livro”, in Azevedo, 
Carlos Moreira (Dir.), História Religiosa de Portugal…, p. 430. 
88 Sobre os conventos e mosteiros de Braga consulte-se Senna de Freitas, Bernardino José da, Memórias de 
Braga…, vol. II, pp. 205-216; Silva, Ricardo Manuel Alves da, Casar com Deus: vivências religiosas e espirituais 
femininas na Braga Moderna, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2011, pp. 71-95, tese 
de Doutoramento policopiada; Soares, Maria Ivone da Paz, E a sombra se fez verbo. Quotidiano feminino 
setecentista por Braga, Braga, Associação Comercial de Braga, 2009, pp. 244-245. 
89 Sobre o senhorio temporal e religioso dos arcebispos confira-se Abreu, José Paulo, Em Braga de 1790 a 1805: D. 
Frei Caetano Brandão: o reformador contestado, Braga, Universidade Católica Portuguesa; Faculdade de Teologia de 
Braga: Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1997, pp. 57-59; Alvarenga, Manuel José Correia, Braga 
Triunfante, Coimbra, No Real Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1742, pp. 33-34. 
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pertenciam e auferia bastantes rendas e riquezas.90 O corpo eclesiástico local era bastante 

numeroso, sendo constituído sobretudo por clérigos denominados reverendos ou padres, 

embora também existissem outros ligados à administração eclesiástica, bem como beneficiados. 

O seu número foi quantificado, no ano de 1709, em 292 clérigos.91 A par do clero secular existia 

igualmente um importante clero regular, com mais de 500 ingressos nos conventos femininos e 

masculinos da cidade. Eram seis comunidades femininas e sete masculinas, as existentes na 

Braga Moderna. A estes clérigos competia a celebração de milhares de missas nos diversos 

templos e altares da cidade, todos os anos. O número de eclesiásticos, todavia, conheceu um 

decréscimo em finais do século XVIII, devido à proibição da fundação de novas casas 

conventuais e à restrição da entrada de noviços, por parte do rei D. José, o que fatalmente iria 

trazer maiores dificuldades na celebração de todos os sufrágios existentes.92  

A cidade, a nível de manifestações do culto religioso, tinha as suas procissões que 

atraíam o povo à rua, como a do Ecce Homo realizada pela Misericórdia local, a do enterro do 

Senhor promovida pela irmandade de Santa Cruz ou a do Corpo de Deus, esta última descrita 

como um evento de grande pompa que chegava a incluir danças e cantares. Por seu turno, a 

Ordem Terceira promovia a procissão de Cinzas no primeiro dia da Quaresma. Outras 

manifestações de piedade eram as peregrinações ao santuário do Bom Jesus, que durante o 

século XVIII se foi construindo e as muitas festas religiosas em honra de vários santos, ao longo 

do ano.93 

A administração da cidade estava igualmente a cabo da Câmara Municipal, mas esta foi 

controlada pelo arcebispo até ao referido ano de 1790. A constituição e governo camarários 

estavam, por isso, a cargo da fidalguia de primeira categoria da cidade que o arcebispo indicava, 

embora houvesse eleições. O terceiro estado acedia somente aos ofícios de funcionalismo da 

                                                             
90 Confira-se Soares Franquelim Neiva, A arquidiocese de Braga no século XVII. Sociedade e mentalidades pelas 
visitas pastorais (1550-1700), Braga, Universidade do Minho, Governo Civil de Braga 1997, pp. 45, 58. Arcebispos 
como D. Rodrigo de Moura Teles ou D. José de Bragança tiveram vários conflitos com o cabido. Consulte-se Abreu, 
José Paulo, Em Braga de 1790 a 1805…, p. 71. 
91 A propósito do corpo eclesiástico bracarense confira-se Capela, José Viriato; Ferreira, Ana da Cunha, Braga 
triunfante…, pp. 170, 171. 
92 Para o número de comunidades conventuais bracarenses na Idade Moderna leia-se Silva, Ricardo Manuel Alves 
da, Casar com Deus…, pp. 121-123, 130. 
93 Confira-se para este assunto Moraes, Juliana de Mello, Viver em penitência: os irmãos terceiros franciscanos e as 
suas associações, Braga e São Paulo (1672-1822), Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 
2009, pp. 265-268, tese de Doutoramento policopiada; Senna de Freitas, Bernardino José da, Memórias de 
Braga…, vol. V, pp. 319, 431. 
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mesma Câmara.94 Assim, Braga era a cabeça de administração de uma vasta arquidiocese e um 

importante centro de administração militar e civil, onde se concentravam as elites sociais e 

políticas da sociedade portuguesa do Antigo Regime. 

Em termos económicos e produtivos, é importante referir que a cidade e os seus 

arredores produziam muitos produtos hortículas e frutícolas.95 A produção pecuária era também 

assinalável através da carne de vaca, de carneiro, e de porco, que vinham não só das suas 

zonas rurais, como também das regiões envolventes. A carne era vendida nos talhos da cidade 

sob o controlo da Câmara, que dava primazia aos que se comprometiam a fornecê-la pelo preço 

mais baixo.96 A criação de gado proporcionava a obtenção de outros bens como a lã e o leite, que 

davam ainda origem a produtos têxteis, manteigas e requeijões. Na feira semanal, que tinha 

lugar às segundas-feiras, vendiam-se também outros produtos como peixe do mar97 e dos rios, 

aves domésticas e, no Verão, ervagens para alimentação dos cavalos.98  

Mas a atividade económica local caraterizava-se igualmente pelos produtos que vinham 

de fora. A Braga chegavam matérias-primas, como a “lã das zonas serranas e do Alentejo, peles 

e couros do estrangeiro e das colónias”, necessários para o fabrico de calçado, “sedas e linhos 

para a indústria de chapéus e panos, bem como outros aprestos para a indústria têxtil.”99 O 

comércio de cereais era também muito importante para o abastecimento de uma cidade, onde 

se concentravam muitos fidalgos e eclesiásticos.  

Depois da cidade do Porto, Braga era, no norte do país, “o principal centro comercial e 

manufatureiro.” Existia um grande número de lojas com mercadorias estrangeiras, fazendas de 

lã portuguesas e outros panos.100  

                                                             
94 Leia-se Capela, José Viriato, “Braga um município fidalgo – as lutas pelo controlo da câmara entre 1750 e 1834,” 
in Cadernos do Noroeste, vol. II, nº 2-2, Braga, 1989, pp. 301, 309; Capela, José Viriato, Fidalgos, nobres e 
letrados no governo bracarense. A administração económica e financeira da Câmara no apogeu e crise do Antigo 
Regime, Braga, Edição do Mestrado de História das Instituições e Cultura Moderna e Contemporânea, 1999, pp. 40-
45. Após a extinção do senhorio, diminuiu a influência do arcebispo e aumentou a do poder régio no funcionamento 
camarário. 
95 Em relação aos bens produzidos confira-se Senna de Freitas, Bernardino José da, Memórias de Braga…, vol. V, 
pp. 407-411. 
96 Leia-se Capela, José Viriato, Fidalgos, nobres e letrados…, pp. 60, 63. 
97 No qual se destacava a sardinha vendida sobretudo pelos galegos. Capela, José Viriato, Fidalgos, nobres e 
letrados…, p. 62. 
98 Para este assunto leia-se Senna de Freitas, Bernardino José da, Memórias de Braga…, vol. V, pp. 407-411. 
99 Sobre o cariz de Braga como entreposto comercial ao qual afluíam produtos de diferente proveniência consulte-se 
Oliveira, Aurélio de, “Mercados a norte do Douro algumas considerações sobre a história dos preços em Portugal e 
a importância dos mercados regionais (séculos XVII e XVIII),” in Revista da Faculdade de Letras, Porto, Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 1985, pp. 131, 147-149. 
100 Veja-se Capela, José Viriato, Fidalgos, nobres e letrados…, pp. 60, 61, 63. 
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Os ofícios artesanais do setor secundário ocupavam um lugar significativo na cidade 

setecentista. Os de maior importância eram os sombreiros, os sapateiros, os alfaiates, os ourives 

e os carpinteiros, os torneiros e os serralheiros. Por seu turno, o setor terciário era sobretudo 

composto por vendeiros e os funcionários da administração civil, religiosa e militar. Já no setor 

primário agrícola trabalhavam, essencialmente, lavradores e jornaleiros. 

Neste sentido, Braga era fundamentalmente, no século XVIII, uma cidade de 

comerciantes e de homens de diversos ofícios, onde predominava a “pequena oficina, apesar de 

surgirem alguns desenvolvimentos, sobretudo na indústria têxtil, no sentido da constituição de 

unidades industriais mais alargadas.”101 

Ao procedermos a um estudo do tecido sócio-económico bracarense, a partir de cada 

uma das suas freguesias, verificamos que as da Cividade, São Lázaro e Maximinos, as menos 

populosas, situadas nas zonas limítrofes da cidade contíguas com o mundo rural, tinham uma 

população onde era patente a importância das atividades ligadas ao setor primário: jornaleiros, 

hortelãos e lavradores, como, aliás, já assinalou José Viriato Capela.102 Por seu turno, o setor 

terciário dos serviços, comércio e administração pública, concentrava-se nas freguesias da Sé e 

de São João de Souto, onde funcionavam as estruturas que conduziam a vida política, social e 

religiosa da cidade.103 Já o setor artesanal estava mais disperso, mas as freguesias de São Vítor e 

São Lázaro eram aquelas onde este ramo se encontrava mais representado. De facto, o setor 

secundário era o que empregava mais bracarenses no século XVIII, seguido pelo setor terciário 

e, finalmente, pelo setor primário.104  O cenário socio-económico bracarense conheceu épocas de 

crise, especialmente no último quartel do século XVIII, agravado pelo aumento da carga fiscal 

sobre os munícipes. Entre 1768 e 1770, tiveram lugar tempestades naturais, seguidas de 

epidemias que debilitaram a população. Posteriormente, a década de 1790 foi também profícua 

                                                             
101 Sobre a composição profissional dos bracarenses setecentistas leia-se Gomes, Paula Alexandra de Carvalho, 
Oficiais e confrades em Braga no tempo de Pombal (contributos para o estudo do movimento e organização 
confraternal bracarenses no século XVIII), Braga, Universidade do Minho, 2002, p. 51, tese de Mestrado 
policopiada. 
102 Confira-se Capela, José Viriato, Fidalgos, nobres e letrados…, pp. 74, 76. A freguesia de São Vítor tinha também 
um número considerável de pessoas a trabalhar no setor primário.  
103 Devemos referir o elevado número de estudantes em Braga, provenientes da província, que vinham estudar no 
colégio dos jesuítas e em outras instituições como nos oratorianos, franciscanos ou no seminário. Na verdade, os 
jesuítas tiveram uma grande influência no ensino até meados do século XVIII na europa católica. Para este assunto 
consulte-se Peixoto, Inácio José, Memórias Particulares, Braga e Portugal na Europa do século XVIII, Braga, Arquivo 
Distrital de Braga, 1992, pp. 5-10; Martínez Pereira, Ana, “La buena letra de la companhia. Lecciones de escritura 
de Pedro Flórez, Santiago Goméz y Lorenzo Ortiz (entre otros),” in A companhia de Jesus na Península Ibérica nos 
séculos XVI e XVII, espiritualidade e cultura. Actas do Colóquio Internacional, vol. I, Porto, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 2004, pp. 13-28. 
104 Consulte-se Capela, José Viriato, Fidalgos, nobres e letrados…, p. 76. 
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em epidemias, fomes e maus anos agrícolas, com a correspondente alta de preços nos bens 

essenciais.105 

Em termos urbanísticos, a cidade de Braga foi conhecendo, ao longo do século XVIII, um 

movimento de expansão, sobretudo na direção do santuário do Bom Jesus. Por consequência, a 

zona da Senhora-a-Branca, ainda marcada pela ruralidade, foi-se urbanizando neste período.106 

Este crescimento não obedeceu, essencialmente, a um plano organizado, seguindo ao invés um 

movimento espontâneo. Os espaços abertos, designados por “Campos”, mandados abrir por D. 

Diogo de Sousa (1505-1532), foram-se alterando com edifícios e outros equipamentos.107 O 

crescimento urbano efetuou-se igualmente ao longo das ruas principais, que ligavam as portas 

de entrada na cidade ao seu núcleo duro medieval. A expansão da cidade foi também 

acompanhada por um conjunto de obras mandadas executar pelos seus arcebispos D. Rodrigo 

de Moura Teles (1704-1728), D. José de Bragança e D. Gaspar de Bragança (1758-1789), com 

vista ao melhoramento citadino como, por exemplo, o abastecimento de água a partir da zona de 

Sete Fontes, obras de canalização, encalcetamento das vias ou demolição de edifícios que 

dificultavam a circulação e não se coadunavam com a nova estética urbanística. O número de 

fogos existente na cidade, apesar de alguns momentos de retração, tinha evoluído de cerca de 

3500 no início do século XVIII, para 4121, no termo deste.108  

É neste cenário religioso, social e económico que se enquadram as confrarias 

bracarenses no século XVIII. É importante referir que também o movimento confraternal 

bracarense tem as suas raízes na Idade Média, pois sabemos que a de São João de Souto e a 

da Santíssima Trindade da Sé são medievais.109 Todavia, tendo em atenção os estudos até agora 

                                                             
105 Sobre as épocas de crise económica e financeira, bem como de epidemias na cidade de Braga leia-se Barbosa, 
Maria Hermínia Vieira, Crises de mortalidade em Portugal desde meados do século XVI até ao início do século XX, 
Guimarães, Núcleo de Estudos de População e Sociedade do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 
Minho, 2001, pp. 24-26. 
106 Em relação a este movimento urbano expansionista na direção do Bom Jesus confira-se Gomes, Paula Alexandra 
de Carvalho, Oficiais e confrades em Braga…, p. 52. 
107 O arcebispo D. Diogo de Sousa levou a cabo uma grande intervenção urbanística em Braga, no século XVI, 
abrindo novos espaços, os “Campos.” Sobre a ação de D. Diogo e os novos espaços abertos consulte-se 
Portocarrero, Gustavo, Braga na Idade Moderna: paisagem e identidade, Tomar, Arkeos, 2010, pp. 37, 52. 
108 Sobre o programa de obras urbanas executadas em Braga pelos arcebispos e o crescimento desta cidade no 
século XVIII leia-se Bandeira, Miguel Sopas, “O espaço urbano de Braga em meados do século XVIII”, in separata de 
Geografia Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, I série, vol. IX, 1993, pp. 138-139, 200-207; 
Bandeira, Miguel Sopas, O espaço urbano de Braga. Obras públicas, urbanismo e planeamento (1790-1974) a 
cidade dos finais do Antigo Regime ao advento da II República, I volume, Braga, Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade do Minho, 2001, pp. 56, 59-61, tese de Doutoramento policopiada. 
109 Sobre as raízes medievais destas confrarias confira-se Vieira, Maria José de Azevedo, A confraria do Menino 
Deus, e a paróquia de Maximinos (1700-1850) População, sociedade e assistência, Braga, Universidade do Minho, 
1994, pp. 77-79, tese de Mestrado policopiada. 
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elaborados sobre estas associações, parece ter sido desde finais do século XVI e no século XVII 

que se conheceu um maior incremento destas instituições na cidade de Braga, embora continue 

por se desconhecer o nascimento de várias destas organizações.110 

 Os estudos efetuados sobre as confrarias locais no Antigo Regime demonstram a sua 

grande expressão, embora nem todos sejam unânimes quanto ao número existente. Uma 

análise, sustentada nas Memórias Paroquiais de 1758 e nas Memórias de 1747-1751, 

identificou um total de 87 confrarias operacionais na cidade,111 enquanto um estudo baseado na 

descrição feita pelo memorialista Senna Freitas mencionou a existência de 82 confrarias no 

século XVIII. Este número não se afasta muito de uma contabilização feita em 1762 quando, por 

ordem do governo de Pombal, se quis lançar um imposto sobre as confrarias de todo o país.112  

 Os vários trabalhos existentes têm analisado as diversas dimensões do movimento 

confraternal bracarense. Em primeiro lugar a distribuição destas instituições pelas freguesias da 

cidade. A da Sé tinha uma importância fundamental, já que contava com mais confrarias (19), 

sendo seguida pela freguesia da Cividade (18) e as de São Vítor e de São João do Souto 

praticamente com o mesmo número (16 e 15 respetivamente). As freguesias de São Lázaro e de 

Maximinos, por seu turno, eram as que concentravam o menor número, 11 e oito, 

respetivamente. No entanto, é preciso ter em atenção o facto de, na freguesia Cividade, o 

número de confrarias ter conhecido, na segunda metade do século XVIII, uma quebra súbita, 

devido à extinção de cinco delas que estavam sediadas no colégio dos Jesuítas, o que 

certamente teve impacto na importância confraternal desta freguesia.113 Este é um outro fator 

relevante: a importância da presença de confrarias fora das igrejas paroquiais, ou seja, situadas 

em capelas e igrejas que lhes pertenciam, ou em colégios e mosteiros. De facto, nas freguesias 

de São João do Souto, São Lázaro e Cividade, existiam mais confrarias fora das igrejas 

paroquiais do que dentro delas, o que demonstra a disseminação do movimento confraternal 

pela cidade, indo para além do controlo paroquial. 

Esta disseminação traduzia-se num forte enquadramento populacional, quantificável 

através da relação entre o número de habitações e de confrarias. Na freguesia da Cividade, por 

                                                             
110 Veja-se o trabalho de Maria José Vieira onde indica a criação de várias confrarias no século XVII, embora para 
muitas ainda não seja possível indicar com segurança a data de fundação. Leia-se Vieira, Maria José de Azevedo, A 
confraria do Menino Deus…, pp. 77-83.  
111 Veja-se sobre este assunto Capela, José Viriato; Ferreira, Ana da Cunha, Braga triunfante…, pp. 194-195. 
112 ADB, Colecção Cronológica, Nº 2844, 1762, não paginado. 
113 Esta extinção veio na sequência da expulsão dos jesuítas de Portugal, por ordem do Marquês de Pombal, após o 
atentado contra o rei D. José. A expulsão foi o culminar de um período de conflito do governo português da época, 
com esta instituição. Veja-se a este propósito Abreu, José Paulo, Em Braga de 1790…, p. 22.  
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exemplo, para cada 20 fogos existia uma confraria. Ou seja, tendo em atenção a relação entre a 

população residente e as confrarias existentes, podemos verificar a grande expansão confraternal 

local, no século XVIII, o que faz pensar que a maioria dos habitantes aderia a estas instituições 

conforme as suas possibilidades. Esta pujança confraternal possibilitava aos habitantes da 

cidade fazer parte de diferentes confrarias, conforme as suas possibilidades económicas, fervor 

religioso e vontade de afirmação social. Para o elevado grau de concentração de confrarias na 

cidade contribuía igualmente o facto de esta ser a capital do arcebispado.114 

 As análises efetuadas sobre as confrarias bracarenses desta época permitiram verificar 

que, em várias delas, se notava uma composição social uniforme, ou seja, em alguns casos, a 

pertença a uma determinada irmandade identificava o irmão como fazendo parte de um certo 

grupo social. Por exemplo, a nobreza e fidalguia mais importante da cidade estavam presentes 

nas irmandades do Santíssimo Sacramento, de Nossa Senhora do Rosário e na da Santíssima 

Trindade, todas da Sé. Por seu turno, os clérigos mais pobres tinham a sua irmandade de São 

Pedro dos Clérigos, situada na mesma catedral e que fora fundada em 1556.115 Um outro grupo 

importante na cidade era o dos estudantes. Estes reuniam-se em torno das irmandades de 

Nossa Senhora da Boa Memória e de São Tomás, que também englobavam os clérigos mais 

ricos. Existiam igualmente confrarias às quais pertenciam certos grupos profissionais, na linha 

das confrarias de ofícios e mesteres que se formaram na Idade Média.116 Neste caso, realçamos 

a confraria de São Crispim e São Crispiniano, da qual faziam parte os sapateiros bracarenses e a 

do Santo Homem Bom, que englobava em si os alfaiates, ambas sedeadas na Sé. Também na 

Sé Primaz estava localizada a confraria de São Jorge, composta pelos ferradores da cidade. Já 

na freguesia de São Vítor estava a confraria de São Tiago que agregava os sombreireiros.117 

 Todavia, existiam várias confrarias nas quais esta uniformidade e distinção social não 

eram tão acentuadas, como as das Almas, a de Santo Amaro da Sé, ou a de Nossa Senhora da 

Paz, situada na capela de São Cosme e São Damião. Neste grupo podemos também incluir as 
                                                             
114 Consulte-se em relação a este enquadramento confraternal bracarense Capela, José Viriato, & Ferreira, Ana da 
Cunha, Braga triunfante…, pp. 195-197. 
115 Muitas irmandades de clérigos surgiam para congregar e prestar auxílio aos religiosos, especialmente aos mais 
pobres. A mais antiga de que se tem conhecimento foi fundada em Lisboa no século XV. Veja-se Araújo, António de 
Sousa, “Irmandades de clérigos e assistência ao clero em Portugal. Notas para o estudo do problema na irmandade 
dos Clérigos de São Pedro de Montório de Cervães (Braga). Sacerdotes seus membros nos três últimos séculos 
1665-1965,” in Itinerarium, 28, 1982, pp. 401, 404. 
116 Era sobretudo nas confrarias profissionais que se reforçava a coesão de um grupo preexistente, assente da 
defesa dos seus interesses económicos e caraterísticas sociais. A este respeito confira-se Lopez Muñoz, Miguel Luis, 
“La hermandad de Ntra. Sra. de Covadonga, de asturianos y montañeses, de Granada (1702-1810),” in Chronica 
Nova, 18, Granada, Universidad de Granada, 1990, pp. 261-262. 
117 Leia-se a propósito deste assunto Gomes, Paula Alexandra de Carvalho, Oficiais e confrades em Braga…, p. 185. 
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confrarias que, dentro da igreja paroquial, eram chamadas a desempenhar a promoção do culto 

religioso local, bem como a manutenção das suas alfaias religiosas: estavam neste caso a 

confraria do Menino Deus de Maximinos, e as do Santíssimo Sacramento (com excepção da 

elitista confraria do Santíssimo Sacramento da Sé).  

Ao estudarmos as designações das confrarias bracarenses, verificamos igualmente que 

podemos distinguir duas linhas de culto. Assim, a maioria destas instituições tinha por objetivo o 

culto e devoção de Nossa Senhora, com uma maior influência na invocação de Nossa Senhora 

do Rosário e de Nossa Senhora do Ó ou da Expetação. Uma segunda linha de culto direcionava-

se na devoção aos santos de várias invocações, sendo São Tiago, São Pedro e São Sebastião os 

que tiveram mais irmandades bracarenses a escolhê-los como seus patronos.118 

Deste modo, a Virgem Maria era a figura de culto tutelar da maioria das confrarias de 

Braga.119 A piedade religiosa confraternal bracarense centrava-se, no século XVIII, na devoção à 

mãe de Deus, seguida pelas que se consagravam aos santos, em detrimento da devoção a Deus 

ou da figura de Jesus Cristo.120 Na verdade, em relação a este último não existiam muitas 

confrarias que se dedicassem ao seu culto em particular. As que o faziam centravam-se na 

imagem de Jesus Cristo sofredor e agonizante, prestes a enfrentar a morte: eram as confrarias 

do Bom Jesus dos Santos Passos, a de Santa Cruz, ambas situadas em São João do Souto e a 

das Santas Chagas da Cividade.121 

 Embora sejam necessários estudos monográficos sobre as confrarias da cidade na Idade 

Moderna, sabe-se que a segunda metade do século XVIII foi um período muito “agitado” para a 

vida destas instituições, obrigando-as a passarem por situações económicas e financeiras 

difíceis. Parecem ter sido poucas, aliás, as confrarias bracarenses criadas depois de 1750. 

                                                             
118 Como referiam os estatutos da confraria de Nossa Senhora da Purificação da igreja do hospital de São Marcos, 
Nossa Senhora era o “agasalho” de todo o homem que na terra peregrinava em busca do Céu. Confira-se a este 
respeito Castro, Maria de Fátima, “Confraria de Nossa Senhora da Purificação sedeada na igreja do hospital de São 
Marcos. Os estatutos reformados em 1743”, in Misericórdia de Braga, nº 2, Braga, 2006, p. 170. 
119 A partir do século XVI adquire especial proeminência a devoção mariana e aparecem inúmeras confrarias sob a 
invocação de Nossa Senhora, em especial as de Nossa Senhora do Rosário surgidas ainda no século XV. Consulte-
se sobre este assunto Torres, António Brandão Martins, Confraria de Nossa Senhora do Rosário. Memória do 
Tricentenário, Póvoa de Varzim, s.n., 1986, p. 16. 
120 Após o concílio de Trento, as invocações de culto que saíram reforçadas, a partir do século XVII, foram as do 
Santíssimo Sacramento, as das Almas e as de Nossa Senhora do Rosário. O culto dos santos manteve-se vigoroso. 
Por seu turno, o culto mariano conheceu, de facto, uma forte revivescência. Maria era, na Idade Moderna, a 
intercessora segura na passagem para o outro mundo. Consulte-se Salvado, Maria Adelaide Neto, A confraria de 
Nossa Senhora do Rosário de Castelo-Branco: espelho de quereres e de sentires, Coimbra, A Mar Arte, 1998, pp. 
61-62. 
121 Também na cidade de Málaga existiam confrarias constituídas em torno à devoção da paixão e morte de Cristo, 
na Época Moderna. Confira-se Sanchez López, Juan António, “Comportamientos sociales y cofradias de pasion en la 
Málaga barroca,” in I Congresso Internacional do Barroco, Actas, II volume…, pp. 366-367. 
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Conhecemos o exemplo da confraria de Nossa Senhora da Torre e as irmandades da Doutrina 

Cristã, em 1773, e de Nossa Senhora do Carmo, em 1759.122 No primeiro caso tratou-se da 

ereção de uma confraria que, de algum modo, respondesse às inquietações religiosas 

despertadas na cidade após o terramoto de 1755.123  No segundo, tratava-se de uma irmandade 

elitista do clero e nobreza da cidade e que 10 anos depois se uniu à confraria de São Tomás.124  

Pelo contrário, e em sentido inverso, neste mesmo período verificou-se um movimento 

contínuo de extinção e sobretudo de união de confrarias.125 Como a opção seguida foi 

maioritariamente unir umas instituições a outras, em vez de as extinguir pura e simplesmente, 

parece-nos estar presente nesta via uma forma de tentar ajudar as confrarias em dificuldades, 

criando-lhes bases mais sólidas através da sua agregação. Pode também ter existido um outro 

critério: o objetivo seria o de enquadrar todos os irmãos numa instituição confraternal, o que não 

sucederia se tivesse lugar uma simples extinção. Nesse sentido, o movimento de união 

confraternal que se verificou na segunda metade do século XVIII em Braga, pode ser entendido 

como uma forma de dar resposta aos problemas que estas organizações enfrentavam. A 

anexação permitia que os seus membros não ficassem sem um enquadramento devocional e 

religioso.126 

Os problemas que levaram à anexação e união das confrarias eram de diversa ordem. 

Em alguns casos estas instituições não conseguiam atrair novos membros para renovar as suas 

fileiras de irmãos, ou constatavam ser difícil encontrar indivíduos que quisessem servir nos 

cargos das Mesas. A falta do elemento humano, essencial à sua vida, determinou a união de 

                                                             
122 Relativamente à criação das confrarias de Nossa Senhora da Torre, Nossa Senhora do Carmo e a da Doutrina 
Cristã veja-se Gomes, Paula Alexandra de Carvalho, Oficiais e confrades em Braga…, p. 146; Senna de Freitas, 
Bernardino José, Memórias de Braga…, vol. III, pp. 303-304. 
123 Os ecos do terramoto de Lisboa chegaram longe quer no país, quer no estrangeiro. Muitos, nesse dia, pensaram 
ter, então, chegado o Juízo Final. Leia-se Abreu, Laurinda, “O terramoto de 1755 e o Breve do papa Bento XIV 
(1756),” in Araújo, Ana Cristina, Cardoso, José Luís, Monteiro, Nuno Gonçalo, Rossa, Walter, Serrão José Vicente 
(coord.), O Terramoto de 1755 impactos históricos, Lisboa, Livros do Horizonte, 2007, pp. 237-238; Marques, João 
Francisco, “A acção da Igreja no terramoto de 1755, ministério espiritual e pregação”, in Lusitânia Sacra, 2ª série, 
(18), Lisboa, Centro de Estudos Históricos da Universidade Católica Portuguesa, 2006 pp. 219-220. 
124 Sobre a crise confraternal bracarense, na segunda metade do século XVIII, bem como o reduzido número de 
confrarias fundadas nesse período, confira-se Vieira, Maria José de Azevedo, A confraria do Menino Deus…, pp. 83-
84.  
125 Este movimento de união e extinção confraternal era comum a Braga e à Europa ocidental católica. Sobre este 
facto consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo de, Rezar e cantar pelos mortos e pelos vivos…, pp. 237-238. 
126 No fim do século XVIII, as confrarias ficaram sob maior controlo do Estado, que através dos corregedores 
fiscalizavam as suas contas e estatutos. Como refere Maria José Vieira, este facto se melhorou a contabilidade das 
confrarias bracarenses, levou também a uma diminuição da participação devocional e religiosa dos confrades. 
Confira-se Vieira, Maria José de Azevedo, A Confraria do Menino Deus…, p. 21. Leia-se ainda para este assunto 
Penteado, Pedro, “Confrarias portuguesas na Época Moderna…,” p. 45. 
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algumas irmandades a outras mais poderosas.127 Os problemas financeiros motivados pelos 

créditos mal parados dos empréstimos que concediam, os gastos exagerados com as festas e o 

culto religioso, a queda nos legados recebidos, bem como a má administração das suas rendas 

motivaram igualmente o fim ou união de várias destas instituições.128 Estes terão sido os motivos 

principais. Todavia, também sucedeu uma irmandade ter se de juntar a outra por decisão do 

arcebispo ou por ter perdido o local onde estava sedeada.129 A união de duas confrarias levava 

geralmente a que os nomes de ambas fossem incluídos na designação das instituições. Todavia, 

nos casos em que várias irmandades se juntavam a uma já pré-existente, a associação 

confraternal passava geralmente a ser conhecida somente pelo nome da confraria à qual as 

restantes se tinham associado. 

Com base nos estudos existentes é possível conhecer a localização e a situação 

financeira das confrarias bracarenses. Era nas irmandades situadas nas freguesias da Sé, de 

São João do Souto e de São Vítor que se situavam as instituições com maior poder financeiro. 

Nas freguesias da Cividade, de São Lázaro e de Maximinos, pelo contrário, estavam sedeadas as 

mais pobres em termos de recursos monetários, o que se coaduna, de certa forma, com o 

contexto socio-económico de cada uma das freguesias referidas.130  

As mais ricas e elitistas encontravam o seu financiamento nos rendimentos de bens de 

raiz que possuíam, no empréstimo de dinheiro a juro proveniente dos legados recebidos e nas 

elevadas joias de entrada que pagavam os irmãos no momento de ingresso. Outras confrarias 

não tão poderosas, mais populares, mas ainda assim com um rendimento significativo, 

                                                             
127 AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas, Livro dos termos de mesa da irmandade das Santas Chagas, 
1658-1774, fl. 476v.; Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e 
eleições da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 635v.-636; Fundo da confraria de São 
Gonçalo, Livro único dos assentos dos instituidores, confrades, eleições e termos de mesa da confraria de São 
Gonçalo, 1601-1737, fls. 189v., 635v.-636. 
128 AISC, Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 730, 751-751v.; Fundo da irmandade de São Tiago da 
Cividade, Livro de termos de eleições, mesas e juntas da confraria de São Tiago da Cividade, 1628-1796, fls. 534, 
542, 569v., 579; Livro das certidões das missas e assentos de irmãos da irmandade de São Tiago da Cividade, 
1603-1794, fls. 610-616; AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de termos de mesa da 
irmandade de Santo Homem Bom, 1744-1765, fls. 12v., 20v., 207; Livro de termos de mesa da irmandade de 
Santo Homem Bom, 1765-1783, fls. 54, 63v., 93v.-94, 153, 241v. 
129 Foi o que sucedeu com a confraria de Nossa Senhora da Boa Nova. Após a demolição da sua capela junto ao 
Arco da Porta Nova, em 1771, uniu-se à irmandade de Nossa Senhora a Branca. AINSB, Fundo da confraria de 
Nossa Senhora da Boa Nova, Livro de termos da confraria de Nossa Senhora da Boa Nova, 1733-1771, fl. 98. 
Segundo Luís Costa, a irmandade dos Santos Passos foi compelida a unir-se à de Santa Cruz por ordem do 
arcebispo D. Gaspar, embora não sejam referidos os motivos pelos quais o prelado tomou esta decisão. Veja-se 
Costa, Luís, O templo de Santa Cruz…, pp. 65-68; AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 
Livro de termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, fl. 689. 
130 Leia-se Vieira, Maria José de Azevedo, A Confraria do Menino Deus…, pp. 92-93. 
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apoiavam-se no pagamento de anuais pelos irmãos, nas esmolas destes, bem como no elevado 

número de confrades que atraíam e nalguns legados que recebiam. Dentro deste conjunto de 

instituições confraternais, aquelas a que correspondiam certos grupos profissionais obtinham 

igualmente rendimentos nos direitos de examinação, que lhe eram pagos pelos indivíduos que 

queriam exercer determinados ofícios. Na verdade, estes indivíduos eram examinados pelos 

mestres de ofícios para poderem praticar a referida profissão. Por seu turno, as confrarias mais 

pobres tinham o seu suporte financeiro sobretudo nas esmolas dos irmãos, em alguns juros de 

dinheiro que emprestavam e nos peditórios que faziam junto da população. Às confrarias mais 

ricas pertenciam assim, as elites da cidade:131 o arcebispo, os cónegos e beneficiados 

eclesiásticos, os altos dignitários da administração civil e eclesiástica, os letrados, os 

comerciantes e negociantes, os rendeiros, os grandes beneficiários paroquiais, os ourives, os 

funcionários administrativos e judiciais e respetivas mulheres, filhos e parentes próximos. Às 

restantes pertencia o povo e nas de mesteres estavam os profissionais de um ofício. 

As fontes que analisámos proporcionaram-nos, juntamente com os dados obtidos 

através de trabalhos existentes, conhecer mais vertentes da história de algumas destas 

confrarias. No arquivo de São Vicente encontrámos documentação sobre a irmandade de São 

Vicente, descrita como a irmandade “do povo da cidade,” à qual se uniu, em 1783, a irmandade 

de Santo Homem Bom, proveniente da Sé Primaz e que era a confraria do ofício dos alfaiates. 

Nesta igreja, estava sedeada ainda a confraria das Almas de São Vicente. Sobre a irmandade de 

São Vicente sabemos que tinha confrades de todas as freguesias da cidade, sendo uma das 

irmandades mais populosas de Braga, embora nela também pudessem entrar nobres e 

eclesiásticos, os quais, todavia, não podiam fazer parte das Mesas. Segundo Paula Gomes, 

possuiria algumas singularidades que a distinguiam das suas congéneres bracarenses: a visita 

aos presos e o empenho na soltura destes, bem como a visita e apoio aos confrades doentes.132 

Ressalve-se, todavia, que, em relação ao auxílio e à visita aos irmãos doentes, para se 

                                                             
131 As confrarias mais poderosas em Braga no século XVIII eram as seguintes: as irmandades do Santíssimo 
Sacramento da Sé, a de São Vicente, a do Bom Jesus dos Santos Passos e a de Santa Cruz. Em 1762 chegaram a 
ter rendimentos anuais mais elevados do que a Câmara Municipal. Não tão poderosas, mas ainda assim com 
rendimentos assinaláveis, eram, na freguesia de São Vítor, a confraria das Almas, a de Nossa Senhora-a-Branca e a 
de Santo António. Na freguesia da Sé destacamos a irmandade de São Pedro dos Clérigos, a da Santíssima 
Trindade, a de Nossa Senhora do Rosário e a de Nossa Senhora do Ó, esta última situada na capela de São Miguel 
o Anjo. Por fim, na freguesia de São João do Souto assinalamos a importância da confraria de Nossa Senhora da 
Apresentação e Almas, bem como a Ordem Terceira, a qual não sendo uma confraria, está também mencionada na 
documentação existente. Consulte-se ADB, Colecção Cronológica, doc. nº 2844, 1762, não paginado. 
132 Sobre estas singularidades da irmandade de São Vicente, bem como sobre a confraria de Santo Homem Bom e a 
das Almas de São Vicente, consulte-se Gomes, Paula Alexandra de Carvalho, Oficiais e confrades em Braga…, p. 
189.  
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prepararem para a eventualidade da morte, verificámos que, efetivamente, a maioria das 

confrarias que estudámos não apresentava este apoio confraternal. Mas nas confrarias de Santa 

Cruz, Bom Jesus dos Santos Passos, São Crispim e São Crispiniano, Almas de São Vítor e Almas 

de São João da Ponte, encontrámos igualmente referência a este conforto aos irmãos.133 Para 

além destes aspetos, a irmandade de São Vicente concedia esmolas aos confrades e não 

confrades, embora estes em minoria, que vivessem em situação de pobreza, ou estivessem 

“empregados” nos seus leitos, ou seja, vivessem acamados. As mulheres pobres e 

desamparadas eram também apoiadas para evitar que enveredassem por maus caminhos. 

Simultaneamente, a partir de meados do século XVIII, a confraria atribuía, todos os anos, dotes 

para casar raparigas pobres e órfãs, os quais tinham sido instituídos por dois benfeitores, como 

já referimos anteriormente.134 

No arquivo de São Vítor estudámos, sobretudo, a confraria das Almas desta igreja, e no 

arquivo de São Lázaro a confraria das Almas da capela de São João da Ponte.135 Foi nos arquivos 

das igrejas de Nossa Senhora-a-Branca, de Santa Cruz e na Sé Primaz que encontrámos fundos 

documentais relativos a várias confrarias. A igreja de Nossa Senhora-a-Branca era o templo da 

irmandade com o mesmo nome, também chamada de Nossa Senhora das Neves, à qual se 

juntaram, durante o século XVIII, várias confrarias: a de Nossa Senhora do Bom Despacho, 

situada na capela de São Sebastião das Carvalheiras, na Cividade, por volta de 1790; a de 

Nossa Senhora da Boa Nova, situada na capela do mesmo nome no Arco da Porta Nova, em 

1771, e a confraria de Nossa Senhora do Ó ou da Expetação, situada na igreja de São Marcos, 

também em 1771.136 

                                                             
133 Sabemos que a Ordem Terceira também cuidava na visita aos seus confrades enfermos. Consulte-se Araújo, 
Maria Marta Lobo de, “A oferta assistencial na Braga setecentista,” in Rey Castelao, Ofélia; López, Roberto J. (ed.), 
El mundo urbano en el siglo de la Ilustracion. Actas, Tomo II, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, p. 
256. Em relação às confrarias que apoiavam os seus confrades doentes, no sentido de confortá-los e levá-los a 
prepararem-se para a morte, deter-nos-emos no capítulo III. 
134 Sousa, Ariana Sofia Almendra, Os estatutos e a confraria de São Vicente de Braga no século XVIII, Braga, Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2011, pp. 119-124, tese de Mestrado policopiada. 
135 Consulte-se sobre estas duas instituições Vieira, Maria José Azevedo, A Confraria do Menino Deus…, pp. 81, 83.  
136 AINSB, Fundo da confraria de Nossa Senhora do Bom Despacho, Livro de termos da confraria de Nossa Senhora 
do Bom Despacho, 1709-1777, fls. 1-3v.; Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro das missas dos 
confrades de Nossa Senhora a Branca, 1765-1793, fl. 144; Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Nova, 
Livro de termos da confraria de Nossa Senhora da Boa Nova, 1733-1771, fls. 1-3, 98-99; Fundo da irmandade de 
Nossa Senhora do Ó do Hospital, Livro de termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1695-1727, fls. 1-3; Livro 
das missas gerais anuais da irmandade de nossa senhora do Ó do Hospital, 1733-1770, fls. 1-3v. Existia 
igualmente outra confraria de Nossa Senhora do Ó, situada na mesma igreja de São Marcos. Mais tarde ficará 
sedeada na capela de São Miguel o Anjo. Confira-se Castro, Maria de Fátima, “Trajectórias e cruzamentos entre a 
irmandade de Nossa Senhora do Ó e as confrarias de Nossa Senhora do Amor, Nossa Senhora da Purificação e 
Nossa Senhora da Apresentação e entre a igreja do hospital de são Marcos e a capela de São Miguel-o-Anjo,” in 
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No arquivo da Sé Primaz estudámos a irmandade do Santíssimo Sacramento, a qual 

tinha “uma capela magnificamente ornada onde ardiam sempre duas lâmpadas e quatro 

círios.”137 Era, na segunda metade do século XVIII, a mais rica de todas as confrarias 

bracarenses. Neste espólio estudámos igualmente as confrarias de São Crispim e São 

Crispiniano, onde se agrupavam os sapateiros, instituída em 1629 e posteriormente colocada na 

capela de São Martinho de Dume; a de Nossa Senhora da Boa Memória, erigida em 1634 por 

estudantes da Universidade de Coimbra e à qual pertenciam, além destes, os advogados 

bracarenses e alguns eclesiásticos; a de Santo Amaro, constituída por leigos; a de Nossa 

Senhora do Rosário “que fazia uma procissão com os rosários dentro da Sé em todos os 

primeiros domingos de cada mês.”138 

As restantes confrarias que analisámos neste arquivo eram de dimensão e poder 

financeiro mais reduzidos. Uma delas, a de Nossa Senhora da Paz, fora instituída na capela de 

São Cosme e São Damião, num dos altares dos claustros da Sé Primaz. A confraria de Nossa 

Senhora da Ajuda (inicialmente designada do Porto) instituída em 1613, na capela da Torre de 

Nossa Senhora da Ajuda, na rua de Maximinos, veio em 1753 a unir-se à de Nossa Senhora da 

Graça, situada num dos claustros da Sé.139 Estudámos também a confraria de São Bento, que 

estava situada no convento do Salvador, bem como a confraria das Almas da Sé, fundada pelo 

arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles, em 1723.140 

Por seu turno, o arquivo da igreja da irmandade de Santa Cruz possibilitou o estudo de 

várias irmandades. Provenientes da freguesia da Cividade eram as confrarias de São Tiago da 

Cividade e a das Santas Chagas. Ambas estavam localizadas na igreja paroquial de São Tiago da 

Cividade. A primeira cultuava o padroeiro da freguesia, ao passo que a segunda se inseria dentro 

do conjunto de confrarias ligadas à devoção ao sofrimento e Paixão de Cristo.141 Sabemos ainda 

                                                                                                                                                                                   
Misericórdia de Braga, Revista da Santa Casa da Misericórdia de Braga, nº 4, Braga, Santa Casa da Misericórdia de 
Braga, 2008, p. 171. 
137 Leia-se Senna de Freitas, Bernardino José, Memórias de Braga…, vol. V, pp. 413-414, 430. 
138 Confira-se Senna de Freitas, Bernardino José, Memórias de Braga…, vol. II, pp. 143, 151, 299-303; vol. V, pp. 
413-415. 
139 Leia-se Senna de Freitas, Bernardino José, Memórias de Braga…, vol. II, p. 113. Sobre a confraria de Nossa 
Senhora da Paz, confira-se AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da Paz, Livro de estatutos da confraria de 
Nossa Senhora da Paz, 1766, fls. 1-5. 
140 Sobre a confraria de São Bento consulte-se AISB, Fundo da confraria de São Bento do Salvador, Livro de 
estatutos da confraria de São Bento do convento do Salvador desta cidade de Braga, 1792, fls. 1-10. 
141 A confraria de São Tiago da Cividade administrava o altar principal da igreja. Confira-se Capela, José Viriato, As 
freguesias do distrito de Braga nas Memórias Paroquiais de 1758: a construção de um imaginário minhoto 
setecentista, Braga, Universidade do Minho, 2003, p. 170. 
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que a confraria das Santas Chagas fora fundada em 1597.142 Estas duas instituições juntaram-se 

à irmandade de Santa Cruz. A confraria das Santas Chagas fê-lo em 1774 e a de São Tiago em 

1794, neste caso devido à decadência económica em que se encontrava na altura.143 No arquivo 

de Santa Cruz estudámos também as seguintes confrarias: a de São Gonçalo e a do Menino 

Deus (ou do Santo Nome de Deus). A de São Gonçalo fora instituída em 1601 na sua ermida, 

mas com o passar dos anos perdeu dinamismo. Coube ao arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles 

a tarefa de lhe incutir novo ânimo, patrocinando a elaboração de novos estatutos em 1723. 

Ficou situada no recolhimento de Santa Maria Madalena, onde se reunia na sacristia da capela 

de São Gonçalo. Todavia, o dinamismo incutido não foi duradouro e, em 1733, juntou-se à 

confraria do Menino Deus. Esta última tinha estado na igreja de São Vítor, depois na capela de 

Santa Ana, posteriormente na capela de Nossa Senhora do Amparo, até se juntar à confraria de 

São Gonçalo no recolhimento de Santa Maria Madalena. Em 1776, as duas confrarias unidas 

agregaram-se à irmandade de Santa Cruz.144 

Não termina aqui o número de organizações confraternais que analisámos no arquivo da 

igreja de Santa Cruz. Nele encontram-se ainda os fundos documentais das confrarias de Santa 

Ana, Bom Jesus dos Santos Passos e Santa Cruz. A de Santa Ana estava localizada na ermida 

(depois capela) de Santa Ana, no “Campo” com o mesmo nome. Em 1737, uniu-se-lhe a 

irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, uma instituição com grande poder financeiro, 

ligada à devoção à Paixão de Cristo. Esta irmandade tinha permanecido no convento do Pópulo, 

tendo sido fundada pelo arcebispo D. Frei Agostinho de Jesus (1588-1609), no final do século 

XVI. Contudo, devido a conflitos com os frades agostinhos que nele residiam, decidiu abandoná-

lo e instalar-se na capela de Santa Ana. A irmandade permaneceu aí até 1769, altura em que a 

capela foi demolida tendo-se, na ocasião, a instituição instalado na igreja da Lapa. Em 1771 o 

arcebispo D. Gaspar ordenou que a confraria do Bom Jesus dos Santos Passos se unisse à de 

Santa Cruz. Apesar da ordem do arcebispo ter suscitado algumas dúvidas e reticências por parte 

dos confrades dos Santos Passos, que certamente não viam a sua instituição como inferior à de 

                                                             
142 Fora fundada pelo comendatário Pedro da Grã, administrador perpétuo do mosteiro beneditino de Santa Maria do 
Carvoeiro. Leia-se Marques, José, “As confrarias da Paixão…, “ p. 461. 
143 Veja-se Vieira, Maria José Azevedo, A Confraria do Menino Deus…, pp. 80, 82. 
144 AISC, Fundo da confraria de São Gonçalo, Livro de estatutos da confraria do glorioso São Gonçalo, 1723, fls. 1-4; 
Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da irmandade do 
Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 97, 107, 149, 751-751v.  
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Santa Cruz, a união teve lugar no ano seguinte, após a saída da irmandade dos Santos Passos 

da igreja da Lapa.145  

A irmandade de Santa Cruz era bastante poderosa. Fora fundada em 1581, como uma 

confraria juvenil dirigida por Jerónimo Portilo, mestre-escola, que tinha uma devoção muito 

especial por uma cruz colocada por D. Diogo de Sousa, fora dos muros da cidade. Por extensão 

tornou-se uma irmandade devota à Vera Cruz, como símbolo da Paixão de Jesus Cristo. Sendo 

constituída, inicialmente, por letrados e estudantes, tornou-se progressivamente uma irmandade 

representante dos grupos poderosos da cidade. Na viragem do século XVII para o XVIII dirigiam-

na os cónegos, a nobreza civil e eclesiástica, letrados e outros indivíduos ricos. Tinha estado 

inicialmente localizada na igreja velha do Espírito Santo, construindo depois o seu próprio templo 

na primeira metade do século XVII. Tal como a irmandade de São Vicente fez em relação ao 

pároco de São Vítor, freguesia onde estava situada,146 também a de Santa Cruz lutou sempre por 

manter uma certa independência relativamente ao pároco da sua freguesia.147 Por fim, devemos 

salientar que no arquivo da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, estudámos 

documentação relativa à irmandade de São Pedro dos Clérigos e à irmandade de São Tomás de 

Aquino as quais, durante a maior parte do século XVIII, encontraram-se alocadas na Sé. Todavia, 

a irmandade de São Tomás, em 1774, instalou-se na capela de Nossa Senhora da Lapa, 

enquanto a irmandade de São Pedro esteve na igreja de Nossa Senhora-a-Branca, entre 1751 e 

1766.148  

A análise das receitas das confrarias assenta na documentação consultada e possibilita 

estabelecer ordens de grandeza entre elas. É essa comparação que pretendemos apresentar no 

quadro seguinte. 

 
 
 
 

                                                             
145 Sobre estas confrarias veja-se Costa, Luís, O templo de Santa Cruz…, pp. 65-68; Marques, José, “As confrarias 
da Paixão…,” p. 463. Consulte-se igualmente AISC, Fundo da confraria de Santa Ana, Livro dos termos de mesa, 
eleições e juntas, da confraria de Santa Ana, 1626-1737, fls. 1-5, 207; Fundo da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos, Livro dos termos de mesa, e juntas e aceitação de irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-
1740, fls. 511-512, 608. 
146 No que diz respeito à irmandade de São Vicente e às suas relações conflituosas com o pároco de São Vítor leia-se 
Costa, Luís, A igreja paroquial de São Vicente, Braga, APPACDM, 1991, pp. 52-58. 
147 O pároco da freguesia onde estava localizada a irmandade de Santa Cruz, era o abade de São João do Souto. 
Sobre a irmandade de Santa Cruz e a sua luta por independência em relação ao pároco de São João do Souto 
consulte-se Costa, Luís, O templo de Santa Cruz…, pp. 13-16, 77-78. 
148 Para um estudo mais aprofundado destas duas confrarias consulte-se Senna de Freitas, Bernardino José, 
Memórias de Braga…, vol. II, pp. 141, 401; vol. III, p. 419; vol. V, p. 229.  
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Quadro 1: Receitas das confrarias bracarenses (1762) 

Receitas em réis Nº de confrarias 

Até 75 mil 18 

De 76 mil a 200 mil 25 

De 201 mil a 400 mil  12 

De 401 mil a 600 mil  3 

De 601 mil a 800 mil 1 

De 801 mil a um conto 6 

Mais de um conto 6 

Total 71 

Fonte: ADB, Colecção Cronológica, doc. nº 2844, 1762, não paginado. 

 

Os dados obtidos no quadro 1 permitem constatar que a esmagadora maioria destas 

organizações tinha rendimentos anuais que não superavam os 400 mil réis. Aliás, em sentido 

mais restrito, podemos ver que mais de metade das confrarias existentes à época na cidade 

auferiam apenas até 200 mil réis anuais em receitas. Pelo contrário, no intervalo de 400 a 800 

mil réis, encontramos apenas um número bastante residual de irmandades. Nas duas últimas 

categorias, acima dos 800 mil réis de receitas, encontramos um número apreciável de 

confrarias, em comparação com o intervalo das que auferiam entre 400 e 800 mil réis.  

Assim, o estudo analítico das receitas das confrarias bracarenses em 1762 mostra a 

existência de um conjunto de instituições com forte poder financeiro, concentrando em si a 

capacidade monetária destas instituições e que estavam a grande distância da esmagadora 

maioria das suas congéneres, sem que houvesse um grupo significativo de confrarias que se 

posicionasse de forma intermédia. Havia como que uma “descontinuidade” na distribuição da 

capacidade financeira destas instituições e, deste modo, encontramos uma grande desigualdade 

no seio do ambiente confraternal bracarense. 

Na verdade, este desequilíbrio financeiro constatado na análise das receitas das 

confrarias da cidade, mais não é do que o reflexo das desigualdades e diferenciações sócio-

económicas presentes na sociedade bracarense setecentista. As grandes confrarias de elite 

concentravam em si os recursos financeiros disponíveis para o investimento nas suas atividades 
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religiosas, devocionais, profanas e assistenciais.149 Ao povo só era possível a integração em 

certas confrarias que promoviam o culto paroquial ou devocional dos santos populares. Se 

exercessem ofícios mecânicos, deviam ainda integrar-se na confraria da sua profissão. Por 

conseguinte, as confrarias de Braga no século XVIII formavam uma micro-representação da 

sociedade bracarense da época, no que dizia respeito à diferenciação e desigualdades sociais 

vigentes.150  

Estas caraterísticas, agudizadas por um cenário de crise na segunda metade do século 

XVIII, podem efetivamente ter contribuído para o movimento de progressiva diminuição do 

número de confrarias, unindo as que se encontravam com maiores dificuldades a outras mais 

fortes. Como já mencionámos, parece ter sido esta a resposta dada, tanto pelas autoridades 

religiosas, como pelas próprias confrarias, de forma a manter os bracarenses enquadrados, 

social e religiosamente, no mundo confraternal, no meio das adversidades existentes. 

 

2.2 As confrarias das Almas de Braga  

 

 Após uma análise, ainda que genérica, relativamente ao movimento confraternal 

bracarense setecentista debruçamo-nos agora, de forma mais detalhada, sobre as confrarias das 

Almas do Purgatório da cidade, por serem as que mais especificamente pautavam a sua 

existência no contínuo apelo a Deus pelo resgate das almas sofredoras.151 A investigação a que 

procedemos nos vários arquivos proporcionou o estudo de documentação essencialmente 

relativa a quatro confrarias das Almas: a de São Vítor, a de São Vicente, a da Sé Primaz e a da 

Ponte de São João, localizada na freguesia de São Lázaro.152 

                                                             
149 As confrarias mais poderosas, social e financeiramente, eram dirigidas pelas elites locais bracarenses. A mesma 
situação acontecia nas Misericórdias, as quais eram geridas pelas pessoas mais categorizadas socialmente. Estas 
elites ocupavam geralmente outros cargos de poder. Para a Misericórdia de Coimbra confira-se Lopes, Maria 
Antónia, “Provedores e escrivães da Misericórdia de Coimbra de 1700 a 1910. Elites e fontes de poder”, in Revista 
Portuguesa de História, Tomo XXXVI, vol. II, Coimbra, Instituto de História Económica e Social da Universidade de 
Coimbra, 2002-2003, pp. 203-204. 
150 Não pertencer a uma confraria era estar de certo modo marginalizado da sociedade da época. Estas instituições 
eram como que comunidades ativas que disputavam entre si a melhor e maior representação social nas localidades 
onde estavam sedeadas. 
151 O apelo para a libertação das almas do Purgatório era feito sobretudo através dos sufrágios. Veja-se sobre a 
função específica de resgate das almas do Purgatório, por parte destas confrarias Araújo, Ana Cristina, “Corpos 
sociais, ritos e serviços religiosos…,” pp. 286-287; Rodrigues, Jorge Manuel da Conceição, A confraria das Almas do 
Corpo Santo de Massarelos e suas congéneres de mareantes, Porto, Faculdade de Letras do Porto, 2002, p. 76, 
tese de Mestrado policopiada. 
152 Encontrámos ainda alguns documentos dispersos relativos à confraria das Almas de São Lázaro. 
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Eram estas as únicas confrarias das Almas existentes em Braga durante o século XVIII? 153 

Efetivamente, o estudo de outras fontes permite-nos afirmar que durante esta centúria existiram 

outras instituições de devoção às Almas do Purgatório. Num documento da Colecção 

Cronológica,154 do Arquivo Distrital de Braga, são igualmente referidas as seguintes instituições: a 

das Almas de São Pedro de Maximinos e a das Almas de São Lázaro. Para além destas 

associações, que eram apenas dedicadas à devoção e sufrágio das Almas do Purgatório, 

devemos também realçar a existência de outras confrarias que eram simultaneamente 

dedicadas às Almas do Purgatório e também a um santo patrono. Integravam esta modalidade 

associativa a confraria das Almas e de Santo António na freguesia da Cividade,155 a de Nossa 

Senhora da Apresentação e das Almas e a de São Nicolau e das Almas da igreja do convento do 

Pópulo, ambas da freguesia de São João do Souto.156 

Estas últimas confrarias merecem uma pequena reflexão. Que razões as fariam estar 

associadas a duas invocações? Em Portugal foi costume associar a devoção de um santo em 

particular, com a das Almas do Purgatório em geral, numa única organização confraternal. 157 

Para além disso, havia alguns santos que eram considerados como especiais intercessores das 

Almas do Purgatório e, por isso, existia fundamento para que se pudesse fazer essa associação 

a nível confraternal.158 Uma análise mais atenta permite-nos verificar que na confraria de São 

Nicolau era pertinente a sua associação às “almas”. De facto, São Nicolau Tolentino, santo que 

esta confraria cultuava, vivera entre a segunda metade do século XIII e o início do século XIV, e 

                                                             
153 As confrarias das Almas existiam no mundo ocidental desde o princípio da Idade Moderna. Em Málaga, por 
exemplo, foi fundada no século XVI uma confraria do Santo Cristo das Almas, em torno da devoção às Almas do 
Purgatório. Veja-se sobre este assunto Sanchez López, Juan António, “Comportamientos sociales y cofradias de 
pasion…,” p. 353. 
154 ADB, Colecção Cronológica, doc. nº 2844, 1762, não paginado. 
155 Todas as paróquias da cidade tinham, na segunda metade do século XVIII, uma confraria das Almas. A presença 
destas confrarias em quase todas as paróquias era um facto comum na Europa mediterrânica. Consulte-se Martínez 
Gil, Fernando, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1993, p. 508; 
Muñoz Serrulla, Maria Teresa, Francisco Piquer y la creacion del Monte de Piedad de Madrid (1702-1739): moneda, 
espiritualidad y su proyeccion en Indias, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2004, p. 189, tese de 
Doutoramento policopiada; Vovelle, Michel, Les âmes du Purgatoire ou le travaile du deuil, Paris, Gallimard, 1996, 
p. 116. 
156 ADB, Colecção Cronológica, doc. nº 2844, 1762, não paginado. 
157 Leia-se, sobre este assunto, Rodrigues, Olinda Maria de Jesus, As alminhas em Portugal e a devolução da 
memória. Estudo, recuperação e conservação, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2010, pp. 
68-69, tese de Mestrado policopiada. 
158 Sobre esta associação de certos santos ao resgate das almas do Purgatório consulte-se Rodrigues, Olinda Maria 
de Jesus, As alminhas em Portugal…, pp. 101-103. 
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era considerado como um protetor e poderoso intercessor das Almas do Purgatório.159 A 

pregação dos frades da sua ordem contribuiu para a divulgação desta crença.160 Por isso, a 

associação entre o culto deste santo e a salvação das Almas do Purgatório era automática, 

fazendo sentido que os confrades a quisessem relevar na designação da instituição a que 

pertenciam. Em relação à confraria das Almas e de Santo António da Cividade, sabemos que em 

1737 teve lugar uma união entre os devotos das Almas do Purgatório e os de Santo António 

desta paróquia. A razão que motivou esta união ficou a dever-se à maior capacidade financeira 

da associação de Santo António, bem como à existência de altar próprio na igreja. Deste modo, 

tudo parece apontar no sentido de ter existido nesta paróquia uma confraria das Almas, bastante 

débil financeiramente, não possuindo sequer altar próprio onde pudesse exercer o seu culto. Em 

face desta situação, os confrades das Almas da Cividade teriam aceite unir-se aos de Santo 

António, por estes poderem colmatar essas lacunas.161 Para além deste aspeto, a relação de 

proximidade entre o culto das Almas e de Santo António era também notória no Portugal 

moderno. Santo António era venerado como um santo que, tal como São Francisco, dispunha do 

poder de se dirigir ao Purgatório para retirar dele as almas sofredoras. Assim, é provável que os 

confrades das Almas da Cividade tenham tido esta lógica em conta, quando se decidiram 

associar com os confrades de Santo António.162 

Numa primeira leitura, parece não existir esta relação tão estreita e próxima entre Nossa 

Senhora da Apresentação e o culto e devoção às Almas do Purgatório. Aliás, quando Senna de 

Freitas se referiu à confraria de Nossa Senhora da Apresentação, citou-a pelo nome da sua 

patrona e não incluiu nela a designação “das almas,”163 o que parece demonstrar que, neste 

caso, o culto das almas estava subvalorizado e diminuído face ao culto de Nossa Senhora.  As 

Memórias Paroquiais de 1758 indiciam a existência de uma confraria que se dedicava somente 

à devoção e sufrágio das almas do Purgatório, em São João de Souto, sendo posteriormente 

                                                             
159 Sobre São Nicolau Tolentino da igreja do Pópulo consulte-se Senna de Freitas, Bernardino José, Memórias de 
Braga…, vol. III, p. 462. 
160 Em relação ao papel de São Nicolau Tolentino leia-se Rodriguez Barral, Paulino, “Purgatório y culto a los santos 
en la plástica catalana bajomedieval”, in Locus Amoenus, nº 7, Barcelona, Universidad Autonoma de Barcelona, 
2004, pp. 44, 47-49. 
161 A este propósito consulte-se Silva, Maria Manuela; Soares, Franquelim Neiva, “Inventário dos arquivos das 
paróquias e das igrejas do concelho/arciprestado de Braga”, in Bracara Augusta, Revista Cultural da Câmara 
Municipal de Braga, vol. 52, nº 107 (120), Braga, Camara Municipal de Braga, 2004, p. 72. 
162 Sobre o papel de Santo António leia-se Martín García, Alfredo, “Religión y sociedad en Ferrolterra durante el 
Antiguo Régimen. La V. O. T. seglar franciscana”, in Estudios Mindonienses, nº 20, Salamanca, Centro de Estudios 
de la Diocésis de Mondoñedo-Ferrol, 2004, p. 440. 
163 Consulte-se Senna de Freitas, Bernardino José, Memórias de Braga..., vol. IV, p. 371. 
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compelida a associar-se à de Nossa Senhora da Apresentação.164 Todavia, embora não 

encontremos essa proximidade imediata entre a figura específica de Nossa Senhora da 

Apresentação e o culto das Almas do Purgatório, é importante recordar que a figura da Virgem 

Maria era vista no catolicismo moderno como a principal mediadora e protetora das almas de 

todos os homens.165 Por outro lado, o facto de existir uma festa em honra de uma invocação 

denominada “Nossa Senhora da Apresentação”, a 21 de novembro, mês que comemora os 

defuntos, pode também ter contribuído para a associação entre esta figura mariana e a devoção 

às Almas do Purgatório.166 

A união de uma confraria das Almas de São João de Souto à de Nossa Senhora da 

Apresentação, que aventámos, funda-se na evolução confraternal bracarense, já apresentada, a 

qual aponta para um número considerável de extinções e fusões destas associações, sobretudo 

na segunda metade do século XVIII. Ora as confrarias das Almas de Braga, não deixaram 

também de ser atingidas pelo movimento que perpassou pelas suas congéneres. Para além dos 

casos que referimos, das irmandades das Almas de São João do Souto e da Cividade, sabemos 

que a irmandade das Almas de São Nicolau Tolentino se uniu à de Nossa Senhora do Ó e São 

Miguel o Anjo, em 1785.167  No mesmo sentido, a confraria das Almas de São Lázaro juntou-se 

às das Almas de São Vítor, em 1776, porque os seus fundos não chegavam para as despesas 

efetuadas.168 Ou seja, os tempos de crise afetaram também estas confrarias, que se viram 

                                                             
164 As Memórias Paroquias de 1758 referem que esta associação era constituída por uma confraria das Almas e 
outra da Senhora da Apresentação, que estavam já unidas nesse ano de 1758. Veja-se Capela, José Viriato (coord.), 
As freguesias do distrito de Braga nas Memórias Paroquiais de 1758…, p. 202. Encontrámos igualmente uma 
referência, no testamento de Ângela Meireles, mulher solteira da rua Nova, feito no ano de 1712, a umas “almas de 
São João de Souto”, algo que vem corroborar o que afirmámos, sobre a existência de uma confraria somente 
dedicada ao culto das Almas, a qual, na altura da elaboração do documento cronológico de 1762, estaria já unida à 
confraria de Nossa Senhora da Apresentação. ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria, Cota 33, 1712. Sobre a 
união de confrarias das Almas com confrarias de santos, confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Rezar e cantar 
pelos mortos e pelos vivos…”, pp. 237-238. 
165 Sobre este assunto leia-se Lopes, Maria Inês Afonso, O sentido das imagens. O retábulo das almas da igreja de 
Santa Clara do Porto, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2010, pp. 37-42, tese de Mestrado 
policopiada. 
166 Veja-se sobre o culto a Nossa Senhora da Apresentação, Martins, Fausto Sanches, “Culto e devoções das igrejas 
dos jesuítas em Portugal”, in A companhia de Jesus na Península Ibérica nos séculos XVI e XVII, espiritualidade e 
cultura. Actas do Colóquio Internacional, vol. I…, p. 103. Todavia, existe igualmente uma festa em honra de Nossa 
Senhora da Luz ou das Candeias, que, por vezes, é designada como Nossa Senhora da Apresentação, a qual tem 
lugar 40 dias depois do Natal. Desconhecemos qual a invocação que esta confraria cultuava. 
167 Leia-se Senna de Freitas, Bernardino José, Memórias de Braga…, vol. III, p. 462; vol. V, p. 209. 
168 Para além dos problemas financeiros, a confraria deparava-se com a relutância dos seus mordomos em efetuar 
peditórios regulares pela cidade. AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Escritura de união das Almas 
de São Lázaro com as de São Vítor, 1776, não paginado. 
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forçadas a associarem-se a outras congéneres mais fortes, procurando desta forma sobreviver, 

ainda que num outro enquadramento. 

 A maioria das confrarias das Almas da cidade de Braga não era muito poderosa 

financeiramente, havendo um número apreciável de outras instituições que largamente as 

suplantavam. O estudo das suas receitas e despesas mostra que elas não se destacavam da 

maioria das suas congéneres as quais, como vimos, tinham proventos que geralmente não 

ultrapassavam os 400 mil réis anuais As confrarias das Almas inseriam-se, deste modo, dentro 

daquelas que tentavam atrair os grupos populares. 

 

Quadro nº 2: Receitas e despesas das confrarias das Almas de Braga (1762) 
Confrarias Receitas (em réis) Despesas (em réis) 

Confraria das Almas de São Vítor 772.189 630.348 

Confraria das Almas de São Vicente 312.973 217.483 

Confraria das Almas da Sé 223.370 113.225 

Confraria das Almas de São Lázaro 3.240 36.980 

Confraria das Almas de São Pedro 

de Maximinos 

53.170 35.720 

Confraria das Almas de São João da 

Ponte de São Lázaro 

38.246 24.330 

Confraria das Almas e Santo 

António da Cividade 

60.707 12.092 

Confraria de Nossa Senhora da 

Apresentação e Almas de São João 

do Souto 

919.423 112.730 

Confraria das Almas de São Nicolau 

Tolentino de São João do Souto 

246.653 184.259 

Fonte: ADB, Coleção Cronológica, doc. nº 2844, 1762, não paginado. 

 

 Através do quadro 2 verificamos que a capacidade financeira das confrarias dedicadas à 

devoção das Almas era geralmente modesta, ou mediana. Como se constata, em 1762, a 

maioria não chegava a ter 300 mil réis de receita, o que contrastava claramente com a 

capacidade financeira das grandes irmandades da época, em Braga. A título de exemplo, tendo 

em conta o referido documento citado, a irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, a mais 

rica de todas, tinha rendimentos no mesmo ano no valor de mais de três contos e 200 mil réis, 

seguida de perto pela irmandade dos Santos Passos que também arrecadava mais de três 
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contos de réis em receitas. A irmandade de São Vicente auferia, em 1762, mais de dois contos e 

100 mil réis, valor semelhante ao da irmandade de Santa Cruz. Por seu turno, a irmandade de 

Nossa Senhora-a-Branca recebia mais de 800 mil réis em receitas.169 Face a estes valores, e 

comparando com os de outras irmandades com receitas mais modestas, podemos dizer que, 

em geral, as confrarias das Almas em Braga, aproximavam-se destas últimas, demonstrando o 

seu fraco poder económico neste período.170 

 A exceção era a irmandade das Almas de São Vítor, com receitas superiores a 700 mil 

réis, sendo mesmo a mais rica das que se encontravam sedeadas na igreja paroquial, apesar de 

nesta freguesia existirem outras instituições financeiramente mais robustas nas restantes igrejas. 

A irmandade de Nossa Senhora da Apresentação e das Almas possuía receitas ainda mais 

avultadas, mas pensamos que estas, possivelmente, poderiam já existir no tempo em que esta 

irmandade era apenas de Nossa Senhora da Apresentação, a ser verdade ter havido uma união 

entre duas confrarias, como tudo parece indicar. Neste sentido, se considerarmos apenas as 

confrarias que se dedicavam estritamente, na sua designação, ao culto e devoção das Almas, a 

irmandade das Almas de São Vítor era financeiramente a mais poderosa e importante, seguida 

pelas confrarias das Almas de São Vicente e da Sé.171  

Face aos dados apresentados, parece-nos que as confrarias das Almas em Braga não 

terão conhecido uma grande pujança.172 Este cenário pode ainda ser fundamentado na história 

de algumas destas instituições. Apesar de muito interessante, essa análise não é possível fazer 

na sua totalidade devido às limitações documentais que encontrámos nos arquivos, que apenas 

permitem uma visão global, não proporcionando os aprofundamentos necessários. Ainda assim, 

apesar destes constrangimentos, é-nos possível apresentar um quadro evolutivo que demonstra 

a evolução lenta das confrarias das Almas em Braga, se tivermos em conta a grande expansão 

deste tipo de organizações, após o concílio de Trento.173 O primeiro exemplo que nos chama a 

                                                             
169 ADB, Colecção Cronológica, doc. nº 2844, 1762, não paginado. 
170 ADB, Colecção Cronológica, doc. nº 2844, 1762, não paginado. 
171  ADB, Coleção Cronológica, doc. nº 2844, 1762, não paginado. 
172 Por exemplo, em de Angra do Heroísmo, as confrarias das Almas estavam quase no topo da escala hierárquica 
confraternal desta diocese. Em Braga, pelo contrário, elas parecem estar na base, ou quanto muito, em situação 
intermédia, nessa hierarquia. Leia-se sobre as confrarias das Almas da diocese de Angra do Heroísmo Enes, Maria 
Fernanda, “As confrarias do Santíssimo e das Almas no âmbito da cultura barroca (um caso na diocese de Angra),” 
in Iº Congresso Internacional do Barroco, Actas, Vol. I …, pp. 281, 290. Também em Madrid, no século XVIII, uma 
confraria das Almas do Purgatório era a mais importante entre todas, atestando a preocupação devocional dos 
madrilenos com o culto das almas do Purgatório. Para esta importância confira-se Muñoz Serrulla, Maria Teresa, 
Francisco Piquer y la creacion del Monte de Piedad de Madrid…, pp. 200-201. 
173 De facto, desde meados do século XVI e inícios do século XVII, que se detetam várias confrarias das Almas no 
catolicismo europeu e português moderno. Consulte-se a este respeito Marques, João Francisco, “Rituais e 
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atenção é o da confraria das Almas da Sé Primaz. Assim, poderíamos pensar que houvera desde 

cedo, após o concílio de Trento, por parte dos arcebispos, do clero e dos habitantes desta 

freguesia, uma preocupação pelo estabelecimento de uma confraria que se dedicasse de modo 

mais exclusivo à devoção e sufrágio das Almas do Purgatório. Poderia parecer-nos lógico pensar 

que partiria do centro da cidade um movimento de expansão confraternal deste cariz. Ora, o que 

se verificou na verdade, é que esse não foi o caminho percorrido. Ao estudarmos os estatutos da 

confraria das Almas da Sé, verificámos que esta foi somente fundada em 1723, por iniciativa do 

arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles, quando constatou que naquele templo não havia sequer 

um altar para devoção às Almas do Purgatório e muito menos uma confraria com essa 

designação, que promovesse o seu culto. Foi nesse sentido que o referido arcebispo mandou 

construir uma capela na nave da Epístola da Sé, a qual adornou com um “magnífico retábulo” 174 

e forneceu os paramentos necessários para a celebração de missas de sufrágio pelo resgate das 

Almas do Purgatório, às quais dizia ter uma grande devoção.175 Para melhor promover este culto, 

instituiu a confraria das Almas da Sé, que ficou responsável pelo cuidado da dita capela e pela 

celebração dos sufrágios.176 

 Assim, verificamos que no próprio centro religioso de Braga parece não ter havido uma 

grande preocupação por parte dos arcebispos, ou de outros responsáveis, em dotar o seu 

templo e a sua freguesia, com uma confraria que fosse devota das almas. Foi somente já em 

pleno século XVIII que tal veio a suceder.177 Os esforços de D. Rodrigo indiciam essa falta na Sé.  

                                                                                                                                                                                   
manifestações de culto”, in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), História Religiosa de Portugal, vol. 2…, p. 589-590; 
Montéros Sanchez, Francisco Espinosa, “La religiosidade popular gaditana a través de las disposiciones 
testamentárias del siglo XVI”, in Trocadero, Revista del departamento de historia moderna, contemporânea, de 
américa y del arte, (17), Cadiz, Universidad de Cadiz, 2005, p. 157; Rodrigues, Jorge Manuel da Conceição, A 
Confraria das Almas do Corpo Santo…., p. 73. 
174 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas sita na Sé desta cidade, 1723, fl. 2. 
175 Nos altares das Almas do Purgatório era frequente aparecer associada a figura de São Miguel para as resgatar. 
Consulte-se Campos, Adalgisa Arantes, “São Miguel, as almas do Purgatório e as balanças: iconografia e veneração 
na época moderna”, in Memorandum: memória e história em psicologia, Belo Horizonte & São Paulo, Universidade 
Federal de Minas Gerais & Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, 2004, pp. 111-112; Carneiro, Deolinda, 
“Da ermida da Mata à nova igreja da Misericórdia da Póvoa de Varzim”, in Estudos em homenagem ao Professor 
Doutor José Amadeu Coelho Dias, vol. I, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, pp. 261, 262. 
176 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas sita na Sé desta cidade, 1723, fls. 
1-3. O retábulo do altar das Almas parece ter ficado colocado na capela de Santo António na Sé Primaz. Veja-se a 
este respeito Senna de Freitas, Bernardino José da, Memórias de Braga…, vol. II, p. 151. Era comum a construção 
de altares nas igrejas dedicados às Almas do Purgatório, os quais eram cuidados pelas confrarias das Almas. 
Consulte-se Lopes, Maria Inês Afonso, O sentido das imagens…, pp. 51-52. 
177 A fundação mais tardia, já em pleno século XVIII, de confrarias das Almas, não é uma situação apenas adstrita à 
cidade de Braga. A irmandade das Almas de Sintra foi fundada apenas em 1722. Leia-se Carvalho, David Augusto 
Figueiredo Luna de; Moreira, Francisco Manuel Antunes de Matos; Rosa, Maria Luísa Castanho, “Atitudes perante a 
morte e níveis de religiosidade em Sintra nos meados do século XVIII”, in Boletim Cultural da Assembleia Distrital de 
Lisboa, nº 88, tomo 1, 3ª série, Lisboa, 1982, p. 71. 
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Gravura 2: Retábulo do altar das Almas da Sé de Braga 
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O preâmbulo dos primeiros estatutos da confraria, demonstra a “surpresa” por parte do 

arcebispo, nesta “falha” que então detetou. O facto de o mesmo prelado se ter constituído juiz 

perpétuo da confraria então nascente, e de ter deixado um legado em azeite178 para que sempre 

ardesse uma lâmpada no altar das Almas, constituem também sinais do empenho que este 

dignitário eclesiástico mostrou no sentido de o culto confraternal das almas, na sua freguesia, 

não se perder e perdurar para além da sua morte. 

 Que motivo poderá explicar a demora em constituir-se na Sé Primaz um local e uma 

confraria reservados ao culto das Almas? Era na freguesia da Sé que se concentrava o maior 

número de confrarias da cidade, estando nela situadas algumas das mais ricas. Ora, esta 

concentração parece-nos ter dificultado o aparecimento de outras instituições devotas, como 

uma confraria das Almas.179 Os habitantes da paróquia da Sé podiam usufruir já de um grande 

número de instituições que lhes facultavam a celebração de missas por sua alma, quando 

falecessem e, talvez por isso, não tivesse surgido entre eles a necessidade de uma confraria das 

Almas do Purgatório. O objetivo das confrarias das Almas era outro: o sufrágio das almas do 

Purgatório em geral e não apenas de cada irmão em particular. Isto pressupunha uma visão 

religiosa e social que, mais do que apontar para a importância do “eu” na questão da salvação, 

tinha de ter sobretudo em conta o “nós”, enquanto comunidade de todos os fiéis católicos, por 

quem era preciso pedir a Deus para que mais cedo pudessem ser libertados das penas do 

Purgatório. O enquadramento religioso existente na Sé parece ter sido suficiente para os 

habitantes da paróquia, não se registando a necessidade de mais uma instituição. 

 A análise das confrarias das Almas de São Vicente e das Almas de São João da Ponte 

mostra que ambas devem ter sido fundadas no século XVII, pois existe alguma documentação 

correspondente a esse período.180 Ou seja, podemos constatar a existência de duas confrarias 

                                                             
178 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas sita na Sé desta cidade, 1723, fl. 
17v. 
179 Por outro lado, na freguesia da Sé existia uma irmandade de Nossa Senhora do Rosário, a qual, segundo Carlos 
Alberto Ferreira de Almeida, em muitas paróquias, assumia praticamente as funções de uma confraria das Almas. 
Consulte-se a este respeito Almeida, Carlos Alberto Ferreira de, “O culto a Nossa Senhora, no Porto, na época 
moderna. Perspectiva Antropológica”, in Revista de História, 2, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, 1979, pp. 166-169. 
180 Os estatutos reformados de 1784 referem que em 1727 se desenvolveu o culto das Almas de São João da Ponte, 
o qual fez erigir a confraria com estatutos confirmados por D. Rodrigo de Moura Teles. Parece-nos, todavia, que a 
memória atraiçoou os reformadores de então, pois encontrámos documentos da confraria do século XVII, bem como 
os livros de termos em 1727, referindo que tinham sido aprovados uns “estatutos reformados”. Existe uma 
indicação em 1763, que mencionava ter esta confraria, à data, mais de 150 anos. A ser verdade, poderia ser, 
possivelmente, a mais antiga confraria das Almas da cidade. Pensamos que, em 1727, se possa ter assistido a uma 
verdadeira “refundação” da confraria, face a alguns anos de relativo abandono. AISL, Fundo da confraria das Almas 
de São João da Ponte, Estatutos da confraria das Almas de São João da Ponte sita nesta cidade de Braga, 1784, fls. 
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das Almas nas zonas limítrofes de Braga, algum tempo antes da fundação de uma confraria 

similar no centro religioso mais importante da cidade. Sabemos que a confraria das Almas de 

São João da Ponte deve ter sido criada no século XVII, em data incerta, mantendo-se em 

funcionamento ao longo de todo o século XVIII.181 Estava situada na capela de São João da 

Ponte,182 na paróquia de São Vítor (posteriormente incluída na freguesia de São Lázaro) e parece 

ter mantido alguma independência face à igreja paroquial de São Lázaro, que tinha a sua própria 

confraria das Almas, acabando esta última por ser agregada à confraria das Almas de São Vítor, 

como já referimos. A localização geográfica da confraria das Almas de São João da Ponte fazia 

com que fosse uma instituição mutuamente influenciada tanto pelo mundo urbano, como pelo 

mundo rural. 

 Se a confraria das Almas da capela de São João parecia gozar de alguma 

independência, o mesmo já não sucedia com a confraria das Almas de São Vicente, situada na 

igreja da irmandade deste santo. Esta confraria das Almas foi fundada em 1666, pois os 

estatutos aprovados em 1667 referem que os membros da instituição estavam “em conta de 

principiarmos esta mui pia e devota devoção,”183 e que fora erguida em 1666, o que nos faz 

pensar ter sido nesta data que um grupo de fiéis quis introduzir este culto e devoção às Almas 

do Purgatório, em São Vicente. Ao instalar-se nesta igreja, a confraria das Almas ficou sob a 

tutela da irmandade de São Vicente. A Mesa da confraria das Almas de São Vicente tinha como 

obrigação fazer todos os anos um termo de sujeição ou de submissão à Mesa da irmandade de 

São Vicente.184 Como utilizava um espaço que pertencia a esta última, era natural que se tivesse 

de sujeitar ao seu controlo.185 Os seus membros tinham assim, certamente, de pautar o seu 

                                                                                                                                                                                   
2-3v.; Livro de recibos e despesas da confraria das Almas de São João da Ponte, Braga, 1687-1726, fls. 1-4; Livro 
de registo dos recibos da confraria das Almas de São João da Ponte, Braga, 1726-1768, fls. 71-74. 
181 Também na atual freguesia de São Lázaro, então parte integrante da freguesia de São Vítor, encontramos umas 
“alminhas” de 1618 na capela de Santa Justa, o que demonstra o culto das Almas nesta zona da cidade. Sobre a 
importância das “alminhas” no noroeste da Península Ibérica leia-se Almeida, Carlos Alberto Ferreira de, “O culto a 
Nossa Senhora, no Porto, na época moderna…,” pp. 160-161. 
182 Leia-se a este respeito Vieira, Maria José Azevedo, A confraria do Menino Deus…, p. 83. 
183 AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente Estatutos da confraria das benditas Almas de São Vicente, 
1667, fls. 1-2v. 
184 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1700-
1720, fl. 69v.; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1720-1736, fl. 298v.; Livro de termos de 
mesa da irmandade de São Vicente, 1748-1765, fl. 44v.; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 
1781-1790, fls. 70-70v. 
185 A instalação de uma confraria das Almas na igreja de uma confraria mais poderosa não era um caso único. Em 
Vila Viçosa, a confraria das Almas foi transferida para a igreja da Misericórdia. Veja-se sobre este assunto Araújo, 
Maria Marta Lobo de, “As traves mestras da confraria do Santíssimo Sacramento da igreja da Misericórdia de Vila 
Viçosa: o compromisso de 1612”, in Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. XLI (2-3), Porto, Sociedade 
Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 2001, p. 137. 
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comportamento e a sua devoção dentro dos limites fixados pela irmandade tutelar, que os podia 

expulsar daquele templo ou limitar a sua ação, se entendesse que esta lhe era prejudicial. 

Sabemos, aliás, que a confraria das Almas se responsabilizava por reparar qualquer dano que 

porventura pudesse causar na igreja, com as suas manifestações religiosas e cultuais.186  

A sujeição desta confraria em relação à irmandade de São Vicente ficava sobretudo 

patente no mês de novembro, aquando da celebração do seu “Aniversário pelos irmãos.” Os 

mesários da confraria das Almas tinham de pedir autorização à Mesa da irmandade de São 

Vicente para poderem fazer este evento religioso, o qual só poderia acontecer depois de a 

irmandade de São Vicente ter procedido à sua própria celebração de “Aniversário.”187 Um outro 

exemplo desta sujeição teve lugar em 1770, quando os confrades das Almas solicitaram 

autorização aos mesários de São Vicente para colocarem um “quadro de figuras das almas,” 

num dos altares colaterais da igreja.188 Esta pretensão foi autorizada, como um favor que os 

mesários de São Vicente faziam em louvor das ditas almas. Todavia, não deixaram de lhes 

recordar que qualquer ação semelhante teria sempre de passar pela sua aprovação.189 Como se 

constata, o culto das almas nesta igreja estava condicionado, sendo dirigido pela instituição 

tutelar, a qual não estava possivelmente interessada em que o esplendor das celebrações da 

confraria das Almas pudesse de algum modo colocar em causa, ou ofuscar, as suas próprias 

manifestações internas e externas de piedade religiosa.190 

 No conjunto das instituições bracarenses que baseavam a sua existência no resgate das 

almas do outro mundo, a confraria das Almas de São Vítor foi a que, como já mencionámos, 

mais forte se tornou. E, tal como sucedeu com a confraria das Almas da Sé, também a das 

Almas de São Vítor foi fundada numa altura relativamente “tardia”. De facto, a sua ereção teve 

lugar no princípio do século XVIII. Segundo os estatutos de 1738, no ano de 1700 começou a 

                                                             
186 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1720-
1736, fl. 12v. 
187 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-
1772, fl. 67; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1781-1790; fl. 96v.; Livro de termos de mesa 
da irmandade de São Vicente, 1790-1796, fl. 64v. 
188 Possivelmente, tratar-se-ia de uma pintura representando as Almas do Purgatório. Sobre estas representações 
leia-se Cruz, David; Lara Rodenas, Manuel de, “Piedad e vanidad en la ciudad de Moguer. Um modelo de 
mentalidad religiosa y ritual funerário en el barroco de 1700,” in Huelva en su História II, Huelva, Colegio 
Universitario La Rabida y Caja Provincial de Ahorros de Huelva, 1988, p. 544. 
189 Em relação ao pedido feito pela irmandade das Almas de São Vicente e respetiva resposta, confira-se AISVTE, 
Fundo da irmandade de São Vicente, Livro dos termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-1772, fl. 143. 
190 Sobre as rivalidades confraternais nas manifestações festivas e religiosas consulte-se Faridd, Abbad, “La confrérie 
condamné ou une spontaineté festive confisquée…,” p. 369; Froeschlé-Chopard, Marie-Hélène, La religion populaire 
en Provence Orientale..., p. 315. 
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formar-se na igreja paroquial de São Vítor uma devoção às Almas do Purgatório, que se 

consolidou quatro anos mais tarde, sob a forma de uma confraria, a qual teve os seus primeiros 

estatutos elaborados pelo pároco da freguesia e por outros indivíduos.191 

 Esta confraria destacou-se por ter tido, durante vários anos nas décadas de 1720 e 

1730, uma mulher como sua juíza. Chamada Ana Maria de Magalhães, esta senhora era 

moradora na “Quinta do Sobrado,”192 provavelmente situada na Senhora-a-Branca, propriedade 

existente desde o século XVI.193 A juíza da irmandade usufruía e habitava esta quinta, mediante o 

pagamento de um foro ao cabido da cidade. Era também a este grupo religioso local, que a juíza 

pagava um foro pela posse e usufruto de um prazo no Fujacal e outro no Casal de Galos.194 Para 

além destas propriedades foreiras ao cabido, Ana Maria de Magalhães pagava foro à capela do 

Morgado de Campo de Melo, pela habitação de umas casas na rua do Souto. Mas não eram 

apenas as habitações foreiras, os bens imóveis desta mulher. Ana Maria de Magalhães era 

proprietária de outras habitações, em lugar não referido, bem como de uma moradia localizada 

perto de uma fonte então existente na Senhora-a-Branca, acrescida das terras de cultivo 

envolventes. As suas propriedades estendiam-se a uma devesa na freguesia de Tadim e outra na 

de Nogueiró. A juíza possuía igualmente outros bens móveis e de raiz, os quais, em conjunto 

com as propriedades que mencionámos, dotou ao sobrinho João de Magalhães de Araújo Costa, 

para este poder casar com Joana Maria Josefa de Araújo Coelho Leão. Tratava-se, portanto, de 

uma mulher de grande capacidade económica e financeira, pois emprestava igualmente dinheiro 

a juro.195 Ana Maria de Magalhães legou a maior parte dos seus bens ao sobrinho, por lhe ter 

afeição, mas igualmente porque nunca casara, não possuindo descendentes diretos.196  

                                                             
191 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, 
fls. 5-6v. 
192 Numa nota encontrada num dos livros da confraria, refere-se que Ana Maria Magalhães era da “Casa Grande”. 
AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de missas da irmandade das Almas de São Vítor, 1722-
1738, fls. 85-88. 
193 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, 
fls. 5-6v.; Pereira, Ana Maria Magalhães de Sousa, “Do campo de Santa Ana ao caminho novo para o Bom Jesus do 
Monte Carvalho. A casa térrea no século XVIII em Braga”, in Carlos Alberto Ferreira de Almeida: In memoriam, vol. 
2, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, p. 193. Por vezes, sucedia serem elementos do sexo 
feminino que se tornavam administradores titulares de quintas, propriedades e outros vínculos. Confira-se a este 
propósito Macedo, Ana Maria da Costa, Família, Sociedade e Estratégias de poder, 1750-1830, A família Jácome de 
Vasconcelos da freguesia de São Tiago da Cividade – Braga, Braga, Edições APPACDM distrital de Braga, 1996, pp. 
123-125, 129, 135. 
194 As propriedades rústicas podiam ser emprazadas a terceiros mediante o pagamento de um foro fixo. A este 
propósito veja-se Monteiro, Nuno Gonçalo, “O endividamento aristocrático (1750-1832): alguns aspectos,” in Análise 
Social, vol. XXVII (116-117), (2º-3º), Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1992, p. 274. 
195 No mundo ocidental moderno era bastante comum os pedidos e as concessões de empréstimos de dinheiro 
entre particulares. À hora da morte, poucos eram os não devedores ou credores de algum valor monetário. Veja-se 
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Ora, na Idade Moderna, a mulher era, inicialmente, dependente do pai a nível social e 

económico, sendo-o posteriormente do marido. A sua vida estava tutelada por estas duas 

figuras. As mulheres que se mantinham solteiras constituíam uma minoria, todavia eram as 

pertencentes aos grupos mais privilegiados as que na Idade Moderna casavam menos.197 

 Ao manter-se solteira, Ana Maria Magalhães pôde desfrutar de uma certa 

independência. Não sabemos porque assim terá sucedido, pois cremos que, tendo em atenção a 

sua abastada situação, não lhe deveriam faltar pretendentes. Teria Ana Maria de Magalhães 

tomado a decisão de se manter solteira, consagrando a sua vida à piedade religiosa, ainda que 

não entrando para uma instituição conventual? Os projetos de casamento, ocorridos na 

juventude, não teriam conhecido um desfecho positivo pelos motivos mais variados? Uma outra 

hipótese que colocamos é a de esta ter sido uma decisão paterna, no sentido de não depauperar 

o património familiar, por via da atribuição do dote de casamento. Na verdade, nas famílias de 

maior estatuto e poder económico, algumas raparigas contraíam matrimónio e as restantes 

ficavam em casa, ou instalavam-se noutras propriedades as quais, após a sua morte, revertiam 

novamente para a família. O fato de a juíza dotar o sobrinho com os seus bens, pode ser um 

importante indicador nesse sentido.198 

A dotação foi efetuada cerca de um ano antes da morte de Ana Maria de Magalhães, sob 

condição de o sobrinho tratar do funeral, o qual se tornou na última manifestação do seu 

prestígio social.199 A juíza da irmandade das Almas faleceu na véspera do dia de Natal de 1746, 

sendo o seu corpo amortalhado num hábito de São Francisco, depositado na igreja de Nossa-

Senhora-a-Branca e posteriormente enterrado na igreja da Ordem Terceira, acompanhado com 

40 padres, a irmandade das Almas de São Vítor e a Ordem Terceira. Para garantir a salvação da 

sua alma, esta mulher deixou determinada a celebração de um ofício de corpo presente, bem 

como de missas gerais, por ocasião do funeral. Determinou, para além disso, a celebração de 

1500 missas por sua alma, pelas de seus pais, irmãos, tios e avós. Por fim, estabeleceu ainda a 

                                                                                                                                                                                   
Rocha, Maria Manuela, “Actividade creditícia em Lisboa (1770-1830),” in Análise Social, vol. XXXI, (136-137), (2º-
3º), Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1996, p. 581. 
196 Sobre a posição social e económica da mulher da Idade Moderna confira-se Hufton, Olwen, “Mulheres, trabalho e 
família,” in Farge, Arlette; Zemon Davis, Nathalie (dir.), História das mulheres no Ocidente. Do Renascimento à 
Idade Moderna, vol. 3, Porto, Edições Afrontamento, 1991, pp. 23, 25, 42-44. 
197 A este propósito leia-se Hufton, Olwen, “Mulheres, trabalho e família…,” p. 42. 
198 ADB, Fundo Notarial, Livro do escrivão João Monteiro de Magalhães, 4-07-1745 a 12-03-1746, fls. 137-139; 
Fundo do Registo Paroquial de São Vítor, Livro de óbitos da paróquia de São Vítor, Braga, 1737-1752, fls. 198-198v. 
199 ADB, Fundo Notarial, Livro do escrivão João Monteiro de Magalhães, 4-07-1745 a 12-03-1746, fls. 137-139. 
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celebração de duas missas quotidianas pela sua alma, dos progenitores, de dois irmãos 

sacerdotes e de um tio arcediago.200  

Ora, numa época em que os cargos dirigentes confraternais eram essencialmente 

exercidos por homens,201 pensamos que o estatuto social e a disponibilidade manifestada por 

esta mulher na ajuda financeira à confraria, terão contribuído para a sua manutenção no cargo 

de juíza, durante um período mais alargado de tempo. São hipóteses que levantamos, em face 

dos dados que pudemos recolher nas fontes documentais da instituição as quais, pelas suas 

limitações, nos deixam com muitas questões sobre os cerca de 14 anos em que esteve à frente 

dos destinos da confraria. Em que circunstância se deu a sua escolha para desempenhar as 

funções de juíza da instituição? Teria sido uma escolha livre dos confrades que apelaram a uma 

mulher da elite local, devota das Almas do Purgatório, para que desse o seu contributo no 

sentido de fazer crescer a irmandade? Poderá ter sido motivada por um momento de maior 

dificuldade, no qual escasseavam os que estavam disponíveis para desempenhar os cargos 

diretivos? A sua eleição como juíza, por se tratar de um caso muito invulgar na época, estaria 

patrocinada pelo arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles? Como veria a Igreja local esta situação? 

A falta de documentação da irmandade para este período impede-nos de responder a estas 

questões. Sabemos, porém, que poucos anos depois da saída de Ana Maria de Magalhães, os 

novos estatutos consagraram o facto de só poderem ser eleitos mesários os confrades do sexo 

masculino. Apesar de reconhecerem o contributo da juíza Ana Maria, os redatores dos estatutos 

parecem ter encarado o seu governo como uma situação excecional vedando, a partir de 1738, 

o acesso das mulheres aos cargos da Mesa.202 

Também não nos foi possível analisar detalhadamente a maneira como esta mulher 

dirigiu a irmandade. O livro de termos de Mesa mais antigo que existe no espólio documental 

inicia-se precisamente quando a juíza deixara de exercer funções diretivas. Deste modo, não 

sabemos se estava presente nas sessões da Mesa, ou se assinava os seus acórdãos e também 

não podemos afirmar se tomava parte nas procissões ou outras manifestações públicas da 

                                                             
200 ADB, Fundo do Registo Paroquial de São Vítor, Livro de óbitos da paróquia de São Vítor, Braga, 1737-1752, fls. 
198-198v. 
201 Efetivamente as mulheres, ainda que podendo fazer parte das confrarias, com exceção das Misericórdias, 
estavam praticamente excluídas do exercício dos cargos das Mesas, embora nem sempre esse facto estivesse 
explicitamente explanado estatutariamente. Confira-se sobre este facto Simiz, Stéfano, Confréries urbaines et 
dévotion en Champagne (1450-1830), Villeneuve- d´Ascq (Nord), Presses Universitaires du Septentrion, 2002, p. 
185; Soares, Franquelim Neiva, A arquidiocese de Braga no século XVII…, p. 396. 
202 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, 
fl. 7. 
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instituição. Estas lacunas documentais não nos permitem saber de que forma Ana Maria de 

Magalhães desempenhava as suas funções: exerceria um poder efetivo dentro da instituição ou 

teria este um cariz mais simbólico, fruto da sua posição social, de forma a divulgar e dar 

projeção a esta associação confraternal, no meio bracarense? 

Na realidade, o contributo essencial prestado por Ana Maria Magalhães à confraria, para 

além de ter sido sua juíza entre 1720 e 1734, foi o de ter continuamente fornecido vários 

donativos que robusteceram a base financeira da instituição, como pudemos verificar através do 

estudo dos recibos e inventário da confraria, nas décadas de 1720 e 1730.203 Este apoio foi 

reconhecido pelos autores dos estatutos de 1738, que não deixaram de lhe prestar tributo e 

louvor.204 Provavelmente foram estas dádivas que a mantiveram no lugar mais importante da 

instituição. Elegê-la como juíza foi a forma encontrada pelos confrades para demonstrarem o seu 

reconhecimento. Mas atentemos ainda nas esmolas que a juíza concedeu ao longo do exercício 

dos seus mandatos. 

 

Quadro nº 3: Esmolas da juíza Ana Maria de Magalhães 

Ano Esmolas da juíza (em 

réis) 

Total de receitas do 

ano (em réis) 

% das esmolas na 

receita total 

1720-1721 2.400 174.426 1,38% 

1721-1722 1.200 259.033 0,46% 

1722-1723 4.800 156.072 3,08% 

1723-1724 2.400 246.242 0,97% 

1724-1725 3.720 350.942 1,06% 

1725-1726 2.400 344.232 0,70% 

1726-1727 2.400 368.359 0,65% 

1727-1728 2.400 241.688 0,99% 

1728-1729 2.400 497.777 0,48% 

1729-1730 2.400 389.162 0,62% 

1730-1731 7.200 226.769 3,18% 

                                                             
203 De facto, esta juíza entregou não só quantias em dinheiro como também proveu a confraria com alguns 
paramentos. AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de entrega de inventário, 1705-
1809, não paginado; Livro do recibo da confraria das Almas de São Vítor, 1705-1742, fls. 26v., 31, 34, 36-39, 44v. 
204 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, 
fls. 5-6v. 
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1731-1732 2.400 355.155 0,68% 

1732-1733 9.060 257.565 3,52% 

1733-1734 2.400 473.099  0,51% 

Total 47.580 4340.521 1,10% 

Fonte: AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de recibos da confraria das Almas de São Vítor, 1705-
1742, fls. 11v.-47. 

 

 O estudo do quadro acima mostra que esta mulher manteve, ao longo de 14 anos, um 

contributo financeiro estável em benefício da instituição, ainda que, em comparação relativa com 

o total de receitas anuais, se possa afirmar que era reduzido. Algumas dessas esmolas eram 

provenientes do dinheiro que a juíza obteve, com a venda do seu cabelo, nos anos de 1720-

1721 e de 1732-1733.205 Um dado importante a reter, é o de Ana Maria Magalhães ter fornecido 

esmolas quase somente durante o tempo em que foi juíza. Depois da sua saída, só em 1738 

existe um registo de mais uma dádiva de 2400 réis, provenientes novamente da venda do seu 

cabelo, os quais teriam sido doados expressamente para a celebração de missas pelas almas do 

Purgatório.206 Deste modo, parece indiciar-se que a dádiva de esmolas por parte desta mulher 

fica indelevelmente associado ao exercício do cargo de juíza. É possível que Ana Maria de 

Magalhães fosse muito devota das Almas do Purgatório e manifestasse o desejo de dirigir uma 

organização confraternal na sua paróquia de residência. Os confrades das Almas de São Vítor 

poderão ter aceite a sua tutela, a título simbólico ou não, sob a condição de a juíza contribuir 

todos os anos com donativos para a instituição, bem como a de a fazer crescer em importância 

no meio social bracarense da época. 

 Da análise das confrarias das Almas que estudámos verificamos que, em geral, parecem 

ser sobretudo os fiéis leigos, com a participação de algum elemento do clero, quem, entre si, 

iniciavam uma devoção às Almas do Purgatório, a qual tentavam posteriormente expandir de 

forma a constituírem uma confraria para promover o seu culto. Foi o caso das confrarias das 

Almas de São Vicente, de São Vítor e possivelmente de São João da Ponte de Guimarães. Na Sé 

Primaz, pelo contrário, foi a autoridade máxima da igreja que interveio, fundando a instituição 

confraternal. A irmandade das Almas de São Vítor, fundada através da devoção popular de fiéis, 

                                                             
205 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro do recibo da confraria das Almas de São Vítor, 1705-
1742, fls. 11v.-12, 44v., 74. 
206 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de missas da irmandade das Almas de São Vítor, 1722-
1738, fls. 85-88; Livro do recibo da confraria das Almas de São Vítor, 1705-1742, fl. 74. 
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teve a particularidade de alcançar um maior desenvolvimento provavelmente devido também à 

posterior proteção, apoio e dedicação de uma mulher da elite local.  

É também notório que estas confrarias conheceram inicialmente maior sucesso nas 

zonas limítrofes da cidade, e não no centro, onde se concentrava o funcionalismo religioso e 

administrativo. Provavelmente, eram os bracarenses mais pobres os que maior interesse 

manifestavam na adesão a estas instituições, pois viam a entrada nas confrarias mais poderosas 

da cidade praticamente vedada pelas altas joias de entrada a que eram sujeitos.207 O sentido 

comunitário das confrarias das Almas, que sufragavam todas as Almas do Purgatório em 

comum, era possivelmente um atrativo para os grupos sociais mais desfavorecidos, que 

dificilmente encontravam nas outras instituições confraternais, quem sufragasse as suas almas, 

bem como as dos seus parentes e amigos já falecidos.208 

 

2.2.1 Os mecanismos de atuação das confrarias das Almas bracarenses 

 

 A caraterística que distinguia as confrarias das Almas do Purgatório era a celebração de 

sufrágios pelo resgate das mesmas. Ora, em parte, a arrecadação dos meios financeiros 

destinados a este fim era uma forma pela qual estas instituições assinalavam a sua presença, 

regular ou permanente, na cidade. Assim, constatamos que estas associações procuravam 

angariar os meios financeiros para a celebração de missas por todas as almas sofredoras, 

através de peditórios que realizavam na cidade.209 Todas elas procediam semanalmente a esse 

peditório. De porta em porta, transportando uma bacia, e envergando as suas opas e veneras 

que os identificavam como membros da confraria, os mordomos percorriam as ruas da urbe, 

                                                             
207 Por exemplo, na irmandade de Santa Cruz, em 1762, os confrades que não soubessem ler e escrever teriam de 
pagar sete mil réis de quota até aos 30 anos de idade para fazerem parte da confraria. Já na confraria das Almas de 
São João da Ponte, em 1784, os homens casados que quisessem entrar na instituição, sem terem de pagar anuais, 
teriam de desembolsar, por eles e suas mulheres, apenas 800 réis. Se quisessem entrar despendendo 
posteriormente uma quota anual, pagariam 480 réis de entrada, e, anualmente, 50 réis. AISC, Fundo da irmandade 
de Santa Cruz, Livro de Estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1720, 1762, 1773, fl. 373; AISL, 
Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Estatutos da confraria das Almas de São João da Ponte, desta 
cidade de Braga, 1784, fl. 9v.  
208 Como refere Margarida Durães, as confrarias das Almas, entre outras, punham em evidência o seu caráter 
mutualista, sendo como que “instituições de refúgio piedoso e religioso” para as populações mais desprotegidas 
neste mundo e que se atemorizavam com a sua sorte no outro. Leia-se Durães, Margarida, “Porque a morte é certa 
e a hora incerta… Alguns aspectos dos preparativos da morte e da salvação eterna entre os camponeses 
bracarenses (séculos XVIII-XIX),” in Sociedade e Cultura 2. Cadernos do Noroeste, Série Sociologia, vol. 13, (2), 
Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2000, pp. 306-307. 
209 O recurso contínuo a peditórios junto da população faz, aliás, inserir as confrarias das Almas dentro da categoria 
das organizações confraternais bracarenses menos ricas e mais ligadas aos grupos populares, as quais recorriam 
igualmente a estes expedientes. 
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pedindo aos seus habitantes um contributo monetário para poderem mandar celebrar missas 

pelas almas do Purgatório.210 

Esta angariação de esmolas tinha lugar às segundas-feiras, provavelmente por ser o dia 

em que decorria a feira semanal.211 Assim, para além de pedirem pelas portas nas ruas da 

cidade, os mordomos responsáveis por este peditório, podiam aproveitar a maior afluência de 

pessoas que vinham fazer as suas transações comerciais, para angariar mais receitas.212 

Portanto, os mordomos das confrarias das Almas introduziam-se na vida social e económica da 

cidade, lembrando a todos a necessidade do resgate das Almas do Purgatório. 

Ao percorrerem as artérias da cidade nesse dia, batendo em todas as portas solicitando 

esmolas para as Almas, os mordomos destas instituições privilegiavam uma postura de contacto 

e de proximidade regular relativamente aos habitantes.213 É certo que as fontes mantêm silêncio 

                                                             
210 Também no Brasil, em Minas Gerais, encontramos leigos, provenientes de várias confrarias, pedindo esmolas à 
população, envergando as suas vestes identificativas e carregando uma bacia. Consulte-se Figueiredo, Cecília Maria 
Fontes, “O heterogéneo mundo dos esmoleiros e os mamposteiros da bula em Minas no século XVIII”, in Revista 
Nures, Ano VII, nº 18, São Paulo, 2011, pp. 42-43. Sobre os peditórios semanais nas confrarias das Almas 
bracarenses consulte-se AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas sita na Sé 
desta cidade, 1723, fls. 6, 24; AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Estatutos da confraria das 
Almas de São João da Ponte, desta cidade de Braga, 1784, fl. 7v.; AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São 
Vicente, Estatutos da confraria das Almas de São Vicente, 1667, fl. 11; Estatutos reformados da confraria das 
benditas Almas de São Vicente, 1761, fl. 25v.; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos 
da confraria das Almas de São Vítor, 1738, fls. 11v.-12. Até 1776, na confraria das Almas da Sé, quem fazia esta 
arrecadação eram os sacadores de esmolas. Após esta data, passou o servo da confraria a ser responsável por essa 
incumbência, com algumas alterações: pedia todos os dias de manhã na Sé e posteriormente em outros locais 
“costumados”. AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das almas sita na Sé desta cidade, 
1723, fls. 27-27v. Na confraria das Almas de São Vicente em 1761, também o servo da confraria passou a exercer 
esta tarefa, até então a cargo dos mordomos. AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos 
reformados da confraria das benditas almas de São Vicente, 1761, fl. 25. 
211 Sabemos que na confraria das Almas de São Vítor, em 1710, esse peditório era realizado ao domingo, tendo 
posteriormente passado para a segunda-feira. AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de recibo da 
confraria das Almas de São Vítor, 1705-1742, fl. 4. Na vila de Cabeção, a confraria das Almas local, procedia, no 
século XVIII, ao peditório semanal aos domingos. Para este assunto veja-se Beirante, Maria Ângela, As antigas 
confrarias da vila de Cabeção: espelho da sua vida social e religiosa, Cabeção, Edição da autora, 2011, p. 48. 
212 As Misericórdias tinham uma figura equivalente a estes pedidores, que eram os mamposteiros, os quais estavam 
encarregues de recolher esmolas nas áreas geográficas a seu encargo. As esmolas eram destinadas às obras de 
caridade que cada uma tinha em curso. Consulte-se Abreu, Laurinda, “Repressão e controlo da mendicidade no 
Portugal moderno”, in Abreu, Laurinda (ed.), Assistência y caridade como estratégias de intervencíon social: iglesia, 
estado y comunidade (s. XV a XX), Bilbau, Universidad del Pais Basco, 2007, pp. 100-101. Em Braga, a 
Misericórdia local procedia a peditórios para ajuda a estas pessoas em dificuldades. Leia-se sobre este assunto 
Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga, assistência material e espiritual (das origens a cerca de 1910), 
volume III, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2006, p. 39. Os mamposteiros da Misericórdia de 
Melgaço, tal como os mordomos das confrarias das Almas de Braga, faziam igualmente peditórios nos dias de feira. 
Veja-se a este respeito Araújo, Maria Marta Lobo de, “Pedir para distribuir: os peditórios e os mamposteiros da 
Misericórdia de Melgaço na época moderna”, in Boletim Cultural de Melgaço, Melgaço, Câmara Municipal, 2005, 
pp. 77-79. 
213 O contacto porta a porta dos mordomos das confrarias das Almas, lembrando às famílias que deviam contribuir 
para o resgate das almas sofredoras, parece ter sido algo de comum nestas instituições. Leia-se Enes, Maria 
Fernanda, “As confrarias do Santíssimo e das Almas….,” p. 294. 
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sobre as expressões orais utilizadas pelos angariadores de esmolas, com o objetivo de 

conseguirem o contributo monetário dos bracarenses. Cremos, todavia, que não estaremos 

longe da verdade se dissermos que estes homens apelariam à piedade dos bracarenses (e dos 

possíveis visitantes da cidade), lembrando-lhes a necessidade do resgate das Almas do 

Purgatório, acrescentando a eventualidade de neste local de sofrimento poderem estar as almas 

dos parentes, amigos e vizinhos, de todas as pessoas a quem os pedidores se dirigiam. É 

possível, portanto, que apesar de anunciarem aos citadinos a circunstância de as esmolas serem 

para as missas com a intenção do resgate das Almas do Purgatório em geral, os angariadores 

não se esquecessem de recordar aos residentes, a possibilidade de, deste modo, contribuírem 

para a salvação das almas dos que lhes foram mais próximos.214  

Este é, aliás, um aspeto que queremos colocar em evidência. Se as outras confrarias 

apenas sufragavam as almas dos seus confrades em particular ou as de todos eles em geral, 

enquanto seus membros, as confrarias das Almas não só tinham sufrágios para os seus 

membros, como também sufragavam todas as almas do Purgatório e, por isso, tinham uma 

utilidade pia e salvífica mesmo para os que não as integravam.215 Apelando à generosidade e à 

pertinência das dádivas para a salvação dos entes queridos, as confrarias das Almas podiam, 

assim, aspirar a maximizar os seus ganhos financeiros nestes peditórios.216 

É também importante referir que se os angariadores de esmolas se recusassem a 

percorrer a cidade semanalmente, teriam de desembolsar uma quantia em numerário para 

suprir financeiramente a sua falta.217 Alguns mordomos preferiam optar por esta modalidade. Na 

confraria das Almas de São Vítor, a partir da década de 1760 parece ter sido esta, aliás, a opção 

preferida pelos mordomos, os quais passaram a fazer raramente o peditório semanal, 

                                                             
214 Como refere Michel Vovelle, na mentalidade moderna, as almas sofriam e pediam aos vivos que as livrassem 
daqueles tormentos. Por isso, estes últimos tinham o dever de assistência espiritual às Almas do Purgatório, entre 
as quais se encontravam os familiares dos visados. Consulte-se Vovelle, Michel, Les âmes du Purgatoire ou le travail 
du deuil…, pp. 114-115. 
215 A irmandade das Almas sintrense obtinha dinheiro através dos peditórios e das contribuições dos seus membros. 
Com estes financiamentos celebrava missas pelos confrades e por todas as Almas do Purgatório. A propósito desta 
associação confraternal verifique-se Carvalho, David Augusto Figueiredo Luna de; Moreira, Francisco Manuel 
Antunes de Matos; Rosa, Maria Luísa Castanho, “Atitudes perante a morte e níveis de religiosidade em Sintra…,” p. 
72. 
216 A recolha de esmolas, por parte destas irmandades, para a celebração de sufrágios não era só praticada a nível 
nacional. Em Zamora, as confrarias das Almas locais desempenhavam um papel importante na recolha de 
donativos para as almas penitentes, à porta das igrejas ou deambulando pelas ruas com uma caixa. Confira-se, para 
esta questão, Lorenzo Pinar, Francisco Javier, “El comercio de la muerte en la Edad Moderna. El caso de Zamora” 
in I Congresso Internacional do Barroco…, p. 435. 
217 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São 
Vítor, 1752-1776, fl. 217; Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1776-1794, fl. 248. 
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entregando cada um 1200 réis anuais.218  Na realidade, para além de ser um trabalho que exigia 

tempo e disponibilidade, é possível que, para alguns, fosse maior o prejuízo a ter com a perda 

de um dia semanal do seu trabalho, do que a desembolsar uma certa quantia em numerário.219 

Para compensar o afastamento dos mordomos, esta irmandade decidiu encarregar também o 

seu servo de proceder a peditórios todas as segundas e terças-feiras, bem como aos domingos e 

dias santos e, a partir de 1770, nas feiras e portas da cidade. Contudo, na realidade, este 

parece ter-se limitado a realizar os referidos peditórios apenas à porta da igreja, nos dias 

respetivos. Do mesmo modo, a confraria das Almas de São João da Ponte incumbiu o seu servo 

de fazer peditórios nos mesmos termos. Assim, nos finais do século XVIII, se, por um lado, os 

peditórios das confrarias das Almas iam já além da periodicidade semanal, por outro, alguns dos 

seus membros responsáveis queriam afastar-se dessa tarefa, delegando num dos seus 

assalariados a incumbência de pedir pelas almas do Purgatório ou pagando do seu bolso quando 

não efetuavam o peditório a que se comprometiam.220 

Que resultados foram obtidos através deste método? Só através da informação existente 

para as confrarias das Almas de São Vítor e das Almas de São João da Ponte foi possível 

elaborar um quadro da evolução geral destes peditórios. Os anos que apresentamos, relativos a 

cada uma das confrarias, não são exatamente iguais. Esta situação fica a dever-se ao facto de a 

confraria das Almas de São Vítor fazer o seu balanço económico-financeiro anual, englobando 12 

meses que estavam compreendidos entre dois anos civis. Por seu turno, a confraria das Almas 

de São João da Ponte, fazia corresponder na totalidade o seu balanço económico anual de 

receitas e despesas, ao ano civil. Ou seja, enquanto para a confraria das Almas de São Vítor a 

informação diz respeito ao ano administrativo, na de São João da Ponte corresponde ao ano 

civil, com excepção de 1760-61. 

 

                                                             
218 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São 
Vítor, 1752-1776, fls. 217, 232v.-233, 332; Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1776-
1794, fl. 293. 
219 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de 
São João da Ponte, 1757-1786, fls. 74v.-75; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de 
mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1752-1776, fls. 302-303; Livro do recibo da irmandade das Almas de 
São Vítor, 1747-1786, fls. 142-145, 162-164; Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1786-1812, fls. 
22-24, 41v.-42, 61-65. 
220 O arcebispo D. Gaspar mudou o dia do mercado semanal para a terça-feira. Esta alteração pode ter tido reflexos 
na data em que se faziam peditórios em algumas confrarias das Almas. Consulte-se Abreu, José Paulo, Em Braga 
de 1790 a 1805…, p. 88. 
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Quadro nº 4: Peditórios dos mordomos e servos das confrarias das Almas de São João da Ponte 

e São Vítor (1710-1800) 

Anos Peditório dos mordomos e servo da 

confraria das Almas de São Vítor 

(em réis) 

Anos Peditório dos mordomos e servo 

da confraria das Almas de São 

João da Ponte (em réis) 

1710-11 5.600 1710 3.080 

1714-15 a)221 1715 1.670 

1720-21 26.550 1720 11.610 

1724-25 36.950 1725 4.500 

1730-31 54.543 1730 a) 

1734-35 58.611 1735 3.200 

1740-41 12.755 1740 14.695 

1744-45 24.298 1745 10.320 

1750-51 9.217 1750 3.660 

1754-55 9.738 1755 4.100 

1760-61 20.400 1760 6.122 

1764-65 8.575 1766 3.890 

1770-71 6.000 1770 4.555 

1774-75 a) 1775 13.856 

1779-80 11.307 1780 15.140 

1784-85 3.080 1785 11.680 

1790-91 9.140 1790 a) 

1794-95 a) 1795 27.350 

1799-1800 4.200 1800 25.970 

Fonte: AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro do recibo da confraria das Almas de São Vítor, 1705-
1742, fls. 4, 6v.-8, 11v.-12; 16-16v., 36-39, 51v.-57; Livro do recibo do tesoureiro da confraria das Almas de São 
Vítor, 1740-1747, fls. 2-4v., Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1747-1786, fls. 33v.-36, 47v.-51, 
69v.-72v.; 85-90, 105-108, 118-121, 142-145, 162-164; Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1786-
1812, fls. 22-24, 41v.-42, 61-65; AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de recibos da 
confraria das Almas de São João da Ponte 1687-1726, fls. 29-30, 30v.-31 e seguintes; Livro de recibos da confraria 
das Almas de São João da Ponte, 1726-1768, fls. 19-20, 28-29, 34v.-35, 43v.-44; 49-50, 64v.-68, 79-79v.; Livro de 
recibos da confraria das Almas de São João da Ponte, 1768-1802, fls. 8v.-9v, 17-19, 28v.-29v.; 37-40, 75v.-83, 108-
113v. 

a) Não foi possível conhecer os montantes referentes aos anos assinalados. 

 

O estudo destes dados deve ser feito com algumas reservas, atendendo a que, por 

vezes, os mordomos entregavam com atraso o dinheiro que recolhiam, ou que pagavam, 

podendo haver quantias referentes a um ano que só foram contabilizadas nos anos seguintes. 

                                                             
221 Não foi possível conhecer os montantes referentes aos anos assinalados com hífen. 
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Ainda assim, a análise comparativa deste quadro demonstra-nos que a arrecadação de esmolas 

nos peditórios conheceu evoluções de sentido oposto, ao longo do século XVIII. Enquanto a das 

Almas de São Vítor teve o seu período áureo de arrecadação de donativos, através de peditórios, 

na primeira metade do século XVIII, a confraria das Almas de São João da Ponte, apesar de ter 

um reforço importante entre as décadas de 1720 e 1740, foi sobretudo a partir da década de 

1770 que conseguiu angariar mais esmolas através deste método. O maior sucesso que a 

confraria de São João da Ponte obteve a partir desta década, ficou a dever-se ao facto de ter 

colocado o seu servo a pedir em moldes semelhantes aos dos seus mordomos. Além disso, 

verificando os dados disponíveis, constatamos que o referido assalariado fazia um bom trabalho 

na recolha de esmolas. Pelo contrário, a confraria das Almas de São Vítor colocou o seu servo a 

pedir esmolas apenas à porta da igreja, onde notoriamente recolhia menos do que o homólogo 

de São João da Ponte, que efetivamente percorria as ruas da cidade. Por outro lado, como 

também já referimos, os mordomos da confraria das Almas de São Vítor, afastaram-se destes 

procedimentos, preferindo desembolsar uma certa quantia em dinheiro. Enquanto na confraria 

das Almas de São João da Ponte, mais pobre e sem outros recursos, a aposta em peditórios 

continuava a ser fundamental para a sua existência, a das Almas de São Vítor, à medida que se 

tornava mais forte financeiramente, pareceu de certo modo dispensar esta fonte de rendimentos, 

possivelmente conotada com as confrarias mais pobres, das quais poderia querer demarcar-se.222 

Todavia, se este peditório semanal era caraterística comum e mais marcante das 

confrarias das Almas em Braga, elas não deixavam de ter outras formas de angariar fundos para 

a salvação de todos. Deste modo, estas instituições colocavam caixas pela cidade, para que os 

devotos depositassem lá os seus donativos.223 A confraria das Almas da Sé começou por ter uma 

caixa colocada junto à sua capela mas, posteriormente, foi aumentando o número destes 

recetáculos, distribuídos pelas diversas ruas da cidade.224 Efetivamente, a tendência seguida 

parece ter sido a colocação de várias caixas de esmolas em diversos pontos, constituindo-se 

                                                             
222 Segundo as Constituições Sinodais Bracarenses de 1697, era necessário adquirir uma licença do arcebispo para 
as confrarias procederem a peditórios, pois havia indivíduos que os faziam dizendo pertencer a estas instituições, 
quando não o eram na verdade. Leia-se Constituiçõens Synodais do Arcebispado de Braga…, pp. 309-311. 
223 As confrarias madrilenas podiam colocar caixas de esmolas em lugares públicos e o mesmo privilégio pareciam 
ter as suas congéneres bracarenses. Consulte-se Muñoz Serrulla, Maria Teresa, Francisco Piquer y la creacion del 
Monte de Piedad de Madrid… p. 218. Sobre a importância das caixas das esmolas das almas consulte-se 
igualmente Silva, Eliane Moura da, Vida e Morte: o homem no labirinto da eternidade, Campinas, Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 1993, pp. 149, 152, tese de Doutoramento 
policopiada. 
224 ASB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das almas sita na Sé desta cidade, 1723, fls. 8, 
39v. 
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como instrumentos silenciosos que recordavam permanentemente aos habitantes e aos que 

percorriam a cidade, a necessidade de fundos para sufragar as Almas do Purgatório.225 Estes 

recetáculos tinham certamente alguma identificação226 sobre o seu objetivo, para que quem 

contribuísse estivesse seguro da aplicação do seu donativo.227 

Uma outra caraterística destas instituições foi a entrega de “mealheiros” das almas, por 

parte dos mesários, a pessoas devotas que se encarregavam deles durante um período 

determinado de tempo.228 Embora não conheçamos pormenores sobre o funcionamento destes 

mealheiros, percebemos terem existido pessoas especialmente devotas das Almas do Purgatório, 

que os solicitavam e os recebiam em suas casas, para elas próprias irem amealhando esmolas 

para o sufrágio das almas. É possível que os fizessem circular por amigos e vizinhos, para que, 

deste modo, pudessem recolher mais donativos. Na confraria das Almas de São Vítor, os 

mealheiros eram entregues a essas pessoas, durante um peditório anual que a instituição fazia 

para angariar fundos, tendo em vista a celebração do seu próprio “Aniversário”. Posteriormente, 

os mealheiros eram devolvidos à respetiva confraria, que procedia à quebra dos mesmos, com a 

finalidade de contabilizar as esmolas recolhidas no seu interior.229  

Para além destas modalidades comuns de angariação de fundos, cada confraria das 

Almas podia lançar mão de outras formas particulares de recolha de dinheiro. A das Almas de 

São Vítor recebia o rendimento proveniente do aluguer de duas tochas à paróquia, as quais eram 

utilizadas na celebração dos batizados efetuados na igreja, estabelecendo, assim, uma ligação 

                                                             
225 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de 
São João da Ponte, 1757-1786, fl. 138; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 
1797-1802, fl. 29v.; AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos reformados da confraria das 
benditas Almas de São Vicente, 1761, fl. 15; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de 
mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1752-1776, fls. 27, 57, 184. 
226 Sobre a pintura das caixas de esmolas das almas consulte-se Silva, António Manuel Martins da, As alminhas do 
nosso olhar: um esboço para o estudo das alminhas nas aldeias de Vales e Carrascal, Vales de Cardigos, e-book, 
2009, pp. 1-2. 
227 A confraria das Almas de São Vítor tinha caixas na igreja, na rua do Vilar, nas Palhotas e no campo de Santa Ana. 
Estes recetáculos de esmolas não eram, todavia, muito seguros, pois, por vezes, foram assaltados. AISV, Fundo da 
irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1752-1776, fls. 
27, 57, 184, 232v.-233. 
228 Na confraria das Almas do Funchal existiam devotos que levavam mealheiros para casa de particulares, com o 
fim de obter esmolas. Para este assunto veja-se Estreia, Nídia Maria Moura, As confrarias do cabido da Sé do 
Funchal, Funchal, Centro de estudos de História do Atlântico, 2002, p. 108. 
229 Em Madrid existiam caixas das almas que eram entregues nas casas de particulares para receberem donativos. 
Consulte-se Muñoz Serrulla, Maria Teresa, Francisco Piquer y la creacion del Monte de Piedad de Madrid…, p. 225. 
Relativamente aos mealheiros das confrarias das Almas bracarenses confira-se AISB, Fundo da confraria das Almas 
da Sé, Estatutos da confraria das Almas sita na Sé desta cidade, 1723, fl. 41; AISL, Fundo da confraria das Almas 
de São João da Ponte, Estatutos da confraria das Almas de São João da Ponte, 1784, fls. 9-9v.; AISVTE, Fundo da 
confraria das Almas de São Vicente, Estatutos da confraria das Almas de São Vicente, 1667, fl. 11v.; AISV, Fundo da 
irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, fl. 9v. 
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no nascimento de cada indivíduo entre vivos e defuntos.  230 Um outro acordo feito entre os 

párocos e a confraria, fazia reverter a favor desta os rendimentos dos responsos que se rezavam 

e cantavam, no dia de Fiéis de Deus, na igreja local. Não temos muita informação sobre como 

se processava este acordo, mas sabemos que os capelães da confraria rezavam estes responsos 

pelas Almas do Purgatório e que na ocasião se juntava uma quantia apreciável em numerário, 

dada pelos fiéis.231 A grande afluência de pessoas às igrejas neste dia, provavelmente justifica 

esta modalidade de angariação de fundos, que encontramos apenas nesta confraria das 

Almas.232 

 

Quadro nº 5: Rendimento dos responsos rezados no dia de Fiéis de Deus na confraria das Almas 

de São Vítor (1724-1800) 

Ano Montante em réis 

1724-25 1.650 

1730-31 1.800 

1734-35 2.231 

1740-41 3.340 

1744-45 4.100 

1750-51 4.380 

1754-55 5.120 

1760-61 5.660 

1764-65 3.450 

                                                             
230 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, 
fl. 5v; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1752-1776, fl. 261; Livro de termos de mesa 
da irmandade das Almas de São Vítor, 1776-1794, fl. 312. Em Meadela encontramos referência a uma situação 
semelhante: a cera que se gastava com as missas dos serviços fúnebres era proveniente das confrarias que 
detinham os altares onde eram celebradas. Leia-se Solé, Maria Glória Santos, Meadela comunidade rural do Alto 
Minho, sociedade e demografia: 1593-1850, Guimarães, Núcleo de Estudos da População e Sociedade, 
Universidade do Minho, 2001, p. 272. 
231 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 
1734-1752, fl. 75; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1752-1776, fl. 65; Livro de termos 
de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1776-1794, fls. 69v.-70; Livro de termos de mesa da irmandade 
das Almas de São Vítor, 1794-1823, fl. 78. 
232 O dia de Fiéis Defuntos era a ocasião na qual a Igreja mais se esforçava por rogar a Deus pelos falecidos, daí a 
grande afluência de pessoas às igrejas. Confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “O mundo dos mortos no 
quotidiano dos vivos: celebrar a morte nas Misericórdias portuguesas da época moderna", in Comunicação e 
Cultura, Bicho-do-Mato, nº 10, 2010, p. 107. Sabemos que na freguesia da Meadela, no dia de Fiéis Defuntos, 
durante o século XVIII, devia ir pelo menos uma pessoa de cada casa à igreja pedir ao pároco que rezasse um 
responso pelos seus falecidos. Esta oração era paga em géneros. Leia-se Solé, Maria Glória Santos, Meadela, 
comunidade rural do Alto Minho…, p. 279. 
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1770-71 5.125 

1774-75 4.870 

1779-80 5.665 

1784-85 7.000 

1790-91 8.903 

1799-1800 9.200 

Fonte: AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro do recibo da confraria das Almas de 
São Vítor, 1705-1742 fls. 4, 6v.-8, 11v.-12; 16-16v., 36-39, 51v.-57; Livro do recibo do tesoureiro da 
confraria das Almas de São Vítor, 1740-1747, fls. 2-4v., Livro do recibo da irmandade das Almas de 
São Vítor, 1747-1786, fls. 33v.-36, 47v.-51, 69v.-72v.; 85-90, 105-108, 118-121, 142-145, 162-
164; Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1786-1812, fls. 22-24, 41v.-42, 61-65. 

 

Como podemos constatar, o rendimento dos responsos no dia de celebração dos mortos 

foi conhecendo um crescimento muito ligeiro, mas quase sempre constante, ao longo do século 

XVIII, tornando-se uma fonte de rendimentos regular na confraria, embora muito pequena. Se as 

pessoas efetivamente pediam aos capelães que rezassem responsos por alma dos seus 

defuntos, este acréscimo de rendimentos pode indicar uma maior adesão popular a estas 

manifestações pias em prol da salvação da alma, ou então um maior preço cobrado pelos 

sacerdotes para rezarem as orações. A falta de informação não nos permitiu aferir de forma 

segura o significado desta contribuição para as finanças da instituição, embora nos pareça ter 

sobretudo um significado simbólico. 

Por seu turno, a confraria das Almas de São João da Ponte recorreu a um expediente 

lúdico que proporcionava o convívio social e comunitário. Realizava um “jogo da bola”, com 11 

paus e duas bolas, o qual, anualmente, alugava a um indivíduo que se comprometia a pagar, 

periodicamente, uma determinada quantia em dinheiro, para poder utilizar esses apetrechos de 

lazer.233 Para além do aluguer do jogo da bola, sabemos que, pelo menos uma vez, a confraria 

alugou também o jogo da “laranjinha”.234 Possivelmente, o locatário utilizava estes objetos de 

lazer com fins lucrativos, em seu próprio benefício. Os referidos jogos, em especial o da bola, 

eram muito populares em Portugal no século XVIII. Estas atividades de lazer que a confraria 

alugava a terceiros, duraram entre as décadas de 1740 e de 1780, altura em que parecem ter 

sido interrompidas até, pelo menos, ao final do século XVIII. Não sabemos ao certo o motivo que 

                                                             
233 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de 
São João da Ponte, 1726-1757, fls. 39v.; 54v.-55; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João da 
Ponte, 1757-1786, fls. 43, 67, 87v. 
234 O jogo da “laranjinha” consistia em lançar bolas maiores de madeira, em direção a uma bola mais pequena, 
designada como “laranjinha”. 
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pode ter levado a esta interrupção. Como o local onde o jogo podia ter lugar dependia de 

terceiros, é possível que a confraria, ou o locatário do jogo, não encontrassem alguém que lho 

quisesse ceder ou alugar. É igualmente possível que alguma autoridade, como a Igreja Católica, 

tivesse proibido a realização deste jogo, algo que a confraria previra poder vir a suceder, desde 

que o começou a promover. Por outro lado, como por vezes os que alugavam o dito jogo não 

pagavam quando deviam o valor estipulado, é possível que a confraria acabasse por 

reconsiderar as vantagens e desvantagens que tinha em patrocinar este tipo de atividades 

profanas, em favor do resgate das Almas do Purgatório.235 

Ao analisarmos estes expedientes, pelos quais as confrarias das Almas bracarenses 

procuravam obter verbas para financiar a sua atividade pia, devemos referir, contudo, que elas 

não excluíram o recurso a outras formas de angariação de fundos, do mesmo modo que o 

faziam as suas congéneres. Assim, sabemos que tanto a confraria das Almas de São Vítor, como 

a de São João da Ponte recorreram ao empréstimo de dinheiro a juro e ao ingresso de novos 

confrades para obterem financiamentos. No caso da confraria das Almas de São Vítor, verificou-

se que os juros auferidos com o dinheiro que emprestava a particulares se tornaram numa das 

mais assinaláveis fontes de rendimento da confraria ao longo do século XVIII, superior em 

importância aos peditórios que realizava. Este facto não nos deve surpreender, se relembrarmos 

a folgada capacidade financeira que esta confraria disfrutava em meados da centúria. Com o 

capital acumulado ao longo das primeiras décadas, bem como aquele que posteriormente 

adquiriu por via de alguns legados recebidos, a confraria pôde investir no empréstimo de 

dinheiro a juro, como forma de financiar a sua atividade, relegando para segundo plano os 

peditórios que realizava. Trata-se de um caso que nos parece ser único, no contexto das 

confrarias das Almas bracarenses, pois sabemos que a confraria das Almas de São João da 

Ponte, embora tivesse emprestado igualmente dinheiro a juro, fazia-o de forma muito mais 

                                                             
235 Sabemos que a associação do culto das Almas com o jogo da bola não era uma especificidade bracarense. Em 
Mafra, o jogo da bola era popularmente conhecido por “jogo das almas”, por se depositar numa caixa de esmolas 
para as Almas do Purgatório, o dinheiro para o aluguer do recinto em que tinha lugar o referido jogo. No Jardim do 
Cerco do Palácio-convento existiam recintos para o jogo da bola e o da “laranjinha” que eram utilizados pela família 
real, pela corte e pelos monges que aí residiam, o que mostra a popularidade deste jogo nos grupos privilegiados. 
Leia-se Pedroso, Ana Luísa Figueira, Metodologias de análise virtual baseadas na tecnologia de realidade virtual: 
Jardim do Cerco, Mafra, Portugal, Lisboa, Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2011, pp. 
8, 13, 23-24, tese de Mestrado policopiada. Sobre este jogo na confraria das Almas de São João da Ponte consulte-
se AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de 
São João da Ponte, 1726-1757, fl. 39v.; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João Ponte, 1757-
1786, fls. 67, 116v. 
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limitada, continuando a apostar sobretudo nas esmolas e nos peditórios como forma de angariar 

fundos.236      

Mas como sufragavam estas confrarias as Almas do Purgatório? A confraria das Almas 

da Sé,237 ao princípio, previu que as esmolas arrecadadas fossem gastas em missas quotidianas 

ou semanais, de acordo com as quantias recebidas, sem especificar a forma como procederia. 

Posteriormente optou por celebrar uma missa quotidiana, todas as manhãs, pelas Almas do 

Purgatório, bem como uma outra missa aos domingos e dias santos de guarda, com a mesma 

intenção.238 Em 1781 os gestores da confraria mostraram-se críticos com esta prática, que 

aplicava todos os sufrágios pelas almas em geral, e não em particular pelos confrades e 

benfeitores da confraria, vivos e defuntos, excetuando as missas celebradas aquando do 

falecimento de cada irmão. Por isso, decidiram que as missas quotidianas e as dos dias santos e 

domingos fossem aplicadas pelas almas dos confrades vivos e defuntos da instituição, bem 

como pelas almas de todos os seus benfeitores. Só as missas do “Aniversário” da confraria 

passariam a ser aplicadas pelas Almas do Purgatório em geral.239 

 Com esta mudança, a confraria das Almas da Sé aproximava-se claramente das outras 

confrarias da cidade, as quais celebravam missas todo o ano, para sufragar as almas dos seus 

membros vivos e defuntos, bem como as dos seus benfeitores. Esta prática que privilegiava 

somente os seus membros e os que contribuíam para a associação, parece-nos afastar-se do 

objetivo inicial desta instituição, o qual era o resgate de todas as Almas do Purgatório. Do 

                                                             
236 Não temos dados sobre as confrarias das Almas da Sé e de São Vicente, mas considerando a sua dimensão 
financeira, é provável que a sua situação não fosse muito diferente da que se verificava na confraria de São João da 
Ponte. AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte Livro de recibos e despesas da confraria das 
Almas de São João da Ponte, 1687-1726, fls. 29-30; 30v.-31; Livro do registo dos recibos da confraria das Almas de 
São João da Ponte, 1726-1768, fls. 19-20, 28-29, 34v.-35, 43v.-44v., 49-50, 64v.-68v., 79-79v.; Livro do registo 
dos recibos da confraria das Almas de São João da Ponte, 1768-1802, fls. 8v-9v., 17-19, 28v.-29, 37-40, 47v.-51, 
75v.-83, 108v.-113v.; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro do recibo da confraria das Almas de 
São Vítor, 1705-1742, fls. 2-2v., 4, 6v.-8, 11v.-12, 14v.-15, 36-39, 51v.-57; Livro do recibo da irmandade das Almas 
de são Vítor, 1747-1786, fls. 33v.-36, 47v.-51, 69v.-72, 85-90, 105-108, 142-145, 162v.-164; Livro do recibo da 
irmandade das Almas de São Vítor, 1786-1812, fls. 22-24, 41v.-42, 61-65. 
237 Esta confraria, nas suas primeiras décadas de existência, apelava à generosidade dos seus confrades no mês de 
novembro para contribuírem com esmolas para a celebração das missas pelas Almas do Purgatório. Todavia, este 
pedido era motivado sobretudo por não existir joia de entrada. Era uma forma de cativar os fiéis a breve prazo, mas 
posteriormente não seria mais sustentável, especialmente quando a confraria decidiu celebrar missas por cada um 
dos confrades falecidos. Por isso, em 1776, a reforma estatutária aprovou joias de entrada, ao mesmo tempo que 
fez cair o apelo anterior a que os confrades contribuíssem no mês de novembro com esmolas para as missas pelas 
almas. AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas sita na Sé desta cidade, 1723, 
fls. 7, 29v. 
238 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas da Sé desta cidade, 1723, fls. 8, 
36v.-37. 
239 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas da sé desta cidade, 1723, fls. 36v.-
37.  
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mesmo modo, em 1794, os responsáveis da confraria denunciaram esta prática e fizeram 

reverter de novo para as Almas do Purgatório em geral, as missas quotidianas, dominicais e as 

dos dias santos de guarda, que eram celebradas.240 É possível ter ocorrido uma reação negativa 

por parte dos bracarenses, quando souberam que a maioria das missas celebradas servia 

apenas para sufrágio das almas dos membros da confraria, bem como daqueles que a 

apoiassem com as suas ajudas financeiras, deixando de lado as almas de todos os outros em 

geral e dos seus antepassados em particular. Estes, não tendo podido contribuir para o 

financiamento da confraria, eram portanto prejudicados, ao nível das intenções dos sufrágios. 

A confraria das Almas de São João da Ponte, na década de 1720/1730, celebrava uma 

missa semanal, às segundas-feiras,241 pelas Almas do Purgatório, bem como uma missa todos os 

domingos e dias santos, embora no segundo caso, não saibamos se as Almas do Purgatório 

eram sufragadas.242 Posteriormente, em meados do século XVIII, a missa da segunda-feira deixou 

de ser celebrada, mas as missas dos domingos e dias santos, em 1784, eram celebradas tanto 

pelo resgate das Almas do Purgatório em geral, como também pelas almas dos confrades e 

benfeitores vivos e defuntos.243 É possível que, ao princípio, as missas de domingos e dias santos 

fossem apenas ditas pelas almas dos confrades e benfeitores da instituição e que com o fim da 

missa de segunda-feira, para o qual não encontrámos um motivo justificatório, se juntassem 

todas as intenções nas referidas missas dos domingos e dias santos.244 

A confraria das Almas de São Vítor era a que mais investia em sufrágios por todas as 

Almas do Purgatório. Na década de 1720 mandava já celebrar uma missa quotidiana pelas 

almas, ao romper do dia, a qual, todas as segundas-feiras, era cantada, sendo por isso mais 

solene. Para além de ser cantada, esta missa no segundo dia da semana era oficiada pelos seis 

                                                             
240 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas da Sé desta cidade, 1723, fls. 38-
38v. 
241 Também a confraria das Almas da vila de Cabeção, no século XVIII, celebrava todas as segundas-feiras uma 
missa em favor das Almas do Purgatório. Confira-se Beirante, Maria Ângela, As antigas confrarias da vila de 
Cabeção…, p. 49. 
242 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Estatutos da confraria das almas de São João da 
Ponte, desta cidade de Braga, 1784, fl. 10v.; Livro de registo das certidões das missas da confraria das benditas 
Almas de são João da Ponte, 1768-1802, fls. 1v.-85v.; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João 
da Ponte, 1726-1757, fls. 9, 39v., 47. 
243 Através das Memórias Paroquiais de 1758 sabe-se que a confraria das Almas de Maximinos celebrava uma missa 
pelas almas em todos os domingos e dias santos. Confira-se Capela, José Viriato, As freguesias do distrito de 
Braga…, p. 186. 
244 A missa dos domingos e dias santos, em 1784, tinha lugar às seis horas da manhã no Inverno e às cinco no 
Verão. AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Estatutos da confraria das Almas de São João da 
Ponte, desta cidade de Braga, 1784, fl. 10v. Em relação ao fim da missa celebrada nas segundas-feiras, é possível 
que a confraria se tivesse visto confrontada com a insuficiência de verbas para o poder fazer. 
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capelães da instituição e abrilhantada com quatro “lumes” que ardiam durante toda a 

celebração.245 Uma vez terminada, tinha lugar uma procissão em volta do exterior da igreja, a 

qual era encabeçada por uma cruz, transportada pelo procurador da confraria e ladeada por dois 

mordomos, que a acompanhavam com uma vela acesa.246 Mais atrás desfilava o celebrante 

principal, ladeado por duas tochas acesas e vestido com uma capa de asperges. Era igualmente 

transportada uma caldeira com água benta. Embora os estatutos sejam omissos neste aspeto, 

estamos convictos de que a água benta era utilizada para aspergir as sepulturas da igreja, bem 

como o adro exterior. Durante a procissão, os clérigos iam entoando responsos247 e o celebrante 

principal cantava também algumas orações. Embora estas não sejam identificadas, pensamos 

que teriam como objetivo pedir a Deus pelo resgate das Almas do Purgatório, em especial pelas 

dos que ali se encontravam sepultados. 

Por volta de 1730 a confraria acrescentou uma missa às 11 horas da manhã, em todos 

os domingos e dias santos, que igualmente revertia a favor das Almas do Purgatório.248 Tendo em 

atenção que, na altura, esta instituição possuía apenas três décadas de vida, não deixamos de 

notar como, em pouco tempo, prestava já uma assinalável assistência espiritual às almas. Em 

1745, a Mesa decidiu acrescentar outra missa, pelas Almas do Purgatório, celebrada nos 

domingos e dias santos, além das já existentes nesses dias. Esta missa decorria logo a seguir à 

primeira eucaristia rezada diariamente. Mas o processo de alargamento dos sufrágios não se 

findou por aqui. Em 1755, a irmandade decidiu converter as duas missas celebradas 

especificamente nos domingos e dias santos, numa segunda eucaristia celebrada 

quotidianamente, mas agora com uma diferença. A celebração sufragava as almas dos 

confrades vivos e defuntos, bem como as de todos os benfeitores da instituição, o que era uma 

                                                             
245 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de são Vítor, 1738, 
fl. 17; Livro de missas da irmandade das Almas de São Vítor, 1722-1738, fls. 1-3. Embora os estatutos não sejam 
claros sobre se esta eucaristia especial das segundas-feiras era celebrada como estando incluída na missa diária 
celebrada em favor das almas, os livros de sufrágios da irmandade confirmam que, efetivamente, assim sucedia. 
AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de missas da irmandade das Almas de São Vítor, 1741-
1787, fls. 162v.-165. 
246 As procissões feitas pelos vivos para celebração dos defuntos serviriam, na mentalidade religiosa e popular da 
época, para apaziguar as almas dos que tinham partido. De facto, no noroeste português, muitos acreditavam que à 
noite as almas dos defuntos percorriam as localidades em procissão. Consulte-se Conceição, Joaquim Fernandes 
da, Espiritualidade e Religiosidade no Portugal moderno – O Agiologio lusitano do Padre Jorge Cardoso, Porto, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996, pp. 157-159, dissertação de Mestrado policopiada. 
247 Em 1778 o livro de termos de Mesa refere serem cinco os responsos habitualmente rezados. AISV, Fundo da 
irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1776-1794, fl. 
90. 
248 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de missas da irmandade das Almas de São Vítor, 1722-
1738, fl. 25v. 
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forma de, tal como na confraria das Almas da Sé, apelar à generosidade individual dos fiéis, para 

terem mais sufrágios em prol da sua salvação e de captar novos membros.249 Constatamos, 

assim, uma preocupação verificada também nas suas congéneres de São João da Ponte e da 

Sé, para que os sufrágios beneficiassem a todos por igual: irmãos, benfeitores e não membros. 

Todavia, não podemos afirmar que as missas por confrades e benfeitores, vivos e defuntos, 

fossem uma especificidade das confrarias das Almas. Na verdade, este tipo de sufrágios estava 

também presente nas restantes confrarias bracarenses e em muitas outras. 

Por seu turno, a confraria das Almas de São Vicente, no início do século XVIII, celebrava 

igualmente uma missa cantada pelas almas, à segunda-feira, com uma procissão no fim, em 

moldes algo semelhantes aos que verificámos na das Almas de São Vítor.250 Aliás, os estatutos da 

confraria das Almas de São Vicente referem que, durante a procissão, o celebrante lançaria água 

benta para aspergir as sepulturas dentro da igreja. Esta é uma das diferenças: a procissão 

realizada tinha lugar apenas dentro do edifício, não saindo para o exterior da igreja de São 

Vicente. A procissão era feita pelos clérigos celebrantes, acompanhados de dez devotos das 

Almas. Durante o percurso até à porta, era recitado de forma cantada um responso, designado 

por “Credo Quod Redemptor.”251 Junto à porta principal do templo, o presidente da cerimónia 

dizia então em voz alta as orações “Fidelium Deus” e “Deus veniae largitor”, após as quais a 

procissão retornava para a capela-mor, desta vez entoando o responso “Qui lasaru”, seguido da 

recitação, por parte do celebrante, da oração “Animabus quaesumus dire”.252 

Após esta missa cantada semanal, às segundas-feiras, a confraria das Almas de São 

Vicente, mandava celebrar missas rezadas pelas Almas do Purgatório, no mesmo dia, as quais 

eram pagas pelos devotos das almas, no cumprimento de um compromisso feito por estes com 

                                                             
249 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 
1734-1752, fl. 103; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1752-1776, fls. 39-39v. 
250 AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos da confraria das Almas de São Vicente, 1667, 
fls. 7-8. A celebração de uma missa cantada à segunda-feira aparece também na confraria das Almas do Pico de 
Regalados, embora, neste caso, esta missa fosse celebrada primeiramente pelos irmãos defuntos e só seria pelas 
almas em geral, se entretanto os ditos irmãos defuntos já tivessem saído todos do Purgatório. Assim, deixava-se a 
Deus a intenção desta missa. Consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Rezar e cantar pelos mortos e pelos 
vivos…,” p. 234. 
251 Por outro lado, além das quatro velas ardendo durante a missa no altar, estavam também acesas duas tochas 
(cremos que no mesmo altar) e uma vela junto ao “painel” das almas. AISV, Fundo da confraria das Almas de São 
Vicente, Estatutos da confraria das Almas de São Vicente, 1667, fls. 7-8. Desconhecemos em que consistiria este 
painel, mas possivelmente podia tratar-se de um quadro que representasse as Almas do Purgatório, colocado num 
altar da igreja. Por exemplo, numa igreja de Sevilha existia um quadro das almas, colocado junto a um altar. 
Romero Mensaque, Carlos José, “El rosario y sus cofradías en Andalucía. Una aproximación histórica”, in Hispânia 
Sacra, LXII, 126, Madrid, Editorial CSIC, 2010, p. 644. 
252 AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos da confraria das Almas de São Vicente, 1667, 
fls. 7-8. 
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a confraria, perfazendo um total de 150 missas anuais.253 Em 1761 a revisão dos estatutos 

possibilitou uma redefinição dos serviços pios prestados. Ficou então estabelecida a existência 

de uma missa quotidiana por todas as almas do Purgatório, ao romper da manhã,254 tal como já 

assinalámos nas confrarias das Almas da Sé e das Almas de São Vítor. Portanto, analisando e 

comparando estas instituições ao longo do século XVIII, verificamos a preocupação de 

celebrarem pelo menos uma missa diária ou semanal, conforme as suas possibilidades, em 

favor de todas as Almas do Purgatório. As missas de sufrágio pelas almas eram, deste modo, o 

instrumento de resgate em que estas instituições apostavam o seu investimento ao longo do 

século XVIII e para o qual pediam esmolas aos devotos e fiéis.255 

Tal como as outras confrarias bracarenses, as confrarias das Almas de Braga 

celebravam também o seu “Aniversário.”256 Contudo, enquanto as suas congéneres faziam esta 

celebração por alma de todos os confrades vivos e defuntos, as das Almas, por seu turno, 

dedicavam este “Aniversário” a todas as Almas do Purgatório em geral. Por isso, alguns dias 

antes da celebração do “Aniversário,” tinha lugar um peditório especial pelas ruas da cidade, 

com a participação de toda a Mesa, pedindo esmolas para a concretização desta celebração.257 A 

importância que o “Aniversário” das confrarias das Almas tinha para os confrades revelava-se 

através da participação ativa dos elementos das Mesas, nesta ocasião de angariação de fundos 

para a celebração solene da referida cerimónia.  

                                                             
253 AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos da confraria das Almas de São Vicente, 1667, 
fls. 5v.-6, 7-8, 9v.-10. Situação idêntica se verificava em Meadela, onde a missa da segunda-feira, celebrada pelas 
almas, era paga pelos fregueses. Leia-se Solé, Maria Glória Santos, Meadela, comunidade rural do Alto Minho…, pp. 
277-278. 
254 Tinha também uma missa aos domingos e dias santos pelos benfeitores e confrades vivos e defuntos, como já 
constatamos em outras confrarias das Almas. AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos da 
confraria das benditas Almas de São Vicente, 1761, fl. 28v. 
255 Sobre o facto de ser a celebração de sufrágios pelas almas do Purgatório o objetivo principal destas confrarias, 
consulte-se Lopez Munoz, Miguel, Las cofradias de la paroquia de Santa Maria Magdalena de Granada en los siglos 
XVII-XVIII, Granada, Universidade de Granada, 1992, p. 120. 
256 O “Aniversário” será desenvolvido no capítulo 6. 
257 Nas confrarias das Almas de São Vítor, São Vicente e de São João da Ponte havia igualmente todos os anos, por 
altura do São Miguel, um outro peditório em que toda a Mesa participava. Este peditório era efetuado no termo da 
cidade e permitia a recolha de algum dinheiro, mas, também e sobretudo, de géneros: linho e grão de milho. Este 
último era vendido para se fazer pão. ASB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas 
da Sé desta cidade, 1723, fls. 11v.-12; AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro dos termos 
da confraria das Almas de São João da Ponte, 1726-1757, fls. 58v., 65, 73; Livro dos termos da confraria das 
Almas de São João da Ponte, 1797-1802, fl. 35; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de 
estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, fl. 9; Livro de termos de mesa da irmandade das almas de São 
Victor, 1794-1823, fls. 22, 24v., 38; AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos da confraria 
das benditas Almas de São Vicente, 1761, fls. 10v.-12.  
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Um outro aspeto que nos parece relevante é o facto de termos verificado que, nas 

referências estatutárias das confrarias das Almas, é pouco desenvolvida a menção ao dia de 

Fiéis de Deus, ou de Fiéis Defuntos.258 Os estatutos da confraria das Almas de São Vicente, em 

1667, referiam que era celebrada uma missa nesse dia, com um responso no final que incluía 

as orações “Deus qui inter apostolicos,” “Deus veniae largitor,” e “Fidelium Deus”, mas os 

estatutos seguintes, datados de 1761, já não a referem.259 Sabemos, contudo, pela análise de 

outras fontes, que pelo menos algumas destas confrarias das Almas, tal como as suas 

congéneres, celebravam uma missa nesse dia.260 Na confraria das Almas de São Vítor, os 

mesários deviam estar às quatro da manhã, com as suas opas vestidas, preparados para assistir 

a uma missa pelos Fiéis Defuntos, participando em seguida nos responsos, bem como na 

procissão efetuada nesse dia em volta da igreja.261  

Mas para além destes dados, as fontes são pouco pródigas em informações sobre 

outras possíveis atividades destas instituições, num dia tão importante de recordação e sufrágio 

das almas dos defuntos. As confrarias das Almas bracarenses preferiam guardar a solenidade e 

maior sumptuosidade das celebrações por todos os defuntos para o seu “Aniversário”, onde 

apostavam numa celebração abrilhantada, com ofício, construção da essa tumular e celebração 

de missas. Essa celebração do “Aniversário” tinha lugar não no dia de Fiéis Defuntos, mas em 

                                                             
258 Por altura da celebração da festividade de Fiéis Defuntos, as confrarias das Almas de Zamora, elaboravam um 
túmulo na capela maior, em volta do qual punham velas, luzes e panos em volta. Celebravam uma missa e um 
ofício de vésperas. Consulte-se a este propósito Lorenzo Pinar, Francisco Javier, Muerte y ritual en la Edad Moderna, 
el caso de Zamora (1500-1800), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1991, p. 95. 
259 O cónego João de Meira Carrilho em legado que instituíra no século XVII deixara estabelecido que se rezasse 
sobre a sua sepultura um responso com as orações “Fidelium Deus” e “Deus veniae largitor”, por sua alma, de 
seus pais e familiares. Consulte-se Castro, Maria de Fátima, A irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Braga, 
Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2001, pp. 288-302. As mesmas orações, sobre a sua 
sepultura, determinou Isabel de Sousa, em 1510, no fim de uma missa quotidiana cantada. Rosa, Maria de Lurdes, 
As almas herdeiras. Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma como sujeito de direito (Portugal 1400-
1521), Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2005, p. 327, tese de 
Doutoramento policopiada. 
260 A partir do reinado de D. João V era permitido a cada sacerdote celebrar três missas em dia de Fiéis Defuntos. 
Para este assunto leia-se Araújo, Ana Cristina, “Morte, memória e piedade barroca”, in Revista de História das 
Ideias, vol. 11, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1989, p. 152; Chahon, Sérgio, Os 
convidados para a ceia do Senhor: as missas e a vivência leiga do catolicismo na cidade do Rio de Janeiro e 
arredores, São Paulo, EDUSP, 2008, pp. 210-221. Foi na confraria das Almas de São João da Ponte e na de São 
Vítor que encontrámos referências concretas à celebração de sufrágios neste dia, ao longo do século XVIII. AISL, 
Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de registos dos recibos da confraria das Almas de São 
João da Ponte, 1726-1768, fls. 63v., 68v.; Livro de registos dos recibos da confraria das Almas de São João da 
Ponte, 1768-1802, fls. 22v.-23, Livro da despesa da confraria das benditas Almas de São João da Ponte, 1767-
1801, fls. 15v.-16, 30-32; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de missas da irmandade das 
Almas de São Vítor, 1722-1738, fls. 150-152v.; Livro de missas da irmandade das Almas de São Victor, 1741-1787, 
fls. 162v.-165v.; Livro de missas da irmandade das Almas de São Victor, 1787-1792, fls. 14v.-18. 
261 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São 
Victor, 1776-1794, fls. 119, 358. 
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outras datas, durante o mês de novembro, período dedicado à celebração das Almas do 

Purgatório.262 

O que podemos então concluir sobre a ação desenvolvida, no campo da salvação, pelas 

confrarias das Almas na Braga setecentista? Em primeiro lugar verificamos que pelo menos 

algumas delas surgem numa fase algo avançada da Idade Moderna, entre a segunda metade do 

século XVII e as primeiras décadas do século XVIII263. Foram instituições que nasceram 

geralmente com base na devoção dos fiéis, mas que não deixavam de ser, por vezes, 

patrocinadas e apoiadas na sua origem por figuras importantes do meio social local. Essas 

figuras encarregavam-se de, com o seu zelo e cuidado, ajudar a criar bases sólidas para a 

sustentação posterior da confraria. O estudo das receitas das confrarias das Almas de Braga 

mostra que, em geral, estas instituições tinham uma robustez financeira que não se destacava 

das restantes confrarias mais modestas. Assim, sustentavam a sua assistência em favor da 

salvação das Almas do Purgatório, sobretudo através da piedade, devoção e benfeitoria dos fiéis 

bracarenses, os quais forneciam as suas esmolas para a celebração das missas. Na verdade, 

pelo que nos foi possível analisar, estas associações confraternais receberam poucos legados e 

não possuíam propriedades e bens possibilitadores de um rendimento assinalável.264 A exceção 

                                                             
262 Na confraria das Almas de São Vítor o “Aniversário” tinha lugar na segunda e terça-feira a seguir ao oitavário do 
Dia de Todos os Santos. Na confraria das Almas da Sé realizava-se inicialmente a 28 e 29 de novembro e 
posteriormente a 5 e 6 do referido mês. Já na confraria das Almas de São João da Ponte a data conheceu várias 
mudanças. Até meados do século XVIII era feito no mês de novembro ou de dezembro. Depois fixou-se, até 1784, 
em dia de Santa Luzia, a 13 de Dezembro, ou na primeira segunda-feira seguinte. Após 1784, passou a ter lugar na 
última semana de novembro. Por fim, na confraria das Almas de São Vicente tinha lugar em qualquer dia de 
novembro, à escolha dos mesários, ainda que como já referimos, condicionados pelo consentimento prévio da 
irmandade de São Vicente. AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Livro de estatutos da confraria das Almas 
sita na Sé desta cidade, 1723, fl. 14; AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de estatutos 
da confraria das Almas de São João da Ponte, 1784, fl. 11, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São 
João da Ponte, 1726-1757, fls. 45v., 73v.; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 
1757-1786, fls. 27v., 43; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das 
Almas de São Victor, 1738, fl. 17v.; AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente Livro de estatutos 
reformados da confraria das Benditas Almas de São Vicente, 1761, fl. 29v. 
263 Este caráter algo tardio de pelo menos parte das confrarias das Almas bracarenses é reforçado se tivermos em 
atenção que, após o concílio de Trento, a Igreja promoveu o culto das Almas do Purgatório, em contraste com a 
reforma protestante. As confrarias das Almas eram um excelente veículo de doutrinação popular deste culto. 
Consulte-se Costa, Susana Goulart, “A reforma tridentina em Portugal: balanço historiográfico”, in Lusitânia Sacra, 
2ª série, 21, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, 2009, p. 239. 
264 Encontrámos um número reduzido de legados na confraria das Almas de São Vítor. Na das Almas da Sé há 
referência a apenas dois legados e na das Almas de São Vicente existe a menção de um único legado. Já na de São 
João da Ponte não encontramos exemplo de nenhum legado. Uma situação genérica que era bem diferente, por 
exemplo, da confraria das Almas de Setúbal que dois anos após a sua fundação, no século XVI, estava já a receber 
o seu primeiro legado. Consulte-se Abreu, Laurinda, “As actividades creditícias das Misericórdias de Setúbal e 
Lisboa (séculos XVII-XVIII), estudo introdutório”, in XXII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e 
Social, Empresas e instituições em perspectiva histórica, Aveiro, 2002, 
http://www.egi.ua.pt/xxiiaphes/artigos/a%20LAbreu.pdf 
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verificou-se na confraria das Almas de São Vítor, a qual se destacou pelo empréstimo de dinheiro 

a juro, como expediente para arrecadar fundos. 

Os peditórios efetuados pelas confrarias das Almas parecem enquadrar-se dentro de 

uma estratégia de proximidade com os fiéis de toda a cidade, para assim se poderem manter 

em funcionamento. Parece-nos, de facto, que as confrarias das Almas tinham pouco espaço de 

manobra, dentro de um movimento confraternal citadino que contava com dezenas de 

confrarias, abrangendo diversas devoções de culto. Por outro lado, muitos grupos sociais e 

profissionais da cidade tinham já a sua confraria, onde se enquadravam, bem como as 

irmandades das suas paróquias. Todas estas instituições possibilitavam aos seus membros 

assistência à alma no outro mundo, quer através das missas celebradas pela sua alma em 

particular, aquando do falecimento, quer através das missas ditas por todos os membros da 

instituição em geral.  

Por isso, o campo da salvação da alma estava já notoriamente preenchido e disputado 

pelas suas congéneres, quando as confrarias das Almas se afirmaram na cidade. A sua marca 

tinha assim de ser diferente: com os sufrágios pelas almas do Purgatório, elas apelavam a uma 

visão que devia deixar de estar centrada, como já mencionámos, apenas na salvação do “eu”, 

para passar a uma visão que tivesse em conta a salvação de “todos”, enquanto membros da 

mesma comunidade cristã. Era um salto qualitativo em relação às restantes confrarias que 

apenas apelavam à salvação da alma dos seus membros ou benfeitores. A preocupação com a 

salvação de todos podia ser mais pertinente à sensibilidade religiosa e piedosa dos grupos 

populares, que encontravam nestas instituições uma forma de sufragar as almas daqueles 

parentes, amigos e vizinhos que não tinham quem pedisse por eles nas outras confrarias. Talvez 

também por esse motivo as confrarias das Almas pareçam ter surgido primeiro nas zonas 

periféricas da cidade, onde o sentido de vida comunitário era mais presente, devido à 

proximidade do mundo rural.  

O contacto semanal dos mordomos das confrarias das Almas com os habitantes, para 

além de ter a função primária de recolha de fundos, era um expediente para a renovação regular 

de um “contrato de salvação”, entre o bracarense comum e estas instituições. Os moradores da 

cidade entregavam o seu contributo financeiro, na certeza do compromisso destas associações 

sufragarem as almas de todos, sem distinção alguma. Englobavam, por isso, as almas mais 

esquecidas daqueles que, em vida, não tinham tido meios para assegurar após a morte os 

socorros espirituais para o resgate da sua alma. 
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Assim, as confrarias das Almas contribuíam para um certo “nivelamento” social, no que 

dizia respeito à salvação. As esmolas solicitadas eram utilizadas para a celebração de sufrágios 

tendo como fim a libertação de todas as almas padecentes, sem individualizar ou destacar 

ninguém. Esta permanência, de forma simples mas contínua, das confrarias das Almas junto da 

população comum, era complementada com a entrega de mealheiros aos devotos e com a 

presença das caixas de esmolas espalhadas pelas ruas da cidade.  

Todavia, estranhamos o facto de não encontrarmos outras manifestações públicas de 

piedade por parte destas associações. Ao contrário do que sucedia em várias confrarias das 

Almas pelo país, não vemos as confrarias das Almas de Braga a encarregarem os seus 

confrades de promoverem orações públicas pelas almas do Purgatório. Não encontramos 

nenhuma menção, como sucedia nas confrarias das Almas de Gouveia, ao facto de os confrades 

percorrerem a cidade entoando preces e ladainhas pelo resgate das almas cativas.265 Segundo 

João Francisco Marques existia um piedoso e popular costume de encomendação das almas, 

sobretudo no tempo quaresmal e da paixão, que consistia num convite feito em alta voz ou 

cantado, à oração pelas almas do Purgatório. Se este costume existiu em Braga, as confrarias 

das Almas que estudámos não parecem tê-lo promovido ou então dele não deixaram memória 

escrita.266 

Por conseguinte, as confrarias das Almas de Braga preferiam marcar a sua presença 

junto das populações, introduzindo-se dentro do seu viver diário profissional e social, pedindo 

esmolas que reverteriam em prol da celebração de missas de sufrágio. Os bracarenses de 

setecentos não podiam deixar de notar a presença próxima das confrarias, apelando à sua 

generosidade a favor da salvação de todos. Mesmo o aluguer do “jogo da bola,” que a confraria 

das Almas de São João da Ponte patrocinava, inseria-se nesta estratégia. As confrarias 

estudadas parecem ter percebido os seus “espaços” de atuação, e neles incluíram atividades 

lúdicas do agrado da maioria das pessoas. Deste modo, o viver do mundo profano bracarense 

era aproveitado por estas instituições, que aí marcavam a sua presença física, com o fim de 

arrecadarem fontes de financiamento, empregues na atenuação das penas do Purgatório, para 

                                                             
265 Araújo, Ana Cristina, “Corpos sociais, ritos e serviços religiosos…,” pp. 286-287. 
266 Sabemos que muitas Misericórdias possuíam a figura de um andador que percorria as localidades com uma 
campainha em alguns dias da semana, para lembrar aos residentes a necessidade de se orar pelas almas. 
Consulte-se sobre esta figura e o costume da encomendação das almas Marques, João Francisco, “Rituais e 
manifestações de culto…,” p. 591. 
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assegurar o resgate de todas as almas nele cativas. Desta forma, mantinham assim uma 

permanente relação entre os vivos e os mortos.267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
267 Consulte-se Sá, Isabel dos Guimarães, “As confrarias e as Misericórdias”…, pp. 56-57. 
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Capítulo III 

 

A passagem da alma do mundo dos vivos para o dos defuntos e o destino final do 

corpo 

 

3.1.1 A vivência dos últimos momentos 

 

Na mundividência católica da Idade Moderna, o ser humano devia regular a sua vida 

segundo os ditames da Igreja, de forma a estar sempre preparado para a eventualidade de ter 

de comparecer diante de Deus, pois a morte podia surgir de forma imprevista.1 Todavia, quando 

o perigo da ocorrência da morte se tornava mais evidente,2 por motivo de doença, de ferimentos 

graves, ou de outros sinais agudos, o indivíduo devia solicitar, por si mesmo ou através dos que 

estavam próximos, a execução de rituais sacros, de modo a enfrentar convenientemente esse 

momento importante, pois ele podia ser o culminar de toda a sua existência e determinar o 

destino final da sua alma.3 Deste modo, a pessoa enferma, antes mesmo de solicitar a presença 

do médico para tratar dos males do corpo, devia, em primeiro lugar, chamar um sacerdote, para 

este a ouvir em confissão, como forma de evitar o risco da alma partir sem obter a absolvição 

das suas culpas e assim ser condenada eternamente às penas perpétuas.4 Na verdade, as 

constituições sinodais bracarenses publicadas em 1697, entre muitos outros aspetos da vida 
                                                             
1 Relativamente a esta preparação e vigilância diárias consulte-se Delumeau, Jean, Le Peché et la Peur. La 
culpabilisation en Occident XIII-XVIII siècles, Paris, Fayard, 1983, pp. 389, 391-392; Dompnier, Bernard, “La 
devotion à Saint Joseph au miroir des confréries (XVII-XVIII siécles),” in Dompnier, Bernard; Vismara, Paola (dir.), 
Confreries et devotions dans la catholicité moderne (mid-XV siécle début XIX siécle), Rome, École Française de 
Rome, 2008, p. 287; Moreno Valero, Manuel, “La escuela de Cristo. Su vida, organizacion y espiritualidad barroca,” 
in Álvarez Santalo, C., Buxó, Maria Jesus; Rodrigues Becerra, S., (coord.), La Religiosidad Popular, Hermandades, 
Romerias y Santuários Barcelona, Editorial Anthropos, 1989, p. 527. 
2 Como refere Fernando António Baptista Pereira, o momento da morte não era apenas o coroamento de toda uma 
existência como se revestia de um cerimonial vivido coletivamente, objeto de cuidada e minuciosa preparação no 
período barroco. Para este assunto leia-se Pereira, Fernando António Baptista, “Para uma iconologia da morte em 
Portugal no período barroco,” in Museu de Grão Vasco Colecção Estudos, nº VII, Viseu, Museu de Grão Vasco e 
Câmara Municipal de Viseu, 1995, p. 6. 
3 O surgimento da doença era o sinal da antecâmara da morte, na Época Moderna, daí a necessidade de os 
enfermos prepararem condignamente a alma para a possibilidade da sua ocorrência. Veja-se a este respeito 
Migliorini, Rogério da Costa, Corpos mortos e vivos: as cerimónias mortuárias e as representações da morte entre 
católicos brasileiros, São Bernardo do Campo, Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião da Universidade 
Metodista de São Paulo, 2009, p. 74, tese de Mestrado policopiada. 
4 No hospital do Espírito Santo de Portel, o enfermeiro devia estar atento para verificar se algum doente entrava em 
agonia, para chamar o capelão e ambos consolarem o enfermo, lembrando-lhe a necessidade de cuidar da salvação 
da sua alma através da receção dos sacramentos. Leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “O hospital do Espírito 
Santo de Portel na Época Moderna,” in Cadernos do Noroeste, Série História, 3, 20 (1-2), Braga, Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2003, pp. 360-370.  
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sócio-religiosa da época, regulavam os procedimentos a efetuar em caso de perigo de vida de 

um individuo e proibiam aos médicos o tratamento dos enfermos, antes destes se confessarem. 

Os clínicos estavam obrigados a questionar os doentes se já tinham realizado primeiramente 

este passo e deviam negar-lhes o auxílio médico, enquanto o não fizessem.5 Na Época Moderna, 

o tratamento e a cura do corpo estava subalternizado em relação à cura e salvação da alma.6  

A confissão era, portanto, o primeiro passo a executar pelo enfermo em agonia,7 mas 

toda a pessoa em perigo de vida devia solicitar igualmente a receção de mais dois sacramentos: 

a comunhão e a santa-unção. A comunhão era efetuada através do transporte do Santíssimo 

Sacramento a casa do doente. Este procedimento obedecia a regras e rituais estabelecidos pela 

Igreja Católica bracarense, nas suas constituições sinodais. Nas paróquias onde as confrarias do 

Santíssimo Sacramento existiam, elas eram chamadas a integrar o cortejo que se realizava para 

levar o viático aos doentes.8 Segundo os estatutos da confraria do Santíssimo Sacramento de São 

Vítor, cabia a um mesário executar o toque da campainha, de modo a congregar as pessoas 

junto à igreja, para acompanharem a procissão. Era da competência dos membros desta 

instituição, o transporte do pálio debaixo do qual o sacerdote levava a sagrada custódia com a 

hóstia, coberta com um véu. Competia-lhes também transportar o turíbulo e a naveta, 

necessários para a incensação, bem como a cruz que abria o cortejo, as tochas9 e as lanternas 

de prata que o abrilhantavam, solenizavam e acompanhavam.10 Para além destes apetrechos, as 

referidas constituições sinodais determinavam o transporte de uma caldeira de água benta, para 

                                                             
5 Constituições Synodais do Arcebispado de Braga ordenadas no anno de 1639, pelo illustríssimo Senhor Arcebispo 
D. Sebastião de Matos Noronha e mandadas imprimir a primeira vez pelo illustríssimo Senhor D. João de Sousa, 
Lisboa, na Oficina de Miguel Deslandes, 1697, p. 61. 
6 Portanto, o sacerdote era o “médico” da alma e tinha prioridade sobre o médico do “corpo.” Sobre este aspeto 
veja-se Santos, Eugénio dos, “O homem português perante a doença no século XVIII: atitudes e receituário,” in 
Revista da Faculdade de Letras, Porto, Universidade do Porto, 1984, p. 190. 
7 Era necessário fazer uma confissão geral de toda a vida, ao aproximar-se o perigo da morte. Consulte-se a este 
respeito Lebrun, François, “As reformas: devoções comunitárias e piedade pessoal”, in Duby, Georges Duby; Ariés, 
Philippe Ariés (org), História da Vida Privada: do Renascimento ao Século das Luzes, vol. III, Porto, Edições 
Afrontamento, 1990, p. 82. 
8 Para este assunto veja-se Beirante, Maria Ângela, As antigas confrarias da vila de Cabeção: espelho da sua vida 
social e religiosa, Cabeção, Edição da autora, 2011, p. 25; Martínez Gil, Fernando, Muerte y sociedad en la España 
de los Austrias, Siglo XXI de España Editores, 1993, p. 386. 
9 O arcebispo D. Frei Agostinho de Jesus instituiu, no século XVII na irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, 
um legado que determinava a presença de 12 tochas para acompanhar o Santíssimo Sacramento sempre que este 
saísse a casa de um doente. AISB, Fundo da irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro das quitações do 
legado de Frei Agostinho de Jesus, 1742-1816, fls. 1-60.  
10 AISV, Fundo da confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor, Estatutos da confraria do Santíssimo 
Sacramento de São Vítor, 1744, fls. 10v.-11v. As tochas colocadas nas lanternas que acompanhavam o Santíssimo 
Sacramento de São Vítor, eram pagas pelos arcebispos de Braga. Relativamente a este pagamento leia-se Costa, 
Luís, Igreja de São Victor. Elementos para a história deste templo, Braga, Edição da paróquia de São Victor, 1979, 
p. 17.  
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benzer o leito do enfermo. Durante todo o percurso a campainha continuava a tocar assinalando 

a passagem do cortejo solene.11 Os moradores da casa do doente deviam ter previamente 

preparada a habitação, varrendo-a e limpando-a, de forma a receber condignamente tão 

importante ato pio. Uma mesa devia estar aprestada com uma toalha, para nela o sacerdote 

colocar a custódia, quando entrasse na residência. 

Uma vez chegados à residência do doente, todos os presentes deviam rezar uma ave-

maria e um pai-nosso. O sacerdote perguntava, em primeiro lugar, se o indivíduo desejava 

confessar-se, na eventualidade de ainda o não ter feito, ou por desejar fazê-lo de novo. Só depois 

de salvaguardado este aspeto, é que dava a comunhão. Em seguida, o sacerdote lembrava ao 

doente a necessidade e importância da receção imediata da santa-unção, se porventura este 

sacramente ainda não tivesse sido administrado. Mediante solicitação prévia, o doente podia 

manifestar o desejo de receber este terceiro sacramento, logo após a receção da comunhão. O 

regresso à igreja local devia decorrer com solenidade e o pároco responsável informava os 

acompanhantes presentes do benefício espiritual que tinham auferido pela sua participação 

naquele ato: a Igreja concedia-lhes 40 dias de perdão12 das penas do Purgatório.13 Desta forma, 

facultando o alívio dos castigos no além aos presentes, a Igreja apelava e estimulava a 

participação de todos os elementos da comunidade, na administração dos sacramentos aos 

enfermos e reforçava o seu prestígio e autoridade sócio-religiosos.  

O sacramento da santa-unção era facultado a todo o católico em perigo evidente de 

morte, por doença, velhice ou desastre e devia ser preferencialmente efetuado antes da perda do 

uso da razão, por parte do indivíduo agonizante.14 Era ministrado pelos clérigos que 

                                                             
11 Como refere Maria Torres Jiménez, o transporte do Santíssimo Sacramento a casa do enfermo transformava-se 
numa procissão eucarística em que se conjugavam a celebração litúrgica com a participação popular. A comunhão 
proporcionava ao agonizante a recepção do alimento que o ajudaria a conduzir à salvação na outra vida. Consulte-se 
Torres Jiménez, Maria Raquel, Formas de organización y práctica religiosa en la Castilla la Nueva. Siglos XIII-XVI, 
Madrid, Facultad de Geografía e Historia da Universidad Complutense de Madrid, 2002, p. 2101, tese de 
Doutoramento policopiada. 
12 O ritual de transporte e administração do Santíssimo Sacramento aos enfermos era semelhante no mundo 
católico moderno. Atente-se na descrição feita por Miguel López Muñoz relativamente à província de Granada. López 
Muñoz, Miguel Luis, “El Corpus Christi y las hermandades sacramentales en la Granda Moderna,” in I Congresso 
Nacional de las cofradias sacramentales. Minerva. Liturgia, fiesta y fraternidade en el barroco espanhol, Sepúlveda, 
(Segóvia), Cofradía del Corpus de Sepulveda, 2008, p. 268. 
13 Sobre os procedimentos a efetuar na concessão do Santíssimo Sacramento aos enfermos consulte-se 
Constituições Synodais do Arcebispado de Braga…, pp. 80-85. 
14 De facto, embora fosse também conhecida como a unção dos enfermos, este sacramento era atribuído 
essencialmente aos doentes em risco de vida. Sobre este aspeto leia-se Torres Jiménez, Maria Raquel, Formas de 
organización y práctica religiosa…, p. 1594. 
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superintendiam as paróquias,15 os quais, quando visitavam os doentes, deviam consciencializá-

los da necessidade e do benefício que lhes proporcionava este sacramento. Quando um enfermo 

solicitasse a santa-unção, em separado da receção do Santíssimo Sacramento, o sacerdote 

titular da paróquia, bem como um clérigo coadjuvante, saíam da igreja em direção a casa do 

doente, caminhando atrás de uma cruz. A caixa contendo os santos óleos utilizados na 

administração do sacramento, era transportada num prato, onde se vertia a água para lavar as 

mãos do sacerdote, que as enxugava numa toalha. O doente era ungido nas zonas do corpo 

preceituadas pelo ritual da santa-unção. O requerimento deste sacramento, por parte dos 

enfermos em risco, era uma obrigação que estes deviam cumprir. Na verdade, qualquer doente 

que se negasse obstinadamente a recebê-lo, sendo para isso avisado, não teria direito a uma 

sepultura eclesiástica, o que significava a sua exclusão da comunidade dos fiéis, após a morte.16  

Os párocos deviam acompanhar os doentes, para os conduzir a uma “boa morte”, em 

paz com Deus e os irmãos, lembrando-lhes a morte de Cristo, bem como toda a sua 

misericórdia e piedade. Como corolário deste processo, cabia aos sacerdotes instar os doentes a 

que nomeassem repetidas vezes o nome de Jesus, como forma de alcançarem a salvação. 

Segundo alguns estudos, a presença na casa dos enfermos pobres era, para certos clérigos, 

uma tarefa da qual se procuravam eximir. Em contrapartida, manifestavam grande prontidão a 

acorrer às residências dos mais ricos, quando solicitados para acompanhar a sua agonia, 

procurando obter deste modo benefícios materiais.17 

A receção destes três sacramentos cumpria uma dupla função.18 Por um lado, não 

deixavam de ser uma forma de pedir a Deus o restabelecimento da saúde do doente, 

especialmente através da santa-unção. Por outro, partindo o indivíduo para o outro mundo, estes 

sacramentos tinham como objetivo preparar com confiança a sua alma para enfrentar esse 

                                                             
15 Se a confissão e a eucaristia limpavam os pecados e preparavam a alma para a glória eterna, a santa-unção 
procurava igualmente aliviar o enfermo da sua doença, restituir-lhe saúde corporal e fortalecê-lo contra as tentações 
demoníacas. Para este assunto leia-se Pinar, Francisco Lorenzo, Muerte y ritual en la Edad Moderna. El caso de 
Zamora (1500-1800), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1991, pp. 47, 49. 
16 Relativamente à aplicação do sacramento da Santa Unção em Braga veja-se Constituições Synodaes do 
Arcebispado de Braga…, pp. 58, 93-98. 
17 Para este assunto veja-se Lorenzo Pinar, Francisco Javier, “El comercio de la muerte en la Edad Moderna. El caso 
de Zamora,” in Serrano Martín, Eliseo (ed.,) Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, 
Instituto “Fernando el Católico”, 1994, p. 447. 
18 Sobre a importância do enfermo em perigo de vida requerer estes sacramentos consulte-se igualmente Rodriguez 
Sánchez, Angel, “La muerte en España: del miedo a la resignacion,” in Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, 
Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-XVII…, p. 37. 
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momento decisivo, crente na salvação. Equiparando e associando o seu sofrimento ao de Cristo 

redentor, o agonizante esperava alcançar como ele a glória eterna na outra vida.19 

O estudo a que procedemos, relativamente ao papel desempenhado pelas confrarias 

bracarenses, no período da agonia dos indivíduos, revelou que poucas eram as que 

expressamente se debruçavam sobre esta questão. A irmandade do Bom Jesus dos Santos 

Passos determinava que dois dos seus mesários visitassem os confrades doentes, no sentido de 

os confortar pela situação que estavam a viver e de os alertar sobre a necessidade de preparem 

a sua alma,20 para a eventualidade de ter de comparecer diante de Deus, requerendo 

especialmente o sacramento da confissão. Para além disso, deviam inquirir o enfermo, 

sobretudo se fosse pobre, se necessitava de algum apoio específico da confraria,21 para que esta 

o socorresse na medida das suas possibilidades.22  

Também na confraria das Almas de São João da Ponte, dois mesários estavam 

encarregues de caritativamente visitarem os confrades doentes.23 Os referidos irmãos deviam 

oferecer os seus préstimos ao enfermo, para o ajudar naquilo que ele considerasse necessário e 

não pudesse providenciar por si mesmo.24 A sua congénere de São Vítor atribuía a dois 

mordomos a tarefa de visitarem os irmãos doentes, aos quais deviam apelar para se 

confessarem e receberem os outros sacramentos. Os mordomos prontificavam-se a chamar um 

                                                             
19 Estavam previstas penas de prisão para os clérigos que por negligência deixassem morrer os enfermos sem que 
estes recebessem os três sacramentos aqui referidos. Constituições Synodais do Arcebispado de Braga…, p. 58. 
20 No fim do século XVII, os confrades da irmandade da Virgem da Guadalupe no México tinham de visitar os colegas 
em agonia para os aconselharem sobre como deviam preparar a sua alma para uma “boa morte”. Leia-se Ragon, 
Pierre, “Mouvement confraternuel et spiritualité dans le Mexique de la fin du XVII siécle,” in Dompnier, Bernard; 
Vismara, Paola (dir.), Confreries et devotions dans la catholicité moderne (mid-XV siécle début XIX siécle), Rome, 
École Française de Rome, 2008, p. 396. Também as confrarias da Vera Cruz, no País Basco, apoiavam os seus 
irmãos pobres e doentes. Leia-se García Fernández, Ernesto, “Las hermandades y confradías de la Vera Cruz en el 
País Vasco”, in Hispania Sacra, LXI, 124, Madrid, CSIC, 2009, p. 464. 
21 Na Idade Moderna, em França, existiam confrarias denominadas dos “agonizantes” ou “da boa morte,” que 
tinham por objetivo principal ajudar os seus membros a enfrentar convenientemente a sua morte. Tais instituições 
existiam em número bem mais reduzido em Portugal. A este propósito veja-se Hernandez, Françoise, “Etre confrére 
des agonisants ou de la bonne mort aux XVII et XVIII siécles,” in Dompnier, Bernard; Vismara, Paola (dir.), 
Confreries et devotions dans la catholicité moderne (mid-XV siécle début XIX siécle)…, pp. 311, 329-330. 
22 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos, 1707, fls. 27v.-28; Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos e confraria de 
Santa Ana, 1747, fl. 109. 
23 No século XVIII, a confraria do Espírito Santo de Ponte de Lima, enviava dois dos seus confrades a casa dos 
irmãos enfermos, para o ajudarem a bem morrer. Consulte-se sobre este auxílio Araújo, Maria Marta Lobo de, “A 
ajuda aos pobres nas confrarias de Nossa Senhora da Guia e do Espírito Santo de Ponte de Lima (séculos XVII a 
XIX), in Bracara Augusta, Braga, Edição da Camara Municipal de Braga, 2001/2002, p. 457. 
24 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Estatutos da confraria das Almas de São João da 
Ponte, desta cidade de Braga, 1784, fl. 8. 
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confessor, caso o enfermo lho solicitasse.25 Por seu turno, na irmandade de Santa Cruz, se um 

confrade adoecesse, cabia ao colega que residisse mais próximo, avisar o juiz ou o secretário da 

instituição sobre o sucedido. Estes responsáveis da irmandade tinham então de visitar e 

confortar o confrade enfermo, alertando-o sobretudo para a necessidade de, desde logo, 

preparar a sua alma para a eventualidade do encontro com Deus. Tanto o juiz como o secretário 

podiam delegar esta tarefa nos confrades vizinhos ou amigos do doente, subtraindo-se a este 

auxílio.26 Os estatutos previam penalizações, a arbítrio da Mesa, para os confrades e mesários 

que não cumprissem estas disposições.27 Já na irmandade de São Crispim e São Crispiniano, os 

mesários visitadores de enfermos tinham por função principal informar-se sobre o estado de 

pobreza dos confrades doentes, para que a confraria os pudesse apoiar no enterro, 

especialmente através da compra de uma mortalha. Mas cremos que não deixariam de ter para 

com o agonizante, as mesmas atitudes que mencionámos nas anteriores confrarias.28 Por fim, na 

irmandade de São Vicente, os dois visitadores de enfermos eram avisados pelo juiz da 

instituição, quando algum confrade se encontrava doente. Estes dois mesários visitavam o 

referido irmão para o confortar e exortar a que se confessasse, como forma de preparação para 

a eventualidade de ter de comparecer diante do “tribunal divino.”29 

Estes seis casos confraternais referidos eram, contudo, uma minoria.30 As restantes 

irmandades bracarenses estudadas, nada referiram sobre eventuais procedimentos tendo em 

vista o auxílio espiritual e caritativo aos irmãos em agonia, relegando sobretudo o apoio à 

salvação das suas almas para depois da ocorrência da morte, através da celebração de missas.31  

                                                             
25 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, 
fls. 12-12v. 
26 Na confraria de São Crispim e São Crispiniano do Porto, na Época Medieval, o provedor ordenava a um confrade 
para que acompanhasse os colegas que, na hora da morte, estivessem sem ninguém que os apoiasse. Veja-se para 
este assunto Oliveira, Maria Helena Mendes da Rocha, A confraria de São Crispim e São Crispiniano e o seu 
Hospital na Idade Média, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001, pp. 43-44, tese de Mestrado 
policopiada. 
27 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 272v.-273, 378.  
28 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1731, fl. 21. 
29 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos da irmandade de São Vicente, 1723, fls. 11v, 18-
18v.; Livro de estatutos da irmandade de São Vicente, 1768, fls. 19, 35v.-36. 
30 Em contraposição, na realidade italiana renascentista, estes apoios confraternais encontravam-se bem mais 
presentes. Consulte-se a este propósito Terpstra, Nicholas, Lay confraternities and civic religion in renaissance 
Bologna, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 70-71.  
31 Nos hospitais da região francesa de Champanhe, os doentes deviam ser acompanhados espiritualmente, para 
serem preparados para a eventualidade da morte. Sobre esta preparação leia-se Viard, Georges, “Bureaux des 
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Ao mesmo tempo, o sentir do aproximar da morte era igualmente uma ocasião propícia 

para cada pessoa elaborar o seu testamento.32 Este documento era um testemunho das 

conceções mentais do homem moderno, refletindo os seus receios e aspirações em relação ao 

destino da alma após a morte. Tendo sido, ainda durante a Idade Média, um instrumento 

utilizado apenas pela realeza e pelos grupos sociais mais favorecidos, na Idade Moderna a 

elaboração do testamento conheceu também uma certa difusão entre as pessoas de outras 

camadas sociais, ainda que continuassem a ser muitos os que faleciam sem o fazer.33 Os 

testamentos dividiam-se em duas partes fundamentais. Na primeira, o indivíduo abordava as 

questões respeitantes à sua morte, ao destino do corpo e à procura da salvação da alma. O 

homem católico da Época Moderna manifestava, no testamento, a sua fé em Deus, na Igreja 

Católica e nos seus preceitos. Consciente da sua fragilidade, apelava a Deus, juiz da sua alma, 

bem como aos santos intercessores, no sentido de ser aceite entre os eleitos no Paraíso. Os 

testadores manifestavam igualmente a sua preocupação com a escolha da mortalha que 

envolveria os seus corpos, para além da designação dos serviços pios religiosos a efetuar em 

benefício da alma, antes e depois do sepultamento, bem como o local onde este devia ocorrer.34  

A segunda parte dizia sobretudo respeito aos aspetos da vida mundana e material do 

indivíduo.35 O testador mencionava os herdeiros dos bens, conformando-se com as prescrições 

legais nesta matéria.36 Muitos referiam a existência de dívidas por saldar à hora da morte, quer 

                                                                                                                                                                                   
pauvres et confréries de charité en champagne meridionale (XVI-XVIII siécles),” in Histoire, Economie, Societé, Paris, 
Éditions Armand Colin, vol. 10, nº 3, 1991, p. 320. 
32 Os testamentos começaram a surgir com maior frequência em Portugal a partir do século XIII. Confira-se Araújo, 
Ana Cristina, “Morte,” in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal, Lisboa, Círculo 
de Leitores, 2000, p. 270. Relativamente ao receio do aproximar da morte como motivo para redação do 
testamento leia-se Carvalhosa, Adelino, “A importância dos testamentos para o estudo das mentalidades: estudo de 
dois testamentos, de um rol de bens e de um codicilo: fins do século XVII, princípios do século XVIII,” in Separata do 
Boletim do Arquivo Distrital do Porto, Porto, 1986, p. 8. 
33 Sobre a progressiva adoção da feitura do testamento em Venade, por parte da população local, nas últimas 
décadas do século XVIII confira-se Durães, Margarida, “Uma primeira aproximação aos testamentos: Venade e a 
prática de testar da sua população,” in Feijó, Rui; Martins, Hermínio, Pina Cabral, João de (coord.), A morte no 
Portugal Contemporâneo. Aproximações sociológicas, literárias e históricas, Lisboa, Editorial Quercos, 1985, pp. 
170-171. 
34 A antevisão do dia da morte e das cerimónias fúnebres do indivíduo era até estimulada por alguns livros 
designados por “Artes de bem morrer”. Para este assunto veja-se Carvalho, José Adriano de, “Artes de morrer na 
Idade Média e no Barroco: exercício de união, exercício de anulação”, in Revista da Faculdade de Letras, 5ª série, 
nº13/14, Lisboa, Universidade de Lisboa, 1990, p. 163. 
35 Sobre estas duas componentes fundamentais dos testamentos confira-se Heredia Gálian, Maria José, “Los 
testamentos. Un tipo textual com tradición:de la Edad Media a la actualidad,” in Revista de investigácion linguística, 
nº 1, vol. V, Murcia, Facultad de Letras de La Universidad de Murcia, 2002, pp. 155-170. 
36 Segundo a legislação então vigente, dois terços da herança deviam caber aos herdeiros legítimos, o conjugue em 
primeiro lugar, seguido pelos filhos. Uma terceira parte da herança ficava livre para o testador poder destinar a 
quem quisesse, ou aplicá-la em legados pela sua alma. Consulte-se Durães, Margarida, “No fim não somos iguais: 
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aquelas que tinham para com outros indivíduos, quer em sentido inverso.37 Outros testadores 

não se esqueciam também de pedir perdão a quem porventura tivessem ofendido, ao mesmo 

tempo que tomavam idêntica atitude perdoando aqueles que, no passado, de qualquer forma os 

ofenderam. Na verdade, estes desejos recíprocos de perdão, declarados pelos testadores, apesar 

de se reportarem a acontecimentos da sua vida terrena, tinham igualmente por objetivo alcançar 

de Deus o perdão dos seus pecados. Para além deste aspeto, sendo perdoado por aqueles a 

quem tinha prejudicado ou feito mal, o agonizante podia partir com a consciência tranquila e a 

alma mais serena. Em suma, o testamento, na Idade Moderna, era uma forma de as pessoas 

deixarem resolvidos os assuntos da vida terrena e, essencialmente, de procurarem obter o 

trânsito seguro da sua alma, rumo à salvação. De facto o testamento era, em primeiro lugar, um 

ato religioso, através do qual o homem se entregava à misericórdia divina, mas não deixava de 

ser também um expediente em que procurava deixar resolvidas as questões de ordem mundana 

e material, como a herança dos bens, ou as dívidas por saldar. 

 Aos testamenteiros, indicados pelo testador, cabia dar execução à última vontade deste, 

mas se porventura ele os não nomeasse, essa tarefa recaía sobre os seus herdeiros. A Igreja 

recomendava aos párocos para serem zelosos, na verificação do cumprimento efetivo dos 

testamentos. Nesse sentido, o arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles (1704-1728) decretou, em 

1713, a elaboração de livros de testamentos, em todas as paróquias.38 Mas, como já 

mencionámos anteriormente, apesar da importância deste documento na Época Moderna, nem 

todos procediam à sua elaboração. Na realidade, entre os mais pobres, apenas uma minoria 

procedia à redação testamental.39 

                                                                                                                                                                                   
estratégias familiares na transmissão da propriedade e estatuto social,” in Boletín de la Asociacíon de Demografía 
Histórica, X, 3, 1992, pp. 129, 137-140; Lopes, Maria José, A salvação da alma: uma visão através de testamentos 
do século XIX – ilha de Santiago, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2007, p. 39, tese de 
Mestrado policopiada. 
37 Relativamente à preocupação dos testadores com o acerto de dívidas veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, 
“Balanços de vidas, medo da morte e esperança na salvação: os testamentos dos emigrantes portugueses para o 
Brasil (séculos XVII e XVIII”, in Cadernos de História, vol. 8, nº 9, Belo Horizonte, Departamento de História da PUC, 
2006, p. 42; González Demuro, Wilson, “Testamientos, obras piadosas y conflictos: Montevideo entre finales del 
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX,” in Hispânia Sacra, LXIII, 127, Madrid, CSIC, 2011, p. 263. 
38 A respeito da decisão de D. Rodrigo de Moura Teles confira-se Soares, Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga 
no século XVII. Sociedade e mentalidades pelas visitas pastorais (1550-1700), Braga, Universidade do Minho, 
Governo Civil de Braga, 1997, p. 539. 
39 A este propósito leia-se Carvalho, David Augusto Figueiredo Luna de; Moreira, Francisco Manuel Antunes de 
Matos; Rosa, Maria Luísa Castanho, “Atitudes perante a morte a níveis de religiosidade em Sintra nos meados do 
século XVIII,” in Soares, Maria Micaela (dir.), Boletim Cultural da Assembleia Municipal de Lisboa, nº 88, tomo 1, 
Lisboa, 1982, p. 64; Martín García, Alfredo, “Religiosidad y actitudes ante la muerte en la Montaña Noroccidental 
Leonesa: el concejo de Laciana en el siglo XVIII”, in Estudios Humanísticos. Historia, nº 4, León, Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de León, 2005, p. 161; Tavares, Marília de Assis, “A pobreza na Ribeira Grande 
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 Apesar da situação de enfermidade ser um motivo condutor à elaboração deste 

documento, não podemos afirmar ser esta a única razão motivadora para a sua execução. 

Atentemos no quadro seguinte, o qual pretende revelar as justificações avançadas pelos 

testadores estudados, para procederem à sua elaboração:  

 
Quadro: 1 Razões invocadas para a elaboração do testamento 

Motivo para 
elaborar o 
testamento 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Totais 

 M F M F M F M F M F  

Doente na 
cama 

17 17 15 18 19 22 12 9 18 16 163 

Velhice e 
doente na 
cama  

1  3 2      1 7 

Velhice e 
temer a morte 

      1 1   2 

Velhice e 
achaques 

 1      2   3 

Achaques e 
temor da 
morte 

3   1 1   3 1  9 

Estando com 
saúde, mas 
temendo o dia 
da morte 

4 3 2 4 3 1 8 7 2 6 40 

Não refere 3 1 2 4 1 1 3 5 4 2 26 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia 
da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 
89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de 
testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 

A análise dos dados apresentados confirma, de facto, a ocorrência de uma doença 

grave, que fazia temer a morte, como o motivo preponderante para os bracarenses setecentistas 

redigirem o seu testamento.40 Cerca de 65% dos testadores analisados invocaram tal 

fundamento. Estes homens e mulheres pretendiam, portanto, deixar resolvidas as questões da 

sua vida terrena, mas também aquelas respeitantes à salvação da alma, antes que a doença 

conhecesse um agravamento que os impedisse desse desiderato, pois era exigido ao indivíduo 

                                                                                                                                                                                   
durante a segunda metade do século XVI: estudo quantitativo baseado nos registos de óbito,” in Arquipélago – Série 
Ciências Humanas, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1983, pp. 47-48.  
40 No século XVIII, em Zalamea La Real, Espanha, mais de 70% dos testadores elaboraram o seu testamento por se 
encontrarem enfermos, facto que os fazia temer a morte e prepararem a sua alma para garantir a salvação. Veja-se 
sobre este aspeto García García, Francisco, “El ritual de la muerte en Zalamea La Real en la segunda mitad del siglo 
XVIII,” in Huelva en su Historia, 2ª Época, vol. 11, Huelva, Universidad de Huelva, 2004, pp. 150-151. 
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estar na posse do uso da razão e dos sentidos, para o testamento ter reconhecimento jurídico.41 

Uma percentagem reduzida de testadores mencionava a associação entre a doença e a velhice,42 

como fatores decisivos para esta tomada de posição. É provável que entre os 65% de indivíduos 

que invocaram a situação de doença como razão para elaborar o seu testamento, existissem 

também muitos idosos mas, de facto, tal não foi mencionado explícitamente. Também para um 

número reduzido de testadores, o facto de estarem há alguns anos com “achaques,” levou-os a 

tomar esta decisão. Ou seja, a morte não se lhes apresentava como iminente mas, devido à sua 

idade avançada e a problemas de saúde crónicos, receavam que ela estivesse naturalmente a 

aproximar-se.43 Esse receio tornava, portanto, conveniente a redação do testamento.  

Um outro conjunto de testadores da nossa amostra, não alegou a doença ou a velhice 

como motivos para a feitura dos testamentos. Pelo contrário, 16% destes indivíduos afirmaram 

explicitamente estar de boa saúde. Por isso, a razão principal que parece tê-los motivado a 

redigir este documento, relacionava-se com a crença de que todo o cristão devia estar preparado 

para a eventualidade da morte, a qual devia temer, pois podia surgir de repente e sem aviso, 

colhendo a alma de surpresa e lançando-a na perdição eterna. Assim, como forma de se 

precaverem face a qualquer acontecimento imprevisto, estas pessoas elaboraram o seu 

testamento, apesar de não se encontrarem doentes ou em risco iminente.  

 Depois de se ter devidamente preparado para a morte, o agonizante devia entregar-se à 

misericórdia de Deus, aguardando a sua chamada. A agonia do homem da Época Moderna, não 

devia ser vivida de forma privada e solitária. Pelo contrário, a família estava presente ao seu 

lado, para o ajudar naquele transe difícil. Os vizinhos e amigos deviam igualmente comparecer 

na casa do moribundo, orando por ele e acompanhando-o nas suas últimas horas.44 

                                                             
41 Relativamente à situação de enfermidade como principal razão de feitura do testamento confira-se igualmente 
Pino García, José Luis del, “Muerte y ritos funerários en Córdoba a fines de la Edad Media,” in Miscelánea Medieval 
Murciana, Murcia, Ediciones de la Universidad de Murcia, vol. XXV-XXVI, 2001-2002, pp. 234-235. 
42 Em relação à velhice como fator motivador para a feitura do testamento na Idade Moderna veja-se também Martín 
García, Alfredo, “Religiosidad y actitudes ante la muerte…,” p. 156. 
43 No século XVII, em Lisboa, mais de 70% dos testadores elaborava este documento no máximo até um ano antes 
do falecimento. Sobre este aspeto leia-se Ferreira, João Rosa; Taborda, Maria da Piedade; Sottomayor, Pedro José, 
“Contribuição para o estudo das atitudes perante a morte nos testamentos da região de Lisboa no século XVII”, in 
Soares, Maria Micaela (dir.), Boletim Cultural da Assembleia Municipal de Lisboa…, pp. 58-59. 
44 A propósito da presença do pároco, de familiares, amigos e vizinhos junto do indivíduo agonizante, bem como no 
período do velório leia-se Chaunu, Pierre, La mort à Paris, XVI, XVII, XVIII siécles, Paris, Fayard, 1978, p. 347; Moya, 
Juan del Arco, “Religiosidad Popular en Jaén durante el siglo XVIII. Actitud ante la muerte,” in Álvarez Santalo, C.; 
Buxó, Maria Jesus; Becerra, S. Rodriguez (coord.), La Religiosidad Popular. Vida y Muerte: la imaginacion religiosa, 
Barcelona, Editorial Anthropos, 1989, pp. 314-315. 
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Simultaneamente, como já relevámos, a presença sacerdotal era fundamental.45 Recordamos 

que os sacerdotes de cada paróquia deviam procurar acompanhar os doentes para os ajudar a 

bem morrer, lembrando-lhes a morte de Cristo, a sua misericórdia e piedade, fazendo-lhes 

nomear muitas vezes o nome de Jesus. Estes procedimentos tinham como objetivo proporcionar 

uma morte serena, na qual o indivíduo não desesperasse ou ficasse descrente, relativamente às 

suas possibilidades de alcançar a salvação. Assim, leigos e clérigos acompanhavam o 

moribundo nos seus últimos momentos de vida, rezando fervorosamente a Deus pela sua alma, 

até a pessoa exalar o último suspiro.46 

 Nos primeiros momentos após o falecimento, as orações deviam prosseguir, conduzidas 

pelo sacerdote, pois a alma do defunto comparecia agora diante de Deus para conhecer o seu 

destino no além e precisava da ajuda intercessora dos vivos.47 Todavia, no que diz respeito ao 

período seguinte após a morte,48 em Braga, as fontes analisadas pouco ou nada nos revelam 

sobre os procedimentos adotados nestes momentos. Tendo em atenção alguns trabalhos, 

relativos à realidade europeia católica, cremos que os corpos seriam então lavados49 e os 

homens também barbeados.50 Havia geralmente um indivíduo encarregue de fazer a toilete do 

                                                             
45 No Antigo Regime, a vivência da agonia final e da morte tornava fundamental a presença do sacerdote, para 
ajudar o doente a bem morrer. Para este assunto confira-se Peset, José Luís, “Clérigos y médicos ante la muerte,” 
in Via Spiritus: revista de história da espiritualidade e do sentimento religioso, 15, Porto, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 2008, pp. 26-27. 
46 A irmandade de São Pedro dos Clérigos tinha um especial cuidado com os seus confrades que estivessem em 
agonia e não tivessem familiares que os acompanhassem naquela hora difícil. Por isso, determinava que dois 
confrades da instituição fossem acompanhar o moribundo nos seus últimos momentos para o ajudar a bem morrer. 
A confraria previa também que se acendesse uma lâmpada de azeite na casa do confrade enfermo que fosse pobre 
e desamparado, enquanto durasse a sua agonia, bem como uma vela para os confrades que o acompanhassem 
naquelas horas. Estes deviam rezar por ele um “ofício da Agonia” e tomar-lhe a mão quando sentissem que estava 
prestes a expirar. É possível que estes procedimentos fossem comuns no acompanhamento dos defuntos em Braga 
no século XVIII. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Livro de estatutos da irmandade de São 
Pedro, 1739, p. 64. 
47 Sobre a presença do sacerdote, familiares e amigos rezando continuamente pelo moribundo confira-se Ziegler, 
Jean, Les vivants et la mort, Paris, Éd. Du Seuil, 1975, pp. 238-239. 
48 No século XIX, a irmandade dos clérigos de Cervães determinava a presença de alguns dos seus membros para 
ajudarem a morrer os confrades agonizantes. Após a ocorrência da morte, deviam estender o corpo do defunto 
decentemente sobre o leito, colocar as suas mãos na posição adequada e fechar-lhe os olhos e a boca. Sobre estes 
procedimentos leia-se Araújo, António de Sousa, “Irmandades de clérigos e assistência ao clero em Portugal. Notas 
para o estudo do problema na irmandade dos Clérigos de São Pedro de Montório de Cervães (Braga). Sacerdotes 
seus membros nos três últimos séculos 1665-1965,” in Itinerarium, Lisboa, Editorial Franciscana, 1982, p. 423. 
49 Em França, já na Idade Média o defunto era lavado. Veja-se Alexander-Bidon, Daniéle, “Le corps et son linceul,” in 
Alexander-Bidon, Daniéle; Treffort, Cécile (dir.), A réveiller les morts. La mort au quotidien dans l´occident medieval, 
Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1993, p. 185. 
50 Sobre a prática de lavar os defuntos, barbeá-los e cortar-lhe as unhas, no Portugal Moderno, leia-se Reis, José 
dos, A morte é uma festa ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX, 4ª ed., São Paulo, Companhia das 
letras, 2004, p. 90.  
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falecido.51 As mãos do defunto eram colocadas em postura de oração ou então sobre o púbis. A 

casa do defunto abria-se à visita dos amigos e vizinhos, os quais passavam diante do cadáver. 

As fontes testamentais bracarenses compulsadas, praticamente nada referem sobre estes 

aspetos, com uma única exceção. Em 1741, Tomásia Ferreira, moradora na rua da Cónega, 

determinou a entrega da camisa que envergasse no momento da morte, à pessoa que “a viesse 

lavar”. Esta menção refere-se, certamente, à lavagem do seu corpo depois do falecimento. A 

testadora fez esta referência rápida no seu testamento, sem se alongar noutros detalhes sobre 

tal procedimento, identificando apenas a pessoa a quem queria doar a referida peça. Este aspeto 

leva-nos a pensar que a prática da lavagem dos corpos após a morte, assinalada noutras terras e 

países, era igualmente comum na cidade de Braga, no século XVIII.  

Em relação a outros procedimentos constatámos o empréstimo, por parte de algumas 

confrarias, da sua caldeira de água benta, para ser colocada em casa do defunto,52 enquanto 

este estivesse exposto, bem como o fornecimento de velas ou tochas para o ladear e solenizar, 

enquanto se mantivesse o velório.53 Estes dados são indicadores da presença da água benta e 

das luzes das velas junto dos restos mortais, como uma prática relativamente comum. 54 Mas, no 

que diz respeito a outros procedimentos, de natureza religiosa, ritual ou até supersticiosa, nada 

mais sabemos. As fontes são silenciosas nesse aspeto. Que crenças e procedimentos populares, 

na cidade de Braga, para além dos preceituados pela religião, eram postos em prática, por 

ocasião do falecimento dos seus habitantes? É uma pergunta a que de momento não 

conseguimos responder. 

 

 

 

 

                                                             
51 A propósito da toilete do defunto veja-se Ziegler, Jean, Les vivants et la mort…, pp. 238-239. Em França, o 
amortalhamento e a toilette dos mortos estava, muitas vezes, a cargo de uma mulher. Consulte-se sobre esta 
particularidade L´Hermite-Leclercq, Paulette, “La femme, la recluse et la mort,” in Martín, Eliseo Serrano (ed.), 
Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-XVIII…, p. 156. 
52 O óbito do defunto ocorria quase sempre na sua residência. Para este aspeto leia-se Franco Rubio, Gloria, Cultura 
y mentalidad en la Edad Moderna, Sevilha, Mergablum edición y comunicacíon, 1999, p. 52. 
53 Em 1579, a confraria do Senhor Nazareno de Córdova enviava velas e panos para o velório dos confrades 
defuntos. Relativamente a este auxílio fúnebre confira-se Herrera Mesa, Pedro Pablo, “La práctica de las obras de 
Misericórdia en las cofradías cordobesas, siglos XIV-XVII,” in Campos y Fernandez de Sevilla, F. Javier (dir.), La 
Iglesia Española y las Instituciones de Caridad, Madrid, Ediciones Escurialenses, 2006, pp. 114-115. 
54 A confraria de Nossa Senhora do Rosário, de Beiriz, fornecia igualmente uma vela para arder junto dos confrades 
defuntos, enquanto estes estivessem a ser velados. Consulte-se Torres, António Brandão Martins, Confraria de 
Nossa Senhora do Rosário. Memória do Tricentenário, Póvoa de Varzim, s. n., 1986, p. 19. 
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3.1.2 A escolha da mortalha fúnebre  

 

A preparação do corpo do defunto englobava um aspeto importante, o qual era 

geralmente por ele determinado, aquando da elaboração do testamento. Este dizia respeito ao 

momento em que os seus restos mortais eram envolvidos nas vestes que o amortalhavam.55 Ao 

longo dos séculos, as mortalhas utilizadas pelos defuntos, com as quais eram sepultados, 

conheceram uma evolução importante. Se na Idade Média, desde o século X, os defuntos eram 

geralmente revestidos com um simples sudário ou lençol, a partir da Idade Moderna difundiu-se, 

no mundo católico, o costume de amortalhar os cadáveres com o hábito de uma ordem 

religiosa.56 O quadro inserido no anexo 1 apresenta-nos a forma como, no século XVIII, os 

testadores bracarenses desejaram ser amortalhados. 

A sua análise demonstra uma preferência notória pela escolha do hábito de São 

Francisco de Assis. Cerca de 41% dos indivíduos do nosso estudo, solicitaram este hábito como 

a única veste de sepultamento. Todavia, se considerarmos também os testadores que incluíram 

a veste franciscana em conjunto com outra mortalha, constatamos que 56% dos testadores 

escolheram o hábito de São Francisco de Assis para serem amortalhados. Estes resultados estão 

longe de ser surpreendentes, uma vez que eles se enquadram numa tendência geral verificada 

em Portugal e na Europa Católica, da Época Moderna, patenteada por vários estudos que têm 

vindo a colocar em evidência a preponderância deste hábito religioso, entre as mortalhas.57 A 

razão para o impacto do hábito franciscano, deve-se à divulgação de uma crença, iniciada ainda 

na Idade Média e confirmada pelo Vaticano, a qual certificava a concessão de indulgências 

extraordinárias, garantias da salvação da alma, aos indivíduos que o envergassem após a 

morte.58 Ou seja, o hábito franciscano adquirira um cariz seguro de salvaguarda, relativamente à 

                                                             
55 Em Múrcia, a escolha da mortalha era um dos primeiros pontos de preocupação dos testadores. A este respeito 
confira-se Aléan Illán, Anastasio, “Actitudes colectivas ante la muerte en Múrcia durante el siglo XVIII,” in Cadernos 
de Historia Moderna, nº 9, Madrid, Editorial Universidade Complutense, Madrid, 1998, p. 100. 
56 A propósito da evolução da mortalha do sudário ou lençol para o hábito religioso, desde a Idade Média para a 
Moderna, confira-se Araújo, Ana Cristina, “Morte….,” p. 266. 
57 Relativamente à difusão do uso da mortalha franciscana no mundo católico moderno consulte-se Gadow, Marion 
Reder, Morir en Malaga: Testamentos malagueños del siglo XVIII, Málaga, Universidad de Málaga, 1986, pp. 100-
101; Martín García, Alfredo, Religión y sociedad en Ferrolterra durante el Antiguo Régimen. La V. O. T. seglar 
franciscana, in “Estudios Mindonienses”, nº 20, Salamanca, Centro de Estudios de la Diocésis de Mondoñedo-
Ferrol, 2004, pp. 445-446; Lara Rodenas, Manuel José de; González Cruz, David, “Piedad y vanidades en la ciudad 
de Moguer. Un modelo de mentalidade religiosa y ritual funerário en el barroco del 1700,” in Huelva en su Historia, 
nº 2, Huelva, Universidad de Huelva, 1988, p. 514. 
58 A propósito das indulgências concedidas aos portadores da mortalha franciscana leia-se Fernández, Maximo 
Garcia, Los castellanos y la muerte: religiosidad y comportamentos colectivos en el Antíguo Régimen, Valladolid, 
Junta de Castilla y Léon, 1996, pp. 160-162. 
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salvação da alma dos homens e mulheres da Idade Moderna, tornando-se um elemento 

incontornável nesta ocasião. O seu uso era também uma forma de manifestação de humildade e 

despojamento, pois São Francisco de Assis fora, em vida, um modelo de pobreza e de 

humildade cristãs. Deste modo, as garantias salvíficas concedidas pelo envergar desta mortalha, 

bem como a projeção de uma imagem pessoal de pobreza e humildade, após a morte, quando, 

por vezes, essa imagem em nada tinha correspondido à vida do falecido, serviam como 

esperança e consolo para os defuntos, crentes na certeza da salvação. 

 Todavia, é também notório que, a partir de meados da centúria, se denota uma 

mudança, por parte das mulheres bracarenses, relativamente à escolha da mortalha. Os 

elementos do sexo feminino foram, progressivamente, colocando de parte o hábito franciscano, 

em favor dos hábitos de Santa Teresa e de Nossa Senhora do Carmo, bem como os de Nossa 

Senhora da Conceição, esta última ela mesma também uma invocação popularizada pelos 

franciscanos. Colocamos a hipótese provável de o hábito de Santa Teresa do Carmo e o de 

Nossa Senhora do Carmo se tratarem de apenas uma única mortalha, de origem carmelita. No 

total, 15% dos testadores analisados solicitaram só o hábito carmelita, ou este em conjunto com 

uma segunda veste. Mas, se considerarmos apenas os testadores analisados referentes ao 

período posterior a 1760, essa percentagem aumenta substancialmente para 37%. Os hábitos 

carmelitas referidos foram possivelmente popularizados pelos frades do convento de Nossa 

Senhora do Carmo de Braga, estabelecido no século XVII, bem como pelas freiras do convento 

de Santa Teresa de Jesus, fundado na prelatura do arcebispo D. Gaspar (1758-1789). Esta 

divulgação, notória sobretudo entre o sexo feminino, pode ter sido sustentada na base da 

concessão de importantes graças espirituais a quem usasse o hábito carmelita, à semelhança do 

sucedido com o hábito franciscano.59 Na verdade, o crescimento da utilização do hábito de Santa 

Teresa foi igualmente assinalável noutras regiões do catolicismo europeu.60 Por seu turno, o 

                                                             
59 Sobre as graças espirituais concedidas ao hábito carmelita consulte-se Marques, João Francisco, “Oração e 
devoções”, in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), História Religiosa de Portugal, vol. 2, …, p. 632. 
60 Em Santiago de Compostela, a partir da década de 1730, o hábito de Nossa Senhora do Carmo foi ganhando 
maior notoriedade, especialmente entre as mulheres, possivelmente devido à estima e devoção que Santa Teresa 
alcança depois da sua canonização. Consulte-se González Lopo, Domingo L., Los comportamientos religiosos em la 
Galicia del Barroco, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002, pp. 319-321. Em Sevilha, ao longo do século 
XVIII, é igualmente constatável a emergência do hábito carmelita, apesar de se manter o predomínio da mortalha 
franciscana. Veja-se Álvarez, Jose Antonio Rivas, Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII, Sevilha, 
Diputación Provincial de Sevilla, 1986, pp. 119-123. Nas paróquias em torno da cidade de Braga constata-se 
igualmente uma preferência pelo hábito de São Francisco, mas os hábitos de Nossa Senhora da Conceição, Santa 
Teresa e Nossa Senhora do Carmo foram também solicitados por muitos indivíduos do sexo feminino. Consulte-se 
Durães, Margarida, Herança e sucessão. Leis, Práticas e Costumes no Termo de Braga, tomo II, Braga, Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2000, p. 417, tese de Doutoramento policopiada. 
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hábito de Nossa Senhora da Conceição foi certamente difundido pelas religiosas do convento do 

mesmo nome, fundado em 1625, localizado na cidade.61 

Entre os solicitadores de apenas uma única mortalha, merecem também referência os 

que escolheram o hábito de São Bento e o das freiras dos Remédios, demonstrando a 

importância das ordens religiosas neste aspeto da vivência da morte dos bracarenses.62 Uma 

outra mortalha mencionada esporadicamente foi o “hábito de viúva.” Embora pouco saibamos 

sobre a especificidade desta última veste, pensamos que seria elaborado como uma forma de 

distinguir o estado civil destas mulheres, pois encontrámos também menção ao amortalhamento 

de uma defunta com a veste de “moça solteira,” por disposição posterior do irmão, seu 

herdeiro.63 Esta referência faz-nos supor que, pelo menos para o sexo feminino, podiam existir 

hábitos conformes ao seu estado perante a Igreja e a sociedade, à data do falecimento. 

É igualmente importante relembrar que 12% dos testadores analisados solicitaram dois 

hábitos para serem amortalhados, associando geralmente o hábito de São Francisco, com os de 

Santa Teresa e Nossa Senhora do Carmo, ou com o “hábito de viúva.” Que motivos levariam a 

este procedimento? Pensamos que ao envergar dois hábitos, o defunto esperaria duplicar as 

garantias de salvação e as graças espirituais concedidas à sua alma. A utilização de dois hábitos 

como mortalha supunha uma maior capacidade financeira por parte do indivíduo.64 Ora se, 

segundo o preceito cristão, era mais difícil aos ricos obter a salvação, estes lançariam mão de 

todos os expedientes para a atingir, entre os quais o amortalhamento com dois hábitos.65 No 

entanto, não podemos excluir a hipótese de alguns testadores pretenderem conferir um maior 

grau de aparato visual ao seu corpo, durante o período de velório e do cerimonial fúnebre.  

Para além destes aspetos, é importante referir ainda ter-se mantido em níveis bastante 

reduzidos, a percentagem de testadores que deixaram a escolha da mortalha, ao arbítrio dos 

                                                             
61 Relativamente à fundação destes conventos consulte-se Tavares, Pedro Vilas Boas, “Instituição e vicissitudes de 
um beatério quinhentista: as Beatas do Campo da Vinha (Braga). Notas e rotas de investigação,” in Via Spiritus: 
revista de história da espiritualidade e do sentimento religioso, 5, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, 1998, pp. 109, 124. 
62 Na verdade muitos hábitos eram vendidos nos conventos, constituindo-se para eles como fontes de receita. 
Confira-se Martín García, Alfredo, Religión y sociedad en Ferrolterra…, p. 447. 
63 ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria, Cota 454. 
64 Por exemplo, D. Maria Máxima, da família Jácome de Vasconcelos, foi enterrada com o hábito de São Francisco e 
o de Nossa Senhora dos Remédios. Leia-se a este respeito Macedo, Ana Maria da Costa, Família, Sociedade e 
Estratégias de poder, 1750-1830. A família Jácome de Vasconcelos da freguesia de São Tiago da Cividade – Braga, 
Braga, Edições APPACDM distrital de Braga, 1996, pp. 173-174. 
65 A mortalha carmelita adquirira também indulgências quase tão abrangentes como a franciscana, o que ajuda 
também a explicar o seu sucesso e a sua utilização simultânea dos dois hábitos por vários defuntos. Sobre esta 
matéria confira-se Fernández, Maximo Garcia, Los castellanos y la muerte…, pp. 164-165. 
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herdeiros e testamenteiros, ao longo do século XVIII. Esta percentagem rondou sempre os 6%. 

Os bracarenses atribuíam grande importância às vestes que envolveriam os seus restos mortais, 

deixando determinadas as mortalhas com que desejavam partir para o além. Cremos que não 

era só a obtenção das graças espirituais a estar presente: a ela se unia uma preocupação com a 

“imagem” transmitida pelos restos mortais dos defuntos aos vivos, a qual se desejava manter 

dignificada.  

 Aliás, alguns testadores detiveram-se sobre detalhes específicos relativos à sua mortalha. 

Em 1729, Ana Maria Vaz Pereira, deixou a escolha da mortalha à decisão das herdeiras, mas 

referiu que a sua última veste tinha obrigatoriamente de incluir uma touca e um manto até aos 

pés.66 Outras bracarenses, ao referirem o hábito de Nossa Senhora da Conceição como 

mortalha, mencionaram que este devia incluir um capelo, um palmito e um lençol para envolver 

todo o conjunto.67 Andreia Gomes, viúva do mercador João Fernandes Gentil, da rua das Águas, 

descreveu, em 1751, a sua mortalha de viúva como devendo ser composta por um manto de 

seda e uma touca de escumilha, ao passo que Antónia Maria da Silva solicitou, em 1760,68  um 

hábito de Nossa Senhora do Carmo, com uma touca de Santa Teresa.69 Entre os testadores do 

sexo masculino, um sacerdote pediu para envergar, após o falecimento, um escapulário de 

Nossa Senhora do Carmo, por baixo das suas vestes sacerdotais,70 enquanto António de 

Azevedo, do Terreiro do Paço71, optou por envergar o escapulário e uma capa de Nossa Senhora 

do Carmo, sobre o hábito franciscano.72 A preocupação com estes detalhes revela a vontade de 

alguns testadores combinarem, na sua mortalha, diferentes elementos da religiosidade católica. 

 O número de indivíduos que, ao invés de solicitarem um hábito, se conformaram apenas 

com o pedido de um lençol, ou sudário, para envolver o seu corpo, foi bastante reduzido entre os 

                                                             
66 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cota 82. 
67 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 408, 417. 
68 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 293, 298. 
69 Havia até quem se preocupasse em referir o tecido dos hábitos. Encontrámos exemplos de mulheres que referiam 
pretender hábitos de lã e não de seda. Entre os homens que escolheram o hábito de São Francisco alguns referiram 
que este devia ser “inteiro com sua capa”, o que nos faz deduzir que os preços deviam variar conforme os tecidos e 
as peças que os hábitos podiam incluir. ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 155, 212, 227, 301, 
303, 308, 549; AISB, Livro de testamentos da Sé, 1738-1783, fl. 12. 
70 Os elementos do clero eram sempre sepultados com as vestes sacerdotais. Confira-se a este respeito Lopez 
Munoz, Miguel Luiz, Las cofradias de la parroquia de Santa Maria Magdalena de Granada en los siglos XVII-XVIII, 
Granada, Universidade de Granada, 1992, p. 213. 
71 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 163, 386. 
72 O escapulário carmelita era visto como um instrumento material importante a utilizar pelos defuntos que queriam 
alcançar a salvação. Sobre este assunto veja-se Vovelle, Michel, “Aspects populaires de la dévotion au Purgatoire à 
l’Âge Moderne dans l’Occident Chrétien. Le témoignage des représentations figurées”, in Actas do Colóquio 
Internacional Piedade Popular. Sociabilidades-Representações e Espiritualidades, Lisboa, Terramar, 1999, p. 296. 
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testadores analisados.73 Todavia, é preciso ressalvar um aspeto: geralmente eram os mais 

pobres quem solicitava apenas esta mortalha e, como já mencionámos, a percentagem de 

indivíduos pobres que efetuava testamento era baixa. Deste modo, pensamos que entre a 

população bracarense de fracos recursos, a utilização do lençol como mortalha terá sido mais 

prevalente, do que à partida estes dados poderão fazer crer.74 Por outro lado, a análise 

testamental revelou que alguns testadores solicitaram ser amortalhados num hábito franciscano 

ou de Santa Teresa, “com o seu lençol”. Seria, afinal, o lençol ainda frequentemente utilizado 

como mortalha complementar do hábito religioso, motivo pelo qual poucos testadores o 

referiram de modo específico?75 Ou existia, porventura, uma vontade expressa por parte de 

alguns indivíduos na associação destas duas peças como mortalha? E, se era este o caso, com 

que finalidade? Como forma de reforçar uma posição de humildade na morte? As fontes 

documentais não nos permitem responder com segurança a estas questões, as quais não 

quisemos, contudo, deixar de levantar, por nos parecerem pertinentes. 

 A escolha de hábitos para amortalhar os restos mortais implicava uma despesa para os 

indivíduos, os quais, por vezes, definiam os valores monetários a despender para esse fim. Ao 

revelarem o preço exato de compra desta veste fúnebre, os testadores davam a entender o tipo 

de hábito que pretendiam. Ou seja, os hábitos de uma mesma ordem religiosa podiam ser 

produzidos de forma mais simples ou complexa, factor que se refletia no seu preço.76 Todavia, a 

inflação dos preços ao longo do século, deve ser também levada em conta, pois este aspeto 

traduzia-se no facto de que, um mesmo tipo de hábito, definido por um determinado preço no 

início do século, acabasse por corresponder a um preço mais elevado no final da centúria. 

 

                                                             
73 Nas zonas rurais de Braga, no século XVIII, apesar da preferência pelos hábitos religiosos, o uso do lençol como 
mortalha tinha ainda grande importância. A este propósito veja-se Durães, Margarida, “Porque a morte é certa e a 
hora incerta… Alguns aspectos dos preparativos da morte e da salvação eterna entre os camponeses bracarenses 
(séculos XVIII-XIX),” in Cadernos do Noroeste. Série Sociologia, vol. 13 (2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade do Minho, 2000, p. 301. 
74 A utilização do sudário ou lençol no século XVIII continuava a ser a mortalha preferida de muitos pobres. Veja-se 
sobre este ponto Gadow, Marion Reder, Morir en Malaga..., p. 99. Todavia, segundo González Lopo, no século XIX, 
em Santiago de Compostela cerca de 90% dos indivíduos solicitava um hábito para se amortalhar. Veja-se González 
Lopo, Domingo L., “La mortaja religiosa em Santiago entre los siglos XVI y XIX,” in Compostellanum, vol. XXXIV, nº 
3-4, Santiago de Compostela, Archidiocesis de Santiago de Compostela, 1989, p. 272. 
75 Os estatutos da irmandade de Santa Cruz de 1773 e 1788 referiam a possibilidade da instituição apoiar os seus 
confrades pobres para estes adquirirem o hábito e um lençol, dando a entender que as duas peças estavam 
associadas e a presença do lençol era sempre garantida. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de 
estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 1773, fl. 467v.; Livro de estatutos da irmandade de 
Santa Cruz, Bom Jesus dos Passos e Santa Ana, 1788, fl. 54v. 
76 Sobre a existência de hábitos de diferente valor e feitura confira-se González Lopo, Domingo L., Los 
Comportamientos religiosos em la Galicia…, p. 344. 
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Quadro 2: Preço das mortalhas 
Preço em réis 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Totais 

M F M F M F M F M F 
1000  1         1 

1200 1     5  1  1 8 
1400    1        1 
1600       1    1 
2000 1  1       1 3 
2400 8 6 6 10 4 2 3 1   40 
4800     5  5  5  15 
6400       1  1  2 
Quarto de oiro        1   1 
Meia moeda de 
oiro 

  1  2      3 

Moeda de oiro     2    1  3 
Preço 
“habitual” 

 3 3 1 1      8 

Preço ao 
arbítrio do 
herdeiro 

 1 1 1 1 1 1 4 2 4 16 

De preço 
mediano 

        1  1 

Dos de menor 
custo 

1    1      2 

Não refere 17 11 8 13 10 17 13 21 15 20 145 
Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-
75, 85-85v., 89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-
198; Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 
 Como podemos constatar, pelos dados apresentados no quadro anterior, a maioria dos 

testadores analisados, 58%, não referiu qualquer preço para as mortalhas que pretendia adquirir, 

facto que deve ter sido deixado ao critério dos seus herdeiros ou dos testamenteiros, embora tal 

não fosse mencionado expressamente. Uma hipótese alternativa a ter em conta, pode explicar 

esta ausência de valores monetários, como um sinal indicativo para a compra da mortalha mais 

comum na época. De facto, alguns dos testadores indicaram que o preço do hábito a adquirir 

seria o do “costume”. Entre os preços que foi possível identificar, verificámos que os hábitos 

com o custo de 2400 réis foram os mais procurados, até meados do século XVIII.77 

Correspondem a um total global de 16% dos testadores analisados. Posteriormente, essa quantia 

monetária foi suplantada pela correspondente aos hábitos de 4800 réis, entre os homens, pois 

foram poucas as mulheres que, a partir de 1760, designaram um preço. Estas mortalhas foram 

designadas por 6% dos testadores da nossa amostra. Por se tratar de percentagens reduzidas, é 

                                                             
77 Era também este o preço prevalente nas freguesias do termo de Braga. Veja-se Durães, Margarida, Herança e 
sucessão…, p. 419. 
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difícil afirmar se se constata algum padrão evolutivo. Teriam as mortalhas encarecido 

substancialmente, desde meados da centúria? 

Os valores apresentados demonstram também como era difícil, aos mais pobres, 

adquirir esta veste fúnebre para amortalhar os seus restos mortais, a menos que a obtivessem 

mediante a caridade alheia. O recurso a um simples lençol era, deste modo, a solução mais 

simples e exequível, mas não concedia graças espirituais em benefício da salvação da alma, 

embora pudesse traduzir a ideia de uma imitação da mortalha de Cristo.78 Esta aspiração pelos 

hábitos religiosos, como mortalha do corpo dos defuntos, levou muitos bracarenses a pedirem o 

auxílio de instituições como as confrarias, a fim de os poderem obter. Na verdade, sentindo a 

morte aproximar-se, muitos pobres fizeram petições às irmandades, das quais eram confrades, 

no sentido de lhes ser concedido apoio financeiro para a compra de um hábito religioso. Noutras 

ocasiões, os pedidos chegavam às instituições já depois do falecimento do indivíduo, através de 

um herdeiro ou de um familiar, o qual solicitava encarecidamente o apoio confraternal, para 

poder amortalhar o seu ente querido.  

Na análise das fontes documentais destas instituições, pudemos constatar que, 

efetivamente, algumas confrarias previam estatutariamente a concessão de esmolas destinadas 

à compra de hábitos, aos confrades falecidos em estado de pobreza,79 como pudemos 

comprovar nos seus livros de despesas. Os estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos 

previam a possibilidade de a instituição custear, por inteiro, a mortalha dos seus confrades 

falecidos em estado de pobreza e desamparo. Na confraria de Santo Amaro da Sé, as regras 

estatutárias estabeleciam a hipótese de ser dada uma ajuda financeira para os seus irmãos 

pobres adquirirem um hábito, conforme a sua necessidade. Os dados contabilísticos analisados, 

parecem indicar que este apoio foi concedido esporadicamente. 80 

Os estatutos da confraria de São Tiago da Cividade eram omissos nesta temática, mas 

sabemos que, pelo menos numa ocasião, esta instituição concedeu 480 réis de ajuda a uma 
                                                             
78 Relativamente à comparação com o sudário de Cristo confira-se González Lopo, Domingo L. Los Comportamientos 
religiosos em la Galicia…, p. 308. 
79 Já na Idade Média as confrarias custeavam os enterros e a compra de mortalhas para os seus confrades pobres. 
Eram importantes focos de solidariedade na vivência da morte. Veja-se Abreu, Laurinda, “Confrarias do Espírito 
Santo e Misericórdias: um percurso histórico moldado pela intervenção régia,” in Em nome do Espírito Santo. 
História de um culto, Lisboa, Torre do Tombo, 2004, p. 49; Beirante, Maria Ângela Godinho Vieira da Rocha, 
Confrarias medievais portuguesas, Publicação da autora, Lisboa, 1990, p. 29; Jamard, Jean-Luc, “Confréries 
religieuses et dichotomie sociale,” in Mélanges de la Casa de Velázquez, VIII, Madrid, École des hautes études 
hispaniques et hibériques, 1972, p. 478. 
80 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Livro de estatutos da irmandade de São Pedro dos 
Clérigos, 1739, pg. 64; AISB, Fundo da confraria de Santo Amaro, Livro de estatutos da confraria de Santo Amaro 
sita na Sé, 1742, fl. 21v. 
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irmã, para compra de um hábito. À semelhança do que sucedia na confraria de Santo Amaro, 

aparentemente, este era um apoio que a confraria de São Tiago concedia muito raramente.  81 Do 

mesmo modo, a confraria do Santo Nome de Deus e São Gonçalo, em meados do século XVIII, 

parece ter concedido um número reduzido de esmolas a alguns confrades seus, para estes se 

poderem amortalhar com as referidas vestes.82 Por seu turno, a irmandade de Nossa Senhora do 

Ó do Hospital, determinava estatutariamente, em 1701, a concessão, através do tesoureiro, de 

um hábito envolvente para o corpo dos confrades impossibilitados de o comprarem, devido aos 

seus parcos recursos. Na prática, esta instituição optou pela entrega de ajudas monetárias aos 

irmãos pobres, para lhes ser facultada a referida veste. Os dados desta irmandade referem um 

número reduzido de esmolas dadas para este fim, nas décadas de 1730 e 1740, variando o seu 

valor entre 480, 800 e 1200 réis, a exemplo do sucedido na confraria do Santo Nome de Deus e 

São Gonçalo.83 

 A confraria de São Crispim e São Crispiniano, bem como a de Santo Homem Bom, 

forneceram um número maior de esmolas, destinadas a este apoio. Os estatutos de São 

Crispim, em 1731, definiram uma ajuda de 2400 réis, para compra de uma túnica de São 

Francisco, aos confrades pobres que tivessem servido nos cargos da Mesa da instituição. Este 

apoio era somente atribuído se os referidos confrades não tivessem outras instituições 

confraternais que os ajudassem. Se assim sucedesse, eram apenas concedidos 1200 réis, valor 

igualmente atribuído aos restantes confrades pobres que pedissem o apoio da irmandade, para 

se poderem amortalhar.84 Portanto, a irmandade de São Crispim esperava o contributo das 

outras congéneres neste apoio específico, privilegiando também aqueles que, no passado, 

tinham contribuído com o seu trabalho e disponibilidade, para a gestão da instituição. Os 

estatutos definiam, como obrigatória, a compra de um hábito franciscano no valor de 2400 réis, 

caso contrário, a ajuda não era concedida. Pela análise das fontes desta instituição, verificámos 

a atribuição de algumas esmolas destinadas à compra de hábitos para os seus confrades, entre 

                                                             
81 A esmola da irmandade de São Tiago foi concedida em 1750. AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da 
Cividade, Livro dos contratos de dinheiro a juro e seus recibos, 1706-1796, e de receitas e despesas da confraria de 
São Tiago da Cividade, 1628-1796, fls. 599-600.   
82 O valor dos apoios financeiros atribuídos variou entre 480, 800 e 1200 réis. AISC, Fundo da irmandade do 
Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos recibos e despesas da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1616-
1776, fls. 229-230v., 272-276v., 289-292v., 402v.-406, 440-445, 463-465. 
83 AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital de São Marcos, Livro de termos de mesa da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1726-1753, fls. 94, 96v., 138v.-139, 190v., 205, 215. 
84 Em Lisboa, a confraria de São Jorge atribuía um apoio de 1200 réis aos confrades agonizantes pobres. Leia-se 
Santos, Georgina Silva dos, Ofício e sangue. A irmandade de São Jorge e a Inquisição na Lisboa moderna, Lisboa, 
Edições Colibri, 2005, p. 189. 
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as décadas de 1730 e 1790, variando estas ajudas entre 600, 800, 960, 1200, 1600 e 2400 

réis.85 Deste modo, esta instituição forneceu, por vezes, apoios de menor valor se comparados 

com aqueles a que se comprometera estatutariamente, possivelmente devido a situações de 

maior dificuldade financeira, ou talvez por considerar que o estado económico-social dos 

solicitadores, não justificava uma despesa de 1200 réis. Por outro lado, é provável que, 

relativamente a alguns casos, os confrades pudessem ter contado com a ajuda de várias 

irmandades, determinando um auxílio menor por parte da irmandade de São Crispim.  

Por seu turno a irmandade de Santo Homem Bom, previa nos estatutos de 1688 e 1725 

dar um hábito aos seus irmãos pobres, mas somente na condição de estes serem levados à 

sepultura no seu esquife. A atribuição deste auxílio ficava pois dependente de a instituição poder 

desfrutar do prestígio e poder simbólico, correspondente ao facto de ser ela a transportar os 

restos mortais dos seus irmãos. Os estatutos de 1773 determinaram especificamente a 

concessão de 1200 réis de esmola aos confrades pobres, para os ajudar na compra de um 

hábito, se estes não fossem membros de outra confraria. Neste último caso, a ajuda prestada 

seria apenas de 600 réis. A irmandade não afastava também a hipótese de, no futuro, vir a dar 

esmolas a elementos estranhos à confraria, se a sua capacidade financeira o permitisse.86 

Ao confrontarmos os dados apresentados pelas fontes da irmandade, constatámos que 

os apoios atribuídos foram no valor de 480 réis, 940, 720, 800, 1200 e de um “quarto de 

ouro”. Relativamente a alguns casos foram apenas atribuídos 480 réis, devido ao peticionário já 

ter a ajuda de outras confrarias. Deste modo, as irmandades analisavam a situação sócio-

                                                             
85 Entre os valores referidos, as esmolas de 800 e 1200 réis foram as mais atribuídas. AISB, Fundo da irmandade 
de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1731, fls. 19, 
21; Livro de termos de mesa da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1724-1737, fl. 30; Livro de termos 
de mesa da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, fls. 42v., 245, 265, 277-278; Livro da 
despesa da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1711-1810, fls. 99-100, 120v.-124, 140v.-143, 206-
207v., 225v.-226, 257-257v. 
86 A irmandade do Menino Deus de Maximinos concedia acompanhamento e mortalha aos não confrades falecidos 
em estado de pobreza. Leia-se Vieira, Maria José de Azevedo, A confraria do Menino Deus e a paróquia de 
Maximinos (1700-1850). População, sociedade e assistência, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
do Minho, 1994, pp. 38-39, tese de Mestrado policopiada. Por seu turno, a Misericórdia de Ponte da Barca atribuía 
ajudas nas mesmas condições. Consulte-se também Pereira, Maria das Dores Sousa, “A assistência à alma na 
Misericórdia de Ponte da Barca (1630-1800),” in NW. Noroeste: Revista de História, nº 1, Braga, Núcleo de Estudos 
Históricos da Universidade do Minho, 2005, p. 144. E em El Toboso, Espanha, os membros da confraria local de 
São Sebastião contribuíam para a compra de mortalhas dos pobres miseráveis que faleciam sem quaisquer bens. 
Veja-se Campos y Fernández de Sevilla, F. Javier, “Instituciones privadas de caridade en las “Relaciones 
Topográficas,” in Campos y Fernandez de Sevilla, F. Javier (dir.), La Iglesia Española y las Instituciones de 
Caridad…, p. 728. 
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económica de cada irmão, bem como os auxílios que ele podia obter de outras instituições das 

quais era membro, de modo a racionalizar os seus gastos nestas ajudas.87 

 As irmandades do Bom Jesus dos Santos Passos, de São Vicente e de Santa Cruz, 

refletindo a sua pujança financeira, detinham um papel de destaque entre as confrarias 

concessoras do maior número de esmolas aos seus confrades, para estes se amortalharem. No 

início do século XVIII, a irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos tinha em vigor, com os 

frades agostinhos do convento do Pópulo, um contrato que os obrigava ao fornecimento de 

hábitos da sua ordem para amortalhar os irmãos desta confraria, a qual pagava 2000 réis, por 

um hábito que incluía uma correia e capelo. Aos frades agostinhos competia ainda vestir cada 

confrade defunto, bem como colocá-lo na tumba e descê-lo posteriormente à sepultura.88  

Todavia, em 1706, devido à existência de discórdias entre as partes, foi feito um novo 

contrato dispensando os frades destas obrigações.89 A irmandade começou a proceder como 

outras congéneres, dando apoio financeiro aos confrades pobres que pedissem uma ajuda para 

a sua mortalha. Inicialmente, este apoio era feito conforme o confrade fosse, ou não, apenas 

membro da irmandade dos Santos Passos. Se fosse somente irmão da confraria, esta 

comprometia-se a ajudá-lo com esmolas de maior valor, as quais podiam até custear por 

completo a compra do hábito. Mas, se assim não sucedesse, as outras irmandades de que fosse 

membro, tinham de contribuir de forma equitativa. Esta determinação coloca-nos uma dúvida. 

Se algumas confrarias não providenciavam este auxílio aos confrades pobres, o que sucederia se 

o irmão da confraria dos Santos Passos, fosse igualmente membro de uma instituição que não 

previa uma ajuda semelhante, na compra da sua mortalha? A irmandade dos Santos Passos 

pagaria apenas aquilo que considerava ser da sua competência, agindo como se as outras 

                                                             
87 Entre os valores referenciados, as esmolas de 480, 800 e 1200 réis foram as mais recorrentes. AISVTE, Fundo 
da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de estatutos da irmandade de Santo Homem Bom, 1688, fl. 17; Livro 
de estatutos reformados da irmandade de Santo Homem Bom 1725, fls. 26, 28v.; Estatutos da irmandade de Santo 
Homem Bom, 1773, fl. 24v.; Livro de despesa dos tesoureiros da irmandade de Santo Homem Bom, 1757-1783, 
fls. 18-20, 37-37v.; Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de Santo Homem Bom, 1744-1783, fls. 
53v.-58, 59; Livro dos termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1690-1742, fls. 64v., 174v.-175, 
188, 203, 221; Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1742-1765, fls. 70v., 87v., 99, 
204, 249v. 
88 Do mesmo modo, também a confraria de Nossa Senhora da Encarnação da Ameixoeira tomava a seu cargo o 
cuidado com os cadáveres dos seus membros, vestindo-os para a sepultura. A propósito desta ação caritativa 
consulte-se Gomes, Maria Teresa de Moura Benedito, A Confraria de Nossa Senhora da Encarnação da Ameixoeira 
nos séculos XVI e XVII e os poderes locais, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2007, pp. 94-
95, tese de Mestrado policopiada. 
89 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Reforma do contrato entre os religiosos do Pópulo e 
a irmandade dos Santos Passos, 1706, fls. 1-19. 
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confrarias também contribuíssem? Ou atenderia às circunstâncias, concedendo apoio ao 

confrade, como se fosse apenas seu membro? 

Nos estatutos de 1740, a irmandade dos Santos Passos estabeleceu a ajuda a 

conceder, no valor de 1600 réis, por cada confrade pobre, cifra que baixava para somente 600 

réis, se porventura o irmão fosse membro de outras confrarias. Ao estudarmos as suas fontes 

verificámos a dádiva de esmolas para mortalhas, aos confrades pobres, de modo regular ao 

longo do século XVIII. Os valores concedidos eram bastante variados. No início da centúria, 

encontrámos esmolas mais baixas entre 150, 175, ou 240 réis, mas também ajudas de valor 

mais elevado, variando entre os 800, 840, 960, 1200 e 2400 réis. As esmolas eram concedidas 

sem ser avançada uma explicação para o seu valor, embora num caso fosse explicitado que este 

se devia ao facto de o confrade ser membro de outras irmandades, as quais também 

contribuíram para o custo da mortalha. Pensamos ser este o critério principal seguido, 

preceituado, aliás, nos estatutos. A partir de 1740, como mencionámos, o critério definido 

estatutariamente devia ser uniforme: eram atribuídos 1600 réis de ajuda aos confrades que 

eram unicamente membros da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos e 600 réis aos que 

também o fossem de outras instituições congéneres. Contudo, a análise das fontes mostra-nos 

que nem sempre as Mesas assim procederam. Na verdade, encontrámos esmolas, destinadas 

às mortalhas dos confrades pobres, no valor de 480, 700, 800 e 1200 réis, para além dos 

valores preceituados nos estatutos.90  Talvez a irmandade fosse, por vezes, flexível na prestação 

destas ajudas, conforme o estado de pobreza do confrade, bem como do número de confrarias 

contribuintes neste auxílio. 

Os dois estatutos setecentistas da irmandade de São Vicente, determinavam a compra, 

por parte da instituição, de um hábito para amortalhar os seus confrades falecidos em estado de 

grande pobreza, se não fossem membros de outra “irmandade mais velha,” ou seja, de uma 

confraria mais antiga. Portanto, a instituição tomava estatutariamente o encargo de adquirir a 

mortalha, tarefa que, por vezes, efetuou através do seu servo, embora não saibamos se, em 

várias ocasiões, ela não se terá limitado apenas a conceder a esmola solicitada. Os estatutos de 

                                                             
90 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos, 1707, fl. 36v.; Livro de estatutos da irmandade do Bom jesus dos Santos Passos, 1740, fl. 129; 
Livro das certidões das missas dos irmãos defuntos da irmandade dos Passos e Santa Ana, 1752-1778, fls. 536v.-
571; Livro das despesas da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1628-1772, fls. 302-305, 323v.-326, 
415v., 448-453, 524-527v., 567v.-571, 692-699, 717v., 719-724v.; Livro dos termos de mesa e juntas e aceitação 
de irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fls. 165, 194v., 226, 372, 397v-398, 413, 418, 504v., 
513-514, 516, 529, 545v.; Livro de termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, 
fls. 79, 168, 199, 207v., 399v., 400, 462, 463, 511, 520, 594, 682. 
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1768 explicitavam a concessão, aos irmãos pobres, de uma esmola de 1200 réis, destinada à 

compra do hábito para se amortalharem, sob condição de ser a irmandade de São Vicente a 

escolhida para os transportar no esquife até à sepultura, à semelhança do verificado na 

irmandade de Santo Homem Bom. Ou seja, a confraria custeava a mortalha, mediante a 

condição do confrade lhe conceder um lugar de destaque no acompanhamento fúnebre. Era a 

concessão de esmola a funcionar sob o duplo aspeto da prestação da caridade e de reforço do 

prestígio social da irmandade.91  

Todavia, como procedeu efetivamente a confraria nesta distribuição de esmolas para as 

mortalhas? Apesar das informações provenientes das fontes compulsadas não serem completas, 

os dados recolhidos mostram que, até meados do século XVIII, as esmolas concedidas variaram 

sobretudo entre 480, 600, 720, 800 e 1200 réis, com maior relevância para este último valor. 

Posteriormente, já sob a vigência dos estatutos de 1768, o montante das esmolas subiu, sendo 

sobretudo atribuídas as de 800, 1200 e 1600 réis. Em termos absolutos, as ajudas financeiras 

concedidas em maior número foram as de 1200 e 800 réis. Como podemos verificar, apesar da 

norma estatutária prever o pagamento de 1200 réis, a partir de 1768, a instituição, a exemplo 

das congéneres, flexibilizava os montantes a conceder, tendo possivelmente em conta as 

verdadeiras necessidades dos peticionários, bem como a situação financeira da irmandade. Um 

outro aspeto a sublinhar é o de que, nas primeiras duas décadas do século XVIII, termos 

referência a poucas esmolas atribuídas. Este facto poderá ter sido motivado por lacunas a nível 

documental, mas não podemos afastar a hipótese do número de esmolas fornecidas no início da 

centúria ter sido menor. Parece igualmente denotar-se um certo abrandamento na atribuição de 

ajudas nas últimas duas décadas setecentistas, possivelmente devido à difícil situação financeira 

da confraria.  

Como os apoios financeiros foram sobretudo no valor de 1200 e 800 réis, eles serviam 

para adquirir as mortalhas mais baratas, destinadas aos mais necessitados ou, em alternativa, 

serviam como um complemento para os parcos recursos destes confrades pobres. Ainda assim, 

constatámos que, no final do século, a irmandade deu algumas esmolas mais avultadas, no 

valor de 2200, 2400 e 3000 réis, a um número restrito de confrades, talvez por terem 

desempenhado cargos na Mesa, ou por especial favor dos gerentes de então. Não podemos 

                                                             
91 Para além do apoio à compra da mortalha, algumas confrarias medievais de Leão e Castela proporcionavam 
explicitamente apoio alimentar aos seus irmãos pobres enfermos. Para este auxílio leia-se González Arce, José 
Damián, Gremios y confradías en los reinos medievales de León y Castilla siglos XII-XV, Palencia, Región editorial, 
2009, pp. 89-90. 
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igualmente pôr de lado a hipótese de se tratar de irmãos em situação de pobreza 

envergonhada,92 apenas do conhecimento dos responsáveis da irmandade, a quem pediam 

discretamente este apoio.93 

Por seu turno, a irmandade de Santa Cruz concedeu igualmente vários apoios 

financeiros, no sentido de ajudar ao amortalhamento dos confrades pobres. As regulamentações 

estatutárias de 1702 e 1762 determinavam a comparticipação financeira da instituição, na 

compra de hábitos para os confrades, podendo, em alternativa, tomar para si a tarefa de os 

adquirir, através do tesoureiro, sob autorização escrita do juiz ou do secretário. Os estatutos de 

1773, adotaram um critério mais restritivo, a exemplo do que constatámos igualmente noutras 

confrarias. A irmandade facultava um hábito, a que acrescentava um lençol, para amortalhar os 

irmãos pobres, mas exigia aos confrades, para além de comprovarem a sua situação de pobreza 

por ocasião da sua morte, escolherem a instituição para os transportar na sua tumba. Deste 

modo, a irmandade de Santa Cruz seguia o exemplo de outras congéneres, ao condicionar a sua 

ajuda ao facto de os peticionários designarem a irmandade auxiliadora para os transportar à 

sepultura. Assim, a caridade exercida, tinha como contrapartida o prestígio e a projeção social 

da confraria perante a comunidade e não era exercida de forma completamente 

desinteressada.94  

Os estatutos de 1788 mantiveram as ajudas à compra de hábitos e lençóis para os 

confrades pobres, uma tarefa que devia recair nos mordomos, depois de o provedor ser avisado. 

Contudo, o critério de prestação deste apoio tornou-se ainda mais apertado. O confrade tinha de 

escolher a irmandade de Santa Cruz como transportadora dos seus restos mortais à sepultura e 

                                                             
92 De facto, os pobres envergonhados escondiam a sua situação de carência financeira e económica, comunicando-a 
a um pequeno grupo de indivíduos que os podiam ajudar. A este propósito leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, 
“Aos pés de Vossa Alteza Sereníssima:” as pobres do arcebispo bracarense D. José de Bragança,” in Cadernos do 
Noroeste, vol. 17 (1-2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2002, pp. 116-117. 
93 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1701-1720, 
fls. 91v., 93; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1720-1736, fls. 54v., 142v., 146v., 148v., 
155v., 174v.-199, 224, 227v., 241v., 302v., 327-328v., 356; Livro de termos de mesa da irmandade de São 
Vicente, 1736-1748, fls. 19v.-20, 31, 32v., 92v., 115v., 121v., 155, 161, 169, 181v., 247, 262v.; Livro de termos 
de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-1765, fls. 55v., 213, 242, 360, 425v.; Livro de termos de mesa da 
irmandade de São Vicente, 1765-1772, fls. 4, 5v., 11v., 15, 119v., 123v., 140, 158v., 166, 176v., 181v., 205, 
213v., 222; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1772-1781, fls. 103, 137v., 206, 247v.; Livro 
de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1781-1790, fls. 73v., 83v., 122, 124v., 284v.; Livro de termos de 
mesa da irmandade de São Vicente, 1790-1796, fls. 49, 87; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 
1796-1803, fls. 2, 7v., 62, 73, 75, 84v.; Livro da despesa da irmandade de São Vicente, 1732-1759, fls. 32v.-44, 
72v.-77, 132-136, 154-157v., 175v.-183v., 206v.-214; Livro da despesa da irmandade de São Vicente, 1768-1811, 
fls. 68v.-74, 136v.-138. 
94 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 273, 379, 467v., 482. 
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de requerer a contribuição financeira das confrarias a que eventualmente pertencesse, para a 

compra da mortalha.95  Novamente nos interrogamos sobre qual seria a atuação da irmandade, 

se porventura as outras confrarias não apoiassem os seus confrades pobres. A irmandade de 

Santa Cruz manteria a sua decisão prevista nos estatutos, ou teria maior atenção à 

especificidade de cada caso? Por outro lado, podiam as outras confrarias, desde que estipulada 

nos estatutos, esquivarem-se a esta obrigação? 

Apesar dos dados levantados nas fontes não serem completos, tentámos delinear a 

tendência seguida por esta instituição, na ajuda ao amortalhamento dos seus confrades 

defuntos. As fontes documentais estudadas relativas à irmandade de Santa Cruz, demonstram 

que as quantias despendidas com as mortalhas foram, sobretudo, de 1200 e 2400 réis. De 

forma muito semelhante ao que se verificou na irmandade de São Vicente, as duas primeiras 

décadas foram marcadas por uma ausência de referências à disponibilização de dinheiro para a 

compra de hábitos. Cremos que, apesar da existência de algumas lacunas documentais, esta 

não terá sido uma ajuda que a confraria concedesse em larga escala. A partir de 1720, até 

1760, a quantia de 2400 réis foi a mais atribuída, indicando que, provavelmente, a confraria 

ajudaria na compra de mortalhas com este custo. Pelo contrário, a partir de 1780 assistimos a 

um claro predomínio do auxílio no valor de 1200 réis, apesar de aparecerem alguns exemplos 

esporádicos de esmolas acima deste montante. Relembramos que, na tabela dos preços das 

mortalhas indicados pelos testadores, os valores de 1200 e 2400 réis foram os mais praticados 

até meados do século XVIII, substituídos posteriormente, pelo de 4800 réis. A alteração 

verificada parece refletir a estratégia seguida pela instituição, nas últimas décadas de 1700: 

conceder ajudas apenas aos que escolhiam a tumba da confraria para o funeral, bem como a 

determinação de partilhar os custos das mortalhas com outras instituições congéneres, às quais 

o peticionário pertencesse. Por outro lado, é possível ter existido, por parte da confraria, uma 

restrição dos montantes financeiros atribuídos, ou uma escolha deliberada pela compra dos 

hábitos mais baratos, numa altura de maior aperto financeiro.96  

                                                             
95 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, Bom Jesus dos Santos 
Passos e Santa Ana, 1788, fl. 54v.  
96 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e juntas das irmandade de Santa Cruz, 1701-
1734, fl. 636v,; Livro de termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1735-1757, fls. 90, 105v., 256, 
357; Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1757-1772, fls. 233, 274, 281v., 326v., 
453v.-454; Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fls. 78v., 232v.; Livro de 
termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fl.212; Livro segundo das despesas da 
irmandade de Santa Cruz, 1720-1802, fls. 78, 89v.-93, 99, 104, 130, 134v., 149-154, 188, 195v., 202, 305-309, 
318, 326, 341v., 368-375v., 388, 394, 396, 426, 468, 487, 493v., 501-505. 
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Ainda assim, verificámos novamente, a concessão a um número reduzido de confrades, 

de ajudas mais generosas, entre 2600 e 3990 réis.97 É possível que os motivos para esse facto 

fossem os mencionados aquando da análise do quadro evolutivo, relativo à irmandade de São 

Vicente. Contudo, não podemos pôr de lado a hipótese de, em ambos os casos, estarmos 

perante irmãos em situações de pobreza envergonhada. Na verdade, poderão ter existido 

confrades que procuravam transmitir uma certa posição social, mas que, à hora da morte, se 

encontravam numa situação efetiva de pobreza, não condizente com o seu estatuto. Esta 

situação seria somente do conhecimento da Mesa das confrarias a que pertenciam. 

Consequentemente, estes confrades solicitavam discretamente a ajuda da irmandade, tendo 

como objetivo serem amortalhados com um hábito mais caro, de acordo com o seu estatuto 

social. Esta é uma hipótese que, no caso da irmandade de Santa Cruz, ganha mais força se 

recordarmos que esta era uma instituição social na qual ingressavam as elites e os grupos mais 

favorecidos da cidade. 

 As esmolas concedidas por algumas irmandades foram um apoio importante aos 

confrades pobres, como forma de poderem amortalhar de forma “digna” o seu corpo. Para além 

deste aspeto, a utilização do hábito proporcionava a concessão de indulgências à alma do 

defunto, ou seja, o perdão dos pecados e garantias mais seguras do alcance da salvação. Os 

valores das esmolas atribuídas parecem fazer supor uma indicação das confrarias aos seus 

membros mais necessitados, para que estes adquirissem os hábitos mais baratos. Em 

alternativa, os apoios concedidos podem ser percecionados apenas como uma ajuda parcial aos 

irmãos com poucos recursos, para estes adquirirem as mortalhas a seu critério. Apesar das 

confrarias, por vezes, estabelecerem estatutariamente os valores das esmolas a atribuir, na 

realidade agiam com alguma flexibilidade, despachando ajudas conforme julgassem ser mais 

pertinente. Os valores enunciados nas fontes documentais indicam também que só as confrarias 

com robustez financeira podiam conceder estas ajudas regularmente, devido ao custo que 

implicavam. Esta poderá ser a razão pela qual, a maioria das instituições confraternais 

analisadas não previa uma tal modalidade de assistência nos estatutos, para além de não 

termos encontrado sobre ela qualquer menção, nos seus fundos documentais. Por outro lado, 

este apoio caritativo aos confrades tinha, por vezes, como contrapartida, a exigência de 

                                                             
97 A confraria do Corpo Santo do Funchal destinava três mil réis, no século XVIII, para ajudar os seus confrades 
marinheiros e pescadores na compra de uma mortalha. Consulte-se a este respeito Veríssimo, Nelson, “A confraria 
do Corpo Santo no século XVIII”, in Islenha, nº 10, Funchal, Direção Regional dos Assuntos Culturais do Governo da 
Região Autónoma da Madeira, 1992, p. 118. 
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nomeação da organização confraternal a que pertenciam para os levar à sepultura, na sua 

tumba. Através desta obrigação, as confrarias pretendiam garantir um lugar de destaque no 

enterro dos seus membros, reforçando o seu poder, influência e prestígio sociais. Constata-se 

ainda procedimentos muito semelhantes de atuação das instituições em estudo. Como eram 

concorrentes, mais cedo ou mais tarde adotavam comportamentos parecidos, mantendo-se 

ativas num “mercado” muito competitivo. 

 

3.2 O anúncio sonoro da morte: o toque de sinos 

 

Depois da ocorrência da morte e da preparação do corpo para a última viagem, era 

necessário dar conhecimento à comunidade da sua partida do mundo dos vivos, através do 

toque dos sinos. O repique sineiro cumpria igualmente outras funções: apelava à participação 

dos fiéis no cortejo e nas cerimónias fúnebres, ao mesmo tempo que recordava a cada um a 

importância de dirigir súplicas e orações a Deus, pela salvação da alma da pessoa que tinha 

expirado.98 O anúncio sonoro da morte era, portanto, imprescindível. As constituições sinodais 

bracarenses elaboradas no século XVII previam, para o anúncio da morte, que os sinos fizessem 

três sinais para os homens, dois para as mulheres e apenas um, para os menores entre os sete 

e os catorze anos. No momento do sepultamento estava novamente determinado o toque 

sineiro, através de nove sinais para os homens, seis para as mulheres e três para os menores. 

Os sacerdotes eram contemplados com cinco sinais, de cada vez. Havendo exéquias solenes, o 

sino tangia uma vez na véspera ao início da noite, outra no dia do enterro ao iniciar-se o ofício, 

uma terceira vez na hora canónica de “laudes” e uma última ao responso final. Os sinos não 

tocavam a defunto, nos domingos e dias santos, senão depois de acabada a missa conventual.99 

Todavia, o anúncio sonoro da morte não se resumia somente ao determinado pelas 

regras clericais da diocese. Um número ínfimo dos testadores estudados (dez, dentro da nossa 

                                                             
98 Sobre o papel desempenhado pelo toque dos sinos na morte confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, A Confraria 
de Nossa Senhora do Porto de Ave. Um itinerário sobre a religiosidade popular do Baixo Minho, Braga, Confraria de 
Nossa Senhora do Porto de Ave, 2006, p. 203; Costa, Teresa; Calvão, Filipe, “Fundação de capelas na Lisboa 
quatrocentista: da morte à vida eterna,” in Lusitânia Sacra, 2ª série, 13-14, Lisboa, Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 2001-2002, p. 355; Ziegler, Jean, Les vivants et la mort…, pp. 238-
239. 
99 Constituições Synodais do Arcebispado de Braga…, pp. 298-299. Era a missa que se dizia todos os dias nos 
conventos e colegiadas depois da hora canónica “terça.” Bluteau, Raphael, Vocabulário Portuguez e Latino, Tomo V, 
Coimbra, no Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712, p. 510. 
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amostra) referiu-se a esta questão em particular.100 A quase total ausência de referências 

testamentais faz-nos supor que a generalidade dos testadores deixava este assunto ao critério 

dos herdeiros e testamenteiros ou, mais provavelmente, conformar-se-ia com os toques de sinos 

previstos pelo arcebispado, nas igrejas paroquiais da sua residência.  

Os poucos testadores que se detiveram sobre este assunto parecem ter sido sobretudo 

membros dos grupos mais privilegiados da cidade e determinaram, geralmente, toques de sinos 

de forma personalizada, não se conformando com as prescrições eclesiais, embora também 

houvesse quem determinasse prescrições mais simples. O padre Manuel de Almeida, da rua de 

São Marcos, deixou determinado, em 1708, um sinal nos sinos da Sé, apenas no dia do seu 

falecimento, enquanto o padre António Carlos Gomes, músico da mesma Sé, determinou, em 

1794, somente o toque de sinos previsto pelos regulamentos, em tais ocasiões. O beneficiado 

André Lopes, da rua do Anjo, solicitou, em 1777, o assinalar da sua morte através de seis 

corridas nos sinos da Sé: três seriam executadas logo após a morte e igual número no momento 

em que o seu corpo estivesse a ser sepultado.101 

Outros testadores determinaram o anúncio do óbito em mais do que uma igreja.102 Em 

1719, Ana Ribeira, mulher de Francisco da Costa, celeireiro, moradora na rua de São Marcos, 

pediu “três tangidas de sinos” na igreja da sua paróquia de São João de Souto, uma logo após a 

morte, outra no espaço de tempo até ao enterro e a última quando este estivesse a decorrer. A 

testadora, todavia, solicitou que igual procedimento fosse feito na igreja de Santa Cruz, local da 

sua sepultura. Ana Maria Ferreira, residente na mesma rua, em 1778,103 deixou definido o 

assinalar da sua morte, através de dois toques de sinos na Sé Primaz e um nos da igreja de 

Santa Cruz, pagando o que era “costume” ao sacristão da Sé e 120 réis aos servos de Santa 

                                                             
100 Por oposição, na Estremadura Portuguesa dos séculos XIV e XV, o acompanhamento sonoro do tanger dos sinos 
era frequentemente explicitado pelos testadores. Veja-se sobre este ponto Vilar, Hermínia Vasconcelos, A Vivência da 
Morte no Portugal Medieval. A Estremadura Portuguesa (1300 a 1500), Redondo, Patrimonia Histórica, 1995, p. 
213. 
101 José Carvalho, morador na rua das Chagas, em 1741, também pediu seis corridas de sinos, mas distribuídas de 
diferente modo: duas tinham lugar após a morte, igual número seria executado antes do sepultamento e as 
restantes enquanto este estivesse a decorrer. Sobre os exemplos aqui referidos consulte-se ADB, Testamentos do 
Fundo de Provedoria, Cotas 540, 8064; AISB, Fundo da Sé de Braga, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 
1738-1785, fls. 13, 161. 
102 Ou seja, o número de toques a defunto refletia geralmente a condição social do mesmo. Leia-se a este propósito 
Pascua Sánchez, Maria José de la, “La solidaridad como elemento del bien morir. La preparacion de la muerte en el 
siglo XVIII (el caso de Cádiz), in Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-
XVIII…, p. 352. 
103 ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria, Cota 46, 17.  
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Cruz.104 Dos testadores que se referiram ao toque de sinos para assinalar a sua morte, foi 

Andreia Gomes, viúva do mercador João Fernandes Gentil, da rua das Águas, no ano de 1751, 

quem deixou em aberto a possibilidade do anúncio em mais do que duas igrejas.105 A testadora, 

para além de ordenar o sinal pela sua morte nas igrejas de Santa Cruz e de Nossa Senhora-a-

Branca, deixou ao critério do testamenteiro, a escolha de outros templos, onde a sua morte 

fosse igualmente anunciada.106 

No entanto, se os testadores raramente abordavam este aspeto do seu funeral, a 

compreensão sobre o anúncio da morte pode ser enriquecida através da análise das prescrições 

determinadas a este respeito, pelas instituições confraternais.107 Em relação às confrarias 

bracarenses não possuidoras de uma igreja própria, verificámos a quase inexistência de 

referências regulamentares do ressoar sonoro pela morte dos seus membros, com exceção da 

confraria das Almas da Sé Primaz.108 O toque de sinos para assinalar a morte de um confrade 

desta instituição, foi estabelecido numa reforma estatutária de 1776, a qual previa um sinal de 

anúncio do falecimento, acrescido de uma única “corrida” do sino. Se porventura os herdeiros 

do confrade defunto desejassem a execução de mais sinais ou “corridas,” teriam de pagar ao 

padre sacristão da Sé, 20 ou 25 réis, respetivamente. O objetivo do toque era não só fazer o 

anúncio público da morte, como também apelar à piedade dos que o ouvissem, no sentido de 

pedirem a Deus pela salvação da alma do defunto, bem como solicitar a participação no enterro. 

                                                             
104 O anúncio sonoro da morte, em mais do que uma igreja, foi também requisitado por Ana Fernandes, no ano de 
1763, através de quatro corridas de sinos, pagas a 12 vinténs, para além do sinal ordinário, na igreja de São Vítor, 
bem como através do ressoar dos sinos da igreja de Nossa Senhora-a-Branca, pago com um cruzado entregue ao 
servo desta irmandade. Do mesmo modo, André do Vale, morador na rua do Carmo, quis que a sua morte fosse 
anunciada na igreja de São Vítor, estabelecendo como pagamento para esse efeito 600 réis. Este indivíduo 
determinou também que o mesmo ocorresse na Sé Primaz, através de um pagamento de 18 tostões. O número de 
corridas de sinos a efetuar ficava dependente das que fosse possível executar, dentro das quantias que tinha 
estabelecido. ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria, Cota 233, 327. 
105 Relativamente ao assinalar sineiro da morte, em mais do que uma igreja, veja-se também Macedo, Ana Maria da 
Costa, Família, Sociedade e Estratégias de poder…, pp. 173-174. 
106 ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria, Cota 293.  
107 A testadora D. Maria de Abreu e Lima, moradora no Campo da Vinha, viúva de Gonçalo Araújo de Brito, deixou, 
em 1713, dois mil réis para a sacristia do convento de Nossa Senhora da Graça do Pópulo, situado nesse campo, 
com a obrigação do sacristão tanger os sinos do convento quando o seu corpo estivesse depositado aguardando o 
enterro e também durante o decorrer deste. ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria, Cota 38. 
108 Os estatutos da confraria das Almas de São João da Ponte de 1784 previam que o sino da capela onde estava 
situada a instituição fosse tocado, mas apenas para chamar os mesários que tinham de participar nos 
acompanhamentos de defuntos. AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Estatutos da confraria 
das Almas de São João da Ponte desta cidade de Braga, 1784, fl. 7v. 
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O sinal era feito num sino denominado “das almas,” o que parece indicar a existência de um 

sino na Sé, próprio para o uso desta confraria.109  

Esta não era uma situação única. A irmandade de São Pedro dos Clérigos, situada na 

capela de São Geraldo da Sé, também previa o assinalar da morte dos seus membros, através 

do toque do sino desta capela. Os seus estatutos definiam ser da responsabilidade dos 

serventes, um ressoar sonoro que deveria prolongar-se por meia-hora. Era, certamente, um 

trabalho cansativo para os servos, mas a irmandade decidira assinalar de forma veemente a 

morte dos seus confrades. Posteriormente, o sino era novamente repicado antes da irmandade 

sair a acompanhar o confrade defunto à sepultura.110  Por seu turno, a confraria das Almas de 

São Vicente pediu, em 1793, autorização à irmandade de São Vicente, proprietária do templo 

onde estava sedeada, para poder fazer um sinal de três corridas de sinos, por cada irmão 

defunto da sua confraria. Esta irmandade aceitou o pedido, sob condição de a confraria das 

Almas pagar 400 réis à instituição, acrescidos de 100 réis ao seu servo, pelo trabalho a 

efetuar.111  

As organizações confraternais possidentes de um templo religioso preocuparam-se com 

a determinação de sinais informadores do falecimento dos seus membros. Elas marcavam, na 

hora do anúncio da morte, a distinção dos confrades, face aos outros indivíduos. A irmandade de 

São Vicente determinava ao servo a execução de um sinal no sino da igreja, quando falecia 

algum confrade do sexo masculino, através de 13 toques, número que aumentava para 16, se 

fosse do sexo feminino. Em qualquer dos casos, para além desta disposição, o servo tinha de 

efetuar ainda mais três corridas de sinos.112 Um aspeto a realçar nesta irmandade, era o de fazer 

uma distinção entre sexos, no anúncio da morte dos seus membros, na qual concedia maior 

sonoridade às mulheres.113 Por outro lado, constatámos que não estava previsto nenhum preçário 

para os não confrades. Seria um lapso dos redatores dos estatutos? Ou seriam tão poucos os 

                                                             
109 A confraria de Nossa Senhora do Rosário e a do Santíssimo Sacramento da vila de Cabeção possuíam um sino 
próprio na igreja matriz. Leia-se Beirante, Maria Ângela, As antigas confrarias da vila de Cabeção…, pp. 12-24. 
110 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 
1739, pp. 28, 68; AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas sita na Sé desta 
cidade, 1723, fl. 28v., 31v. 
111 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro dos termos de Junta da irmandade de São Vicente, 1796-
1806, fl. 35. 
112 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1723, 
fl. 43. 
113 As constituições sinodais de Lisboa previam um máximo de nove toques para os defuntos masculinos, seis para 
os femininos e três pelas pessoas menores, embora houvesse quem, nos testamentos, solicitasse mais toques 
mediante pagamento. Confira-se Araújo, Ana Cristina, A morte em Lisboa. Atitudes e representações 1750-1830, 
Lisboa, Ed. Notícias, 1997, p. 238. 
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não confrades que pediam toques de sinos na igreja da irmandade, que não se justificava esta 

menção?  

Qualquer que fosse o motivo, em 1738 os confrades reformularam o modo como eram 

efetuados os toque de sinos pelos defuntos, na igreja da irmandade, procurando responder a 

estas lacunas. A irmandade decidiu que as corridas de sinos pelos confrades seriam iguais para 

todos, em número de 15, decorrendo de modo espaçado entre si, desde o falecimento do irmão 

até este ser sepultado, sendo a primeira delas tocada só com o sino grande da igreja.114 Para os 

não confrades, a irmandade determinava a execução de três corridas com o sino grande, no 

momento do enterro na igreja de São Vicente, sendo paga cada uma a 100 réis, valor a repartir 

de modo igual entre a instituição e o seu servo. A instituição determinou igualmente que o sino 

grande só pudesse soar no momento do enterro. Verificamos, portanto, que a confraria efetuava 

distinção do anúncio do óbito dos seus membros, prevendo um maior número de toques por 

ocasião do seu falecimento, bem como do funeral.115  

Os estatutos de 1768 vieram simplificar estes procedimentos, não colocando qualquer 

limite ao número de corridas que se podiam fazer pelos membros estranhos à instituição, 

mantendo o preço de 100 réis por cada corrida. Estes estatutos referiram ainda que o sino 

grande da igreja nunca tocaria “a dobrar, nem a badaladas,” pelos não confrades, estando esses 

toques específicos no sino maior, reservados116 apenas para os membros da instituição.117 O 

estudo dos dados referentes aos toques de sinos, na contabilidade da instituição, confirmou os 

preços praticados, embora na última década de 1790, se constate que a confraria recebia 80 

réis por cada corrida, no enterro de cada defunto não confrade. Este facto pode significar dois 

procedimentos. Ou o servo passou a receber apenas 20 réis, dos 100 pagos por cada corrida de 

sinos, ou, em alternativa, tendo-se mantido a repartição em partes iguais entre o servo e a 

                                                             
114 A confraria da Vera Cruz de Cantalejo anunciava a morte de um irmão através de cinco toques no sino médio da 
igreja. A este respeito veja-se Fuentenebro Zamarro, Francisco, “Las antíguas cofradías de Cantalejo y el teatro 
sacro,” in I Congresso Nacional de las cofradias sacramentales. Minerva. Liturgia, fiesta y fraternidade en el barroco 
espanhol…, pp. 179-180. 
115 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1723, 
fl. 43; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748, fls. 51, 51v.  
116 Também na irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Recife, o sino maior estava reservado para 
ressoar apenas a defunto, pelos confrades da instituição. A propósito desta reserva confira-se Assis, Virgínia Maria 
Almoedo de, “A irmandade do Rosário dos pretos do Recife (Uma associação ao serviço do estado Português),” in 
Revista da Sociedade Brasileira de Pesquisadores de História, Curitiba, nº 9, 1994, p. 40. 
117 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1768, 
fl. 62. 
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confraria, pelo pagamento de cada corrida, o valor de 80 réis pagos à irmandade demonstra um 

aumento do custo do toque de sinos para 160 réis, o que nos parece ser mais provável.118 

A irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, enquanto esteve sedeada no convento 

do Pópulo, deixou à responsabilidade dos frades agostinhos o anúncio sonoro do falecimento dos 

seus confrades. Mediante um acordo estabelecido entre as partes, quando falecia um irmão do 

sexo masculino, os frades fariam sinal, no sino que era o maior a seguir àquele onde ressoavam 

os toques do relógio, dando nele 13 badaladas espaçadas. Se o confrade fosse do sexo 

feminino, as badaladas eram dadas no sino imediatamente mais pequeno, a seguir a esse. Em 

seguida dois sinos eram corridos, por um espaço de tempo suficiente para tornar patente a 

morte do confrade. Os monges tinham de tocar novamente os sinos quando a irmandade saísse 

do convento para acompanhar o irmão defunto, bem como quando este viesse para ser 

sepultado nele, se assim sucedesse. A confraria concedia os mesmos privilégios fúnebres aos 

pais e sogros dos confrades, que vivessem a cargo destes, sob o mesmo teto. Já no que dizia 

respeito aos filhos dos membros da instituição, os frades tinham de tocar o sino pequeno, dando 

sete badaladas de sinal, logo seguidas de uma corrida, terminando posteriormente com outra 

corrida, se o defunto viesse a ser sepultado no convento, com o acompanhamento fúnebre da 

irmandade. Esta pagava aos frades um cruzado, como somatório pelos toques de sinos e dos 

ofícios religiosos efetuados por cada defunto.119 

A posterior saída da irmandade do convento do Pópulo, na década de 1720 e o seu 

estabelecimento na igreja de Santa Ana, obrigou a uma mudança nestes procedimentos. Deste 

modo, os confrades do sexo masculino passaram a ter direito a 13 toques no sino maior, como 

anúncio da sua morte, enquanto as mulheres tinham apenas 12. Igual número de toques era 

previsto para os confrades que fossem membros do clero, com a particularidade de serem 

dados de modo alternado entre os dois maiores sinos da igreja. Mais tarde, eram efetuadas 16 

corridas de sinos, durante o espaço de tempo que o defunto estivesse exposto. Se os confrades 

desejassem o ressoar de mais corridas, teriam de pagar ao servo da irmandade 100 réis, por 

cada uma.120 As fontes desta instituição são muito pouco elucidativas sobre o pagamento de 

                                                             
118 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro do recibo da irmandade de São Vicente, 1728-1756, fls. 
136v.-145, 187v.-195, 251v.-256v.; Livro de covagens, sinos, limpeza de missas e mais rendimentos desta capela 
de São Vicente, 1748-1892, fls. 3v.-4v., 12v.-14, 19-20, 26v.-28, 34-35v., 38-39, 44-45, 50-51, 56, 60-60v., 62v. 
119 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Passos, 1707, fl. 47. 
120 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos e confraria de Santa Ana, 1747, fl. 103. 
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toque de sinos a defunto, por indivíduos comuns. Aparentemente, os citadinos não confrades 

manifestaram pouco interesse no anúncio da sua morte na igreja desta instituição, preferindo 

fazê-lo noutros templos. Não podemos, contudo, excluir a hipótese de estarmos perante o caso 

de uma contabilidade feita num livro em separado, que hoje já não existe.121 

A irmandade de Santa Cruz foi a que estabeleceu um sistema mais complexo de toque 

de sinos, para anunciar a morte dos seus confrades. A partir de 1702, o servente da confraria 

tinha ordem para dar 12 badaladas no sino grande da igreja, no caso de o falecido ser um 

membro do sexo masculino, número que baixava para dez, se se tratasse de uma irmã da 

mesma instituição. Pouco depois, o mesmo sino seria tocado sem cessar durante um quarto de 

hora. Seguidamente, durante igual período de tempo, ressoariam todos os sinos da torre da 

igreja de Santa Cruz. Posteriormente era feita nova corrida de sinos à chegada do cortejo 

fúnebre desta irmandade, transportando o confrade, para ser enterrado na sua igreja. Todavia, 

se o sepultamento tivesse lugar noutro templo, somente era tangido o sino grande, assinalando 

a saída da confraria para acompanhar o irmão defunto. Em relação aos não confrades, a 

irmandade determinava oito badaladas no sino grande, para anunciar a sua morte, seguidas de 

duas corridas nos sinos, uma logo a seguir às referidas badaladas e outra quando o defunto 

viesse a recolher à igreja, para ser enterrado. Se fosse sepultado noutra igreja e a organização 

confraternal o acompanhasse, era tocado apenas o sino grande à saída da confraria.122  

Estes procedimentos sofreram algumas alterações em 1723 e 1737. Na primeira data, 

após a colocação do sino maior na torre de baixo da igreja, ficou definida a proibição do toque 

deste, para anunciar a morte de indivíduos estranhos à instituição, à semelhança do que tinha 

sido determinado em São Vicente. A irmandade procurava, deste modo, distinguir os seus 

membros, proporcionando o anúncio inicial da sua morte, através do uso exclusivo do sino com 

maior sonoridade da igreja. Para além disso, definiu que o sino maior seria tocado sozinho 

durante meia hora, de forma de “bombado,” ou seja os toques ressoavam espaçadamente, 

enquanto o sino era manuseado pelo servente. Em 1737, a confraria constatou que a prática 

seguida, segundo as determinações regulamentares, correspondia a um total de nove corridas 

de sinos por cada confrade. Por isso, estabeleceu, para cada irmão falecido, um total de 15 

                                                             
121 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos rendimentos da casa e anais, 1628-
1708, e de 1737 até se incorporar em Santa Cruz, 1772, da irmandade dos Santos Passos e Santa Ana, fls. 327-
329, 345-347v., 354-359v., 373v.-378, 405-410v., 413, 427, 430, 436-443v., 466, 658, 479-484v., 512v., 514v.-
518, 542-552, 578, 580v.-586. 
122 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 273v.-274v. 
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corridas, e os irmãos que quisessem ir além deste número, pagariam aos servos 60 réis por 

cada uma.123 

Os estatutos de 1762 trouxeram novas regras de anúncio da morte dos defuntos, nesta 

igreja, fossem eles confrades ou não. Se o número de badaladas iniciais no sino grande para os 

confrades foi mantido, a confraria estabeleceu em seguida um novo procedimento, muito 

semelhante ao do da irmandade dos Santos Passos, determinando a execução de 13 badaladas 

para o anúncio do falecimento dos irmãos clérigos, as quais eram tocadas alternadamente nos dois 

maiores sinos da igreja. Em qualquer dos casos, no fim das badaladas era bombado somente o 

sino maior, por espaço de um quarto de hora, seguido de três corridas com todos os sinos, também 

por espaço de um quarto de hora. Para além de todos estes toques, eram efetuadas mais nove 

corridas com todos os sinos, repartidas durante o tempo de espera para o enterro, mas as últimas 

três tinham lugar só no momento do enterramento. Estes estatutos previram também o toque a 

bombado, do sino grande, meia hora antes da irmandade sair para o acompanhamento fúnebre dos 

confrades. Estes toques serviam também para informar os irmãos que participavam nas cerimónias 

fúnebres. 

Em relação aos não confrades, estes podiam solicitar a execução de um sinal de anúncio, 

bem como de corridas de sinos, por ocasião do seu falecimento, com qualquer dos sinos da igreja à 

excepção do sino maior, o qual, como vimos, ficara reservado apenas aos irmãos. O custo de cada 

corrida era de 100 réis, pagos aos serventes que os tocavam. Estes estatutos tomaram ainda em 

consideração a perturbação que os toques podiam causar, interditando o seu ressoar, enquanto os 

capelães do coro de Santa Cruz e do coro do vizinho convento dos Remédios, rezassem o ofício 

divino das horas.124  Estas cláusulas sofreram algumas alterações nos estatutos de 1773. Assim, 

depois de o sino maior ressoar pelos confrades defuntos, durante um quarto de hora, o servo tinha 

de correr todos os sinos seis vezes: duas logo a seguir ao fim do toque de bombado do sino maior, 

igual número enquanto o defunto estivesse exposto e as duas finais no momento do sepultamento. 

Os estatutos previam que cada corrida não pudesse durar mais de 15 minutos. Em relação aos não 

                                                             
123 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1701-
1734, fl. 418v.; Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1734-1757, fl. 56v. 
124 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 379v.-380. 
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confrades as cláusulas foram mantidas, com um detalhe adicional: não era agora permitido fazer 

ressoar os dois sinos maiores da igreja, para anunciar o referido falecimento e enterro.125 

O número de badaladas iniciais, para anúncio do falecimento dos confrades, sofreu 

pequenas alterações com os estatutos de 1788. O sino maior era tocado novamente, primeiro 

sozinho, mas logo depois eram efetuadas duas corridas com todos os sinos. Curiosamente, as 

badaladas iniciais, bem como o toque do sino maior e as duas corridas seguintes, no total, só 

poderiam durar durante um quarto de hora, indicando que a irmandade pretendia reduzir o tempo 

com que assinalava a morte dos seus membros. A irmandade previa ainda que os sinos 

ressoassem em duas corridas, durante o tempo de espera para o enterro e igual número quando 

este tivesse lugar. Nesta regulamentação estatutária, a instituição passou também a assinalar a 

morte dos confrades ausentes, através das referidas badaladas iniciais e de duas corridas de todos 

os sinos. 

As prescrições em relação aos não confrades mantiveram-se com uma restrição adicional: 

as pessoas estranhas à confraria, não podiam pedir mais toques de sinos do que os preceituados 

pela instituição aos seus membros.126 Deste modo, a irmandade fazia sobressair o anúncio da morte 

dos seus confrades relativamente a outros indivíduos. Para além desta restrição, os estatutos 

determinaram que o preço pelos toques ficasse ao arbítrio dos serventes encarregues desse 

trabalho, pois a irmandade nada recebia. 

A irmandade concedeu também, a partir desse ano, total liberdade para ressoarem os 

sinos quando fossem enterradas crianças na igreja, ou quando estas, no percurso em direção à sua 

última morada, passassem defronte do seu templo. Os emolumentos eram acordados com os 

serventes que recebiam a totalidade do pagamento por este serviço.127 Estes estatutos fixaram ainda 

outros momentos, para além dos já referidos, nos quais não era permitido o toque de sinos a 

defunto. Assim, estes nunca eram tocados durante a noite, exceto no dia dos Fiéis de Deus ou por 

                                                             
125 Os sinos eram de igual modo tocados por ocasião de luto público no reino ou na cidade, quando os sinos das 
outras igrejas também ressoassem. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de 
Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 1773, fls. 480-481. 
126 Talvez devido a todas estas restrições é que quase não encontramos referências documentais na contabilidade 
da instituição, aos toques de sinos pelos não confrades. Citamos apenas um exemplo de três corridas de sinos pelo 
preço de 840 réis, em 1701. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro 1 dos recibos de dinheiro de Santa 
Cruz, 1618-1719, fls. 443v.-447v. 
127 A congregação do Senhor das Necessidades de São Vítor, em 1780, tinha em sua posse caixões para o enterro 
de crianças. AISV, Fundo da congregação do Senhor das Necessidades, Apontamentos por onde se rege esta 
congregação do Senhor das Necessidades, 1758-1780, não paginado. Do mesmo modo, também a irmandade das 
Almas de São Vítor, em 1753, decidira adquirir um caixão pequeno destinado ao transporte das crianças defuntas. 
AISV, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1752-1776, fl. 21v. 
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ocasião do falecimento das pessoas da família real128 e dos Ordinários Diocesanos da cidade. Estava 

igualmente proibido o toque de sinos pelos defuntos no dia de Natal, na quinta-feira santa, no 

sábado de Aleluia, no dia de Páscoa, no dia do Espírito Santo e no dia do Corpo de Deus. Igual 

interdição existia nos dias em que o Santíssimo Sacramento estivesse exposto na igreja de Santa 

Cruz. Ou seja, os dias das grandes festividades da Igreja Católica sobrepunham-se ao anúncio 

sonoro da morte dos indivíduos, sendo este proibido.129 

Estes estatutos exigiam ainda aos sacristães atenção relativamente aos indivíduos que 

introduziam nas torres da igreja, para tocarem os sinos. Aparentemente, com o fim de obterem 

ajuda nesta tarefa, os servos da irmandade permitiam o acesso de rapazes novos a esse local. Esta 

situação tinha originado já consequências graves, pois alguns indivíduos mais descuidados ou 

inexperientes tinham caído das torres da igreja, tragédias que manchavam a credibilidade da 

instituição, o que esta queria evitar. O anúncio da morte não devia constituir, portanto, uma ocasião 

propícia à sua ocorrência.130  

Por fim, a confraria de Nossa Senhora-a-Branca, inicialmente, apenas prescreveu ao servo, 

nos estatutos 1724, a obrigação de fazer sinal pelos confrades defuntos, sem receber qualquer 

acréscimo de pagamento por isso. Em relação aos toques efetuados pelas restantes pessoas, o 

servo era pago a 60 réis, por cada um. Este quadro estatutário nada referiu sobre o número e a 

forma como os sinos deviam ser utilizados para anunciar o falecimento dos indivíduos.131 As 

primeiras indicações nesse sentido vieram por decisões da Mesa, na década de 1730. Em 1731, 

depois de ser colocado um sino grande na torre, a Mesa ordenou que, por ocasião do falecimento 

de cada confrade, se fizesse um sinal inicial de anúncio da ocorrência, o qual seria seguido por oito 

corridas de sinos. Os irmãos que desejassem mais toques teriam de pagar, por cada corrida, 60 

réis. Os sinos podiam ressoar em conjunto, para anunciar a morte dos não confrades, mediante o 

pagamento de 120 réis pelo primeiro sinal e corrida, acrescidos de 60 réis por cada corrida a mais 

que pedissem. Em 1737 o número de corridas de sinos pelos confrades foi aumentado para 12.132  

                                                             
128 No ano de 1736, em Braga, a morte da infanta D. Francisca provocou impressionantes manifestações de pesar e 
os sinos dobraram durante três noites seguidas. Para este assunto confira-se Bouça, Anabela Vaz Moreira, Os 
grandes na morte: ensaio sobre literatura emblemática funeral: (séculos XVII-XVIII), Porto, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 1996, p. 21, dissertação de Mestrado policopiada. 
129 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1788, fls. 72-74. 
130 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1788, fls. 72-74. 
131 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da confraria de Nossa Senhora das Neves, 
1724, fls. 23-23v. 
132 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da confraria de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1741-1766, fls. 110v.-111, 128v. 
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Os estatutos de 1768 estabeleceram novas formas de anúncio do passamento dos vivos. O 

servo estava encarregue de anunciar a morte de cada confrade, primeiro através de toques 

denominados “golpes,” seguidos por “16 corridas interpoladas.” Na primeira corrida, depois dos 

referidos golpes, tocava o sino grande sozinho e bombadamente, por tempo de um quarto de 

hora.133 Em relação aos não confrades, os estatutos previam o pagamento de 80 réis pelos “golpes” 

e primeira corrida de sinos, enquanto as restantes tinham o custo de 60 réis, cada uma. Este 

dinheiro era por inteiro canalizado para a irmandade, invocando-se para o efeito o facto de o servo 

ter recebido um aumento salarial. Também esta confraria, à semelhança do que sucedera na 

irmandade de Santa Cruz, proibiu os toques a defunto, enquanto os capelães do coro da igreja 

estivessem a rezar, para evitar perturbações durante este ato.134 

Por fim, a reforma estatutária de 1788, trouxe novas alterações. Tal como sucedera noutras 

instituições congéneres, esta reforma definiu toques específicos conforme o confrade era do sexo 

feminino, masculino ou um clérigo. Os sacerdotes confrades tinham direito a 14 golpes ou sinais, 

alternando entre os dois sinos maiores da igreja. Por seu turno, os sinais executados pelos 

confrades leigos eram todos dados no sino maior, sendo 12 para os homens e nove para as 

mulheres. Em qualquer dos casos, o sino maior era posteriormente dobrado por espaço de um 

quarto de hora, sendo em seguida dobrados, por duas vezes, todos os sinos em conjunto. O 

anúncio fúnebre continuava posteriormente com mais nove corridas de sinos, as quais decorriam 

de modo espaçado entre si, durante o tempo de exposição do defunto. A última corrida tinha 

obrigatoriamente de coincidir com o momento de sepultamento do confrade. Se os seus herdeiros 

desejassem mais corridas de sinos, teriam de pagar por elas na mesma forma, como determinado 

para os não confrades. Cada corrida custava a estes 80 réis, sendo 60 para a irmandade e 20 para 

o servo. Os não confrades pagavam ainda 120 réis pelos golpes ou sinais, em conjunto com a 

primeira corrida, canalizados na sua totalidade para a instituição. Os valores pagos pelos exteriores 

à instituição tinham sido, aliás, já definidos em 1783, por uma decisão da Mesa. Os estatutos de 

1788 determinaram igualmente, que os sinais sonoros feitos por ocasião do falecimento dos filhos 

dos confrades, sob sua tutela, custavam metade do valor despendido pelos restantes indivíduos 

estranhos à confraria. Era uma forma de a irmandade proporcionar uma vantagem aos irmãos, 
                                                             
133 Na Misericórdia da Póvoa de Varzim o sinal a defunto pelos confrades masculinos eram 12 badaladas e três 
vezes o toque de sino a bombado. Para os femininos eram apenas nove badaladas, sendo o toque a bombado igual 
ao dos confrades do sexo masculino. Sobre estes toques a defunto confira-se Dionísio, Paula Carolina, A Santa Casa 
da Misericórdia da Póvoa de Varzim: assistência e caridade numa vila piscatória, Póvoa de Varzim, Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim, 2005, p. 196.  
134 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da irmandade de Nossa Senhora das Neves, 
1768/1773, fls. 31, 37-39, 41. 
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preceituando um desconto no preço dos toques de sinos, pelos seus filhos menores. Para além 

desta disposição, a irmandade prescreveu também que, aquando do falecimento de um confrade 

residente fora da cidade, se fariam somente três corridas de sinos, sem utilizar o sino grande.135 

Em 1791, a confraria pretendeu seguir o exemplo de outras congéneres reservando o toque a 

defunto, no sino grande, para os seus irmãos. Foi uma opção que se revelou negativa para a 

instituição, uma vez que as pessoas estavam já habituadas a poder contar igualmente com o sino 

maior da igreja, para anunciarem o seu falecimento. Deste modo, após a decisão tomada, parecem 

ter diminuído bastante os pedidos de toque de sinos, por parte das pessoas estranhas à confraria, a 

qual viu, assim, diminuir as suas receitas. A irmandade, todavia, não tardou a corrigir o erro pois, 

logo no ano seguinte, voltou ao procedimemto anterior, para evitar mais perdas financeiras.136 

A morte de cada indivíduo era um acontecimento a anunciar a toda a comunidade na qual 

estivera inserido. O ressoar sonoro pelos mortos servia igualmente para chamar à participação de 

todos ao funeral, acompanhando os restos mortais à última morada e associando-se à dor dos 

familiares e amigos. Ciente da importância deste anúncio imediato do passamento de cada pessoa, a 

Igreja determinara um conjunto de toques sonoros para anunciar a morte dos bracarenses, bem 

como o seu enterro. Todavia alguns homens e mulheres da época solicitaram outros toques, para 

além dos que estavam prescritos, para que fosse comunicado o seu falecimento. Estas determinações 

podem ser compreendidas como uma forma de anunciar de modo mais abrangente na cidade, a 

morte do indivíduo, mas também de serem, ao mesmo tempo, um instrumento de afirmação do 

prestígio e da identidade pessoal e social. Por seu turno, as confrarias detentoras de uma igreja 

estabeleceram regras para o anúncio da morte não só dos seus membros, mas também dos que lhes 

eram alheios. Aos confrades, estas instituições proporcionaram, a título gratuito, um conjunto de 

sinais espaçados temporalmente, que comunicavam a morte aos demais indivíduos.137 Este serviço 

                                                             
135 As fontes documentais da irmandade não revelam dados sobre os preços pagos pelo toque de sinos até 1755, 
mas parecem confirmar que os preços praticados eram conformes aos previstos nos estatutos. Os repiques pelas 
crianças, que não estavam definidos estatutariamente, eram mais baratos, custando 30 réis até à década de 1760 
e 60 réis na de 1770. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro do recibo dos emolumentos e 
esmolas das covagens, pano de sepultura, depósitos, limpeza dos ornatos, das missas gerais, sinais, repiques e 
esmolas da irmandade de Nossa Senhora a Branca, 1754-1779, fls., 24v.-29v., 43v.-45v., 62-65v., 81v.-85v.; Livro 
dos emolumentos ou esmolas que se derem pelas covagens, pano de sepultura, depósitos e limpeza dos ornatos 
das missas gerais, sinais, repiques e esmolas, 1779-1826, fls. 3-6v., 22-25v., 37-40, 52v.-55v., 64v.-67. 
136 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da confraria de Nossa Senhora das Neves, 
1788, fls. 21-23; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-1787, fl. 105; Livro de 
termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1787-1805, fls. 37v. 49v., 61. 
137 Na confraria do Santíssimo Sacramento de Alcalá la Real, o toque do sino anunciando a morte de um confrade 
tinha também por objetivo informar os seus colegas para que rezassem pela sua alma. Para este assunto veja-se 
Múrcia Rosales, Domino, “Cofradía Alcalaína del Santísimo Sacramento,” in I Congresso Nacional de las cofradias 
sacramentales. Minerva. Liturgia, fiesta y fraternidade en el barroco espanhol…, p. 180. 
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gratuito era mais um instrumento de captação de novos confrades para as organizações 

confraternais, até porque os sinais determinados para os irmãos gozavam geralmente de alguma 

distinção própria, face aos prestados às restantes pessoas. As irmandades possibilitavam também a 

estas últimas o anúncio sonoro do seu falecimento, mas mediante o pagamento do serviço.  

 
3.3 O cortejo fúnebre: o acompanhamento dos defuntos à sepultura 

 
Após o corpo do defunto ter sido amortalhado e preparado para a última viagem, sendo 

exposto para ser velado, depois da sua morte ser anunciada aos habitantes, aproximava-se o 

momento do acompanhamento do cadáver à sepultura. Na Idade Moderna era frequente a solicitação 

da presença de grupos sociais específicos neste momento solene, em que os restos mortais eram 

transportados no cortejo fúnebre. Era importante a participação do maior número de pessoas possível, 

pedindo a Deus pela salvação do defunto, no momento do julgamento da sua alma. Por outro lado, o 

acompanhamento do cadáver era um ato de caridade, dignificando o último trajeto do defunto no 

mundo dos vivos. A análise testamental efetuada permitiu-nos conhecer as tendências verificadas 

relativas aos acompanhantes-chave dos bracarenses, no século XVIII: 

  

Quadro 3: Elementos presentes nos acompanhamentos de defuntos 

 Anos  

Totais Acompanhantes 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 

 M F M F M F M F M F 
O pároco 11 10 6 11 11 14 13 12 6 7 101 
Outros clérigos 20 16 15 18 11 18 15 14 10 6 143 
Padres coreiros 9 4 3 7 10 6 3 2 1 1 46 
As irmandades a 
que pertencia 

22 13 16 20 15 11 
 

15 19 15 9 155 

Irmandades pagas 3 6 3 4 2 3 2 3   26 

Irmandade por 
caridade 

2          2 

Ir no esquife da 
irmandade, mas 
sem esta 
acompanhar 

   1       1 

Pobres  1 2   1 3 1 2  10 
Ao arbítrio do 
herdeiro / 
testamenteiro 

 2 1   2 2  1 5 13 
 

Ninguém indicado 1 1 1 2 4 3 2 3 6 10 33 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da 
Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-
89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de 
testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 
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Os bracarenses no século XVIII, ao definirem as linhas-mestras pelas quais se devia 

reger o seu acompanhamento fúnebre, determinaram a presença dos elementos do clero e das 

confrarias a que pertenciam, neste ato pio e solene.138 No que diz respeito ao clero, constatámos 

que os testadores focavam a sua atenção em três vértices: o pároco da sua freguesia, os padres 

coreiros da Sé e num número variável de clérigos seculares, presentes na cidade. A presença do 

pároco da freguesia do defunto, por princípio, devia estar sempre assegurada, por constituir uma 

obrigação daquele clérigo e muitos testadores faziam questão de o mencionar.139 Mas o número 

de indivíduos que o não fazia era também assinalável. Na realidade, no total dos testamentos 

analisados, somente 40% solicitou expressamente a sua presença, apesar de, se considerarmos 

apenas os anos entre 1701 e 1780, essa percentagem sobe para cerca de 45%. Nas últimas 

duas décadas apenas 26% dos testadores em estudo determinou explicitamente a presença do 

seu pároco. Como interpretar este facto? A descida nessa percentagem traduziu, possivelmente, 

uma visão que, nos testamentos do final da centúria, retirava importância aos aspetos religiosos, 

quer na feitura deste documento, quer na vivência da morte. Na verdade, como poderemos 

constatar seguidamente, esta quebra sentida a nível testamental não se cingiu apenas ao pároco 

local. E como a presença deste religioso estava subentendida, muitos testadores não sentiriam 

necessidade de a invocar. 

Os testadores estudados na nossa amostragem pretendiam a presença de um número 

variável de membros do clero no cortejo fúnebre, aos quais pagavam a “esmola costumada,” 

por este serviço.140 Não sabemos o valor deste pagamento. Os testadores não definiam 

igualmente regras específicas sobre as caraterísticas destes sacerdotes, deixando, por isso, ao 

arbítrio dos herdeiros e testamenteiros a sua escolha. A presença de clérigos no 

                                                             
138 O estudo efetuado por Ricardo Varela Raimundo relativamente à realidade de Torres Novas na Época Moderna 
apontou igualmente estes dois grupos sociais, como os mais preponderantes nos cortejos fúnebres. Para este 
assunto leia-se Raimundo, Ricardo Varela, Morte vivida e economia da salvação em Torres Novas, 1670-1690, 
Torres Novas, Município de Torres Novas, 2007, p. 248. Em Sevilha, o cenário estudado revelou uma realidade 
semelhante. Confira-se a este propósito Álvarez, Jose Antonio Rivas, Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo 
XVIII…, p. 142. Segundo Alain Croix e Fanch Roudaut, a presença do clero e das confrarias, nos acompanhamentos 
fúnebres da Bretanha foi um fenómeno com origem citadina e nos meios aristocráticos locais. Veja-se sobre este 
ponto Croix, Alain; Roudaut, Fanch, Les bretons, la mort et Dieu, de 1600 à nos jours, Paris, Messidor/Temps 
actuels, 1984, p. 24. 
139 Na verdade, os párocos deviam acompanhar os seus paroquianos até à sepultura. Para este assunto consulte-se 
Osswald, Maria Helena, Nascer, viver e morrer no Porto de seiscentos, Porto, Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, 2008, p. 388, tese de Doutoramento policopiada. 
140 Efetivamente, a presença destes sacerdotes nos funerais constituía uma fonte de rendimentos para os clérigos. 
Para esta matéria veja-se Carvalhosa, Adelino, “A importância dos testamentos para o estudo das mentalidades…,” 
p. 26. 



164 
 

acompanhamento fúnebre concedia maior pompa e solenidade a este ato público, mas os 

testadores esperavam também o auxílio espiritual dos sacerdotes, como intercessores 

privilegiados junto de Deus, pela salvação da alma.141 A sua evolução entre os pedidos dos 

testadores ao longo da centúria foi também importante. É certo que, se considerarmos o 

cômputo global do século, 57% dos indivíduos analisados determinaram a presença de 

sacerdotes não especificados no acompanhamento. Todavia, se até cerca de 1780, a 

percentagem de testadores que determinava a participação destes religiosos no cortejo fúnebre, 

rondou valores em torno dos 65%, nas últimas duas décadas essa percentagem caiu para pouco 

mais de 30%. Seriam estes também sinais de uma nova mentalidade emergente no fim do 

século XVIII, que preconizava um acompanhamento fúnebre mais distante das conceções 

pomposas do período barroco? A crise financeira local e nacional, que atravessou toda a 

sociedade portuguesa, condicionaria um número crescente de indivíduos em relação à forma 

como podiam organizar o seu funeral? 

A única menção que encontrámos a um grupo clerical específico, por parte dos 

testadores, foi a respeitante aos padres coreiros da Sé. Alguns indivíduos requereram somente a 

presença deste grupo, mas a maioria solicitou que estivessem presentes conjuntamente com os 

restantes clérigos.142 Até cerca de 1760, cerca 26% dos testadores estudados requeria a 

presença deste conjunto de sacerdotes. Que motivos estariam por detrás destas solicitações? 

Pensamos que vários fiéis, pretendendo conferir maior prestígio, dignidade e brilho à sua última 

viagem, solicitavam a presença destes homens, os quais constituíam um corpo definido de 

sacerdotes atuantes no culto do centro religioso da cidade. Na verdade, a importância dos 

padres coreiros da Sé nos acompanhamentos dos defuntos estava patente nos seus estatutos, 

que possuíam um capítulo consagrado a este aspeto. Depois de serem avisados e reunidos na 

Sé, os coreiros saíam em procissão formando duas alas atrás da cruz, que era transportada e 

acompanhada pelos moços do coro.143 Os coreiros apresentavam-se envergando as suas 

                                                             
141 Já nos finais da Idade Média a presença de muitos sacerdotes nos acompanhamentos fúnebres era requerida 
pelos testadores mais abastados. Leia-se a este respeito Costa, Teresa; Calvão, Filipe, “Fundação de capelas na 
Lisboa quatrocentista…,” p. 356; Vilar, Hermínia Vasconcelos, “Rituais da morte em testamentos dos séculos XIV e 
XV (Coimbra e Santarém),” in Mattoso, José (dir.), O reino dos mortos na Idade Média peninsular, Lisboa, Edições 
João Sá da Costa, 1996, p. 168. 
142 Em Paris, diversos testadores, na Época Moderna, solicitavam a presença de religiosos, entre os quais também 
os padres coreiros, nos seus acompanhamentos fúnebres. A este propósito veja-se Chaunu, Pierre, La mort à 
Paris…, p. 335. 
143 Os rapazes do coro eram jovens que ajudavam nos serviços religiosos nos grandes templos como na Sé de 
Córdova. Confira-se Vázquez Lesmes, Rafael, “El colegio de niños de coro de la catedral de Córdoba: antecedentes, 
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sobrepelizes e barretes e, durante o trajeto, quer de ida até onde estava o defunto, quer de 

regresso à Sé, encomendavam a Deus a alma do falecido.  

A importância dos padres coreiros estava também refletida na sua intervenção durante o 

ofício da sepultura, ou seja, na cerimónia que tinha lugar antes do enterro. Durante este ato, 

parecia ser costume os párocos da cidade fazerem a primeira oração. Em seguida, quando 

estavam presentes, os coreiros da Sé tomavam o seu lugar para celebrarem os restantes atos 

pios. Os coreiros rezavam salmos pela alma do defunto, a dois coros, bem como responsos 

sobre o seu cadáver que era simultaneamente aspergido com água benta. A celebração da 

cerimónia fúnebre pelo conjunto dos coreiros, rezando os salmos e os responsos, conferia maior 

solenidade e pompa a este ato, impressionando os espíritos, convidando-os à meditação sobre a 

vida no além, fator que igualmente poderá ajudar a explicar a sua importância para muitos 

testadores. Depois de terminado o ofício, os coreiros regressavam formando sempre duas alas 

paralelas, até entrarem na Sé.144 Todavia, apesar de constituírem um grupo com alguma 

relevância na questão dos acompanhamentos fúnebres, a sua presença estava secundarizada 

face aos sacerdotes seculares em geral, ou em relação às confrarias. Como referimos, até 1760, 

somente 26% dos testadores solicitava a sua presença e, depois dessa data, essa percentagem 

reduziu-se substancialmente para números baixos, inferiores a 10%. No total do século XVIII, 18% 

de indivíduos solicitou a participação dos padres coreiros no referido ato. Ou seja, também a 

evolução da presença dos padres coreiros nos acompanhamentos, seguiu a mesma tendência 

constatada relativamente ao restante clero local. 

Para além dos elementos clericais, um vetor fundamental nos acompanhamentos 

fúnebres era a presença das confrarias. Na verdade, para os bracarenses da época a sua 

participação era tão ou mais importante que a dos clérigos. Os testadores requeriam a presença 

das irmandades a que pertenciam, as quais estavam obrigadas estatutariamente a acompanhar 

de forma gratuita os seus membros à sepultura.145 Na amostragem testamental estudada, a 

                                                                                                                                                                                   
fundación y constituciones,” in Campos y Fernandez de Sevilla, F. Javier (dir.), La Iglesia Española y las Instituciones 
de Caridad…, pp. 155-168. 
144 ADB, Estatutos para o bom regimento dos padres coreiros desta Santa Sé Primaz, 1700, cota 446, fls. 6v.-9v. 
145 O acompanhamento dos confrades defuntos pelas irmandades iniciara-se na Idade Média, continuando a ter 
lugar na Modernidade. Veja-se a este propósito Cabestany, Joan-Ferran, “La confraria d´hortalans de Tarragona 
(1353),” in Boletim Arqueológico, fascículos 121-128, Tarragona, Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 1973-
1974, p. 74; Fonseca, Jorge, “Para a história do associativismo no Alentejo medieval. A confraria e albergaria do 
Espírito Santo do Vimieiro (1282),” in A cidade de Évora. Boletim de cultura, nº 3, II série, Évora, Câmara Municipal 
de Évora, 1988-1999, pp. 40-41; Tavares, Maria José Pimenta Ferro, “Para o estudo das confrarias medievais 
portuguesas: os compromissos de três confrarias de homens bons alentejanos”, in Estudos Medievais, vol. 8, Porto 
1987, p. 58. 
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percentagem de indivíduos que requereu a presença das suas irmandades cifrou-se, no cômputo 

global do século XVIII, em 62%. À semelhança do sucedido com outros grupos participantes 

constatou-se também um recuo, embora mais ligeiro, depois de 1780, para valores a rondar os 

50%. A importância desta presença era de tal modo significativa, que os testadores 

recomendavam frequentemente aos seus testamenteiros para avisarem as confrarias, no sentido 

de cumprirem as suas obrigações. A participação gratuita destas instituições no cortejo fúnebre 

servia como conforto espiritual à alma dos defuntos que, deste modo, esperavam poder contar 

com mais intercessores terrestres pela sua alma. Aguardavam-se, portanto, mais preces pelo 

falecido. Por outro lado, a presença das confrarias, especialmente aquelas em que todos os 

confrades eram chamados a participar no acompanhamento, ajudavam a conferir um cariz 

solene, impressionante e pomposo a este evento.  

Assinale-se, todavia, a existência de uma percentagem reduzida de testadores, 10% no 

total do século XVIII, que pediam a presença no cortejo fúnebre de confrarias a que não 

pertenciam, mediante pagamento.146 Em alguns casos, o testador não era membro de nenhuma 

instituição confraternal, pretendendo, deste modo, conferir maior dignidade a este ato, para além 

de receber os benefícios espirituais e solenes que já mencionámos. Mas verificámos igualmente 

exemplos de solicitação da presença de outras confrarias, para além daquelas a que os 

testadores pertenciam. Este facto parece demonstrar a vontade de maximizar a pompa e 

solenidade do evento, de forma a demonstrar e reforçar a identidade e o prestígio social do 

defunto, para lá do simples aumento do número de intercessores terrestres. Entre as 

irmandades solicitadas mediante pagamento, constatámos apenas um ligeiro destaque da 

irmandade de São Tomás de Aquino, sendo também referenciadas a de São Vicente, a das 

Almas de São Vicente, a de Nossa Senhora da Torre, entre outras.147 Mas são apenas referências 

dispersas, que impossibilitam outras conclusões seguras.  

Como veremos mais adiante, a análise dos dados referentes a algumas confrarias 

bracarenses demonstrou que, na primeira metade do século XVIII, este serviço a título pago foi 

                                                             
146 Em Cádiz, no século XVI, alguns testadores determinavam a presença de confrarias nos seus enterros, mediante 
o pagamento de uma contribuição monetária. Confira-se Montéros Sánchez, Francisco Espinosa de los, “La 
religiosidad popular gaditana…,” pp. 154-158. 
147 ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da 
Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 
89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro 
de testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 
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solicitado por bastantes habitantes da cidade.148 Qual o motivo, então, pelo qual este facto não 

parece refletir-se no quadro anterior? Pensamos que, para além de o número de testadores 

analisados ser apenas uma amostra, é possível que muitos dos acompanhamentos pagos, 

assinalados nessas instituições, correspondam a indivíduos falecidos sem deixar testamento. De 

qualquer modo, há um ponto no qual os dados deste quadro estão em acordo com a análise que 

adiante faremos relativamente aos acompanhamentos pagos, prestados pelas confrarias: a 

quebra assinalável na solicitação destes serviços na segunda metade do século XVIII. Na 

verdade, apesar de os números do quadro anterior, relativos aos acompanhamentos pagos, 

serem sempre pequenos, eles seguem uma tendência decrescente. Como os acompanhamentos 

confraternais se revestiam de um cerimonial próprio, voltaremos a eles mais à frente neste 

capítulo.149 

O estudo testamental revelou ainda algumas notas importantes. Em primeiro lugar, 

nenhum destes homens e mulheres solicitou a presença de ordens religiosas no cortejo 

fúnebre.150 Assim, para os testadores analisados, estes grupos religiosos não desempenhavam 

qualquer papel nos acompanhamentos, apesar de sabermos da existência de um conjunto de 

conventos presentes na cidade, durante o século XVIII. É possível que, ao longo da sua 

existência, estas comunidades consagradas à vida religiosa monacal também não tenham 

envidado esforços relevantes, no sentido de se constituírem como um grupo a ter em conta, 

nestas manifestações fúnebres. Contudo, devemos lembrar que a requisição da presença de 

ordens religiosas masculinas nos enterros envolvia gastos elevados, só ao alcance de uma 

minoria social. Este facto ajuda-nos a compreender a sua ausência nos testamentos 

                                                             
148 Para as confrarias, estes acompanhamentos traduziam-se numa fonte de receitas. Leia-se Serra, Manuel Cunha, 
“As duas confrarias da Misericórdia e as duas confrarias dos Mareantes de Viana de Foz do Lima do Século XVI,” in 
Estudos Regionais. Revista de cultura do Alto Minho, nº 16, 1995, pp. 75-76. 
149 Na Inglaterra da Idade Moderna existiam associações profissionais populares que participavam igualmente nos 
funerais dos seus colegas. Para este aspeto veja-se Llewellyn, Nigel, The art of death. Visual culture in the English 
death ritual 1500-1800, London, The board of the trustees of the Vitoria and Albert museums, 1991, p. 73. 
150 No Porto, nos séculos XVII e XVIII, vários testadores requereram a presença das ordens religiosas locais, nos seus 
acompanhamentos fúnebres, em contraponto com a realidade que parece ter tido lugar em Braga. Em relação ao 
contexto portuense leia-se Rodrigues, Maria Manuela, “Morrer no Porto: Piedade, Pompa e Devoções: alguns 
exemplos das freguesias da sé, Santo Ildefonso e Campanhã (1690-1724),” in I Congresso Internacional do 
Barroco, Actas, Vol. II, Reitoria da Universidade do Porto, Governo Civil do Porto, Porto, 1991, p. 334. Todavia, 
reportando-se à realidade de Cádiz no século XVIII Maria José de la Pascua Sánchez constata o quase 
desaparecimento da presença das comunidades de frades mendicantes dos acompanhamentos fúnebres. Veja-se 
Pascua Sánchez, Maria José de la, “La solidaridad como elemento del bien morir…,” p. 357. 
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analisados.151 Todavia, não podemos afirmar que elas não estivessem presentes noutros 

enterros. 

Do mesmo modo, a presença de pobres nos cortejos fúnebres era raramente solicitada. 

A participação dos pobres nos acompanhamentos ocorria sobretudo a pedido dos mais ricos, 

mediante o pagamento de uma esmola. Na Idade Moderna os pobres eram considerados 

intercessores privilegiados das almas, perante Deus, em especial das dos mais abastados. As 

suas orações eram um auxílio importante para a obtenção da salvação. Todavia, na Braga de 

setecentos, à semelhança do que sucedeu noutras épocas e regiões, este papel espiritual dos 

pobres nos acompanhamentos fúnebres, era a exceção e não a regra, apenas ao alcance dos 

mais poderosos. 

Ao fazermos uma análise global dos dados aqui avaliados, constatámos uma diminuição 

evidente no número solicitadores, quer da presença de sacerdotes comuns, quer dos padres 

coreiros e das confrarias.152 Neste último caso, o recuo verificado foi menos acentuado. Como as 

instituições confraternais estavam obrigadas a tomar parte nos acompanhamentos dos seus 

confrades defuntos, é possível que a diminuição no número de testadores mencionando a sua 

presença, nos testamentos, esteja ligada a uma certa crise destas instituições, patenteada numa 

quebra da adesão dos bracarenses às irmandades locais. Mais assinalável foi a diminuição nos 

pedidos de participação dos clérigos, em particular dos padres coreiros. Simultaneamente, o 

quadro anterior aponta para um crescimento, ligeiro inicialmente, significativo após 1780, dos 

testadores que não solicitaram a presença de nenhum grupo em particular no seu funeral. Ao 

dobrar da centúria eram já mais de 30% os testadores que na nossa amostra assim procediam. 

Estes parecem ser sinais de uma decadência no modelo barroco de acompanhamento à 

sepultura.153 Num contexto económico de crise, na segunda metade do século XVIII, mas 

também provavelmente influenciados pelas ideias que criticavam o fausto das cerimónias 

fúnebres, como sendo algo de vazio e sem significado, um número crescente de citadinos 

simplificava o cortejo fúnebre. O avanço da laicização (em detrimento da influência religiosa), 

                                                             
151 É pois possível que, em testamentos de outros indivíduos bastante ricos e poderosos, que não os da nossa 
análise, o pedido de acompanhamento fúnebre a ordens religiosas esteja presente.  
152 Sobre o recuo do recurso às confrarias nos cortejos fúnebres, ao longo do século XVIII, leia-se Vovelle, Michel, 
Idéologies et Mentalités, Paris, Maspéro, 1982, p. 282. Relativamente à diminuição no número de testadores que 
pediam vários sacerdotes no seu cortejo fúnebre confira-se Pascua Sánchez, Maria José de la, “La solidaridad como 
elemento del bien morir…,” p. 356. 
153 Como nos refere Michel Vovelle, o grande cerimonial barroco de vivência da morte enfraqueceu ao longo do 
século XVIII. Consulte-se Vovelle, Michel, L´heure du grand passage: chronique de la mort, Evreux, Découvertes 
Gallimard, 1993, p. 75. 
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fundada no pensamento iluminista e posta em execução no governo pombalino, terá 

possivelmente influenciado igualmente este cenário. Por outro lado, como veremos mais à 

frente, na segunda metade do século XVIII, cada vez mais habitantes preferiam que o seu corpo 

fosse logo depositado, para ser velado, na igreja onde ia ser sepultado. Deste modo, o 

acompanhamento do cortejo fúnebre perdia parte da sua pertinência. Isto é, estava em 

construção uma nova forma de encarar a morte e os enterros. Cerimónias mais simples vão 

progressivamente impor-se, demonstrando alteração de mentalidades e costumes. 

O quadro 3 demonstrou os principais grupos presentes nos cortejos fúnebres dos 

testadores analisados. Queremos, todavia, aprofundar essa análise, estudando de forma mais 

detalhada esses grupos em particular, começando em primeiro lugar pelos membros do clero. 

Verificámos que a sua presença era um dos eixos fulcrais, sob o qual decorriam os 

acompanhamentos fúnebres de muitos bracarenses. Mas qual a evolução do número de clérigos 

presentes nestes atos, segundo a análise testamental feita? 

 

Quadro 4: Número de clérigos acompanhantes 

 Anos  

Nº de clérigos 
acompanhantes 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Totais 

 M F M F M F M F M F 
Somente o 
pároco 

1    4  2 2 2 1 12 

2-10 5 4 3 10 3 5 6 8 3 3 50 
11-20 5 7 11 1 1 5 3 1 4 1 39 
21-30  1 1 3 1 1 3  2 1 13 
31-40 1 2  2 2 2 2 1   12 
41-50 1  1        4 
+ de 50    1    1   2 
Ao arbítrio do 
herdeiro / 
testamenteiro 

1 2 1  1 3 2 2 1 5 18 

Indefinido  6 3 1 2 7 6 1 3 1  30 
Não pediu 7 3 5 7 7 3 5 7 12 14 70 
Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da 
Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-
89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de 
testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 

Como podemos constatar, entre os testadores que determinaram a presença de 

sacerdotes, a maioria requereu a presença de clérigos num intervalo que ia até 20 sacerdotes, 
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cenário que se manteve ao longo do século XVIII.154 De facto, em termos percentuais absolutos, 

cerca de 40% dos 250 testadores, pediram a participação de um a 20 clérigos. Contudo, se 

excluirmos os testadores que não solicitaram a presença de clérigos no acompanhamento, essa 

percentagem sobe para os 56%. Infelizmente, em relação a vários testadores, não foi possível 

apurar o número exato de clérigos solicitados, por estarem incluídos os padres coreiros da Sé, 

desconhecendo-se o número de elementos que constituía este grupo. É também importante 

referir que, no final desta centúria, se assistiu a uma subida gradual do número de testadores 

que não solicitavam a presença de qualquer clérigo em particular, algo que já pudemos 

constatar no quadro anterior. Apesar deste facto, é possível a existência de um pressuposto 

subentendido, por parte dos testadores, da presença do pároco local, o qual não sentiam ser 

necessário referir explicitamente, como já referimos.155  

 Mencionámos anteriormente que um número pequeno de indivíduos solicitou a presença 

de pobres no seu funeral, aos quais era dada uma esmola pela sua participação.156 Estes dez 

testadores estudados não forneceram muitos elementos sobre os mesmos. Para além do seu 

número e do montante a pagar pela sua presença, pouco mais disseram. Ainda assim, apesar 

de se tratar de um valor exíguo,157  poderemos apresentar alguns aspetos relevantes sobre a 

participação dos mais desfavorecidos nos acompanhamentos dos defuntos. Uma análise mais 

atenta permite-nos constatar uma certa preferência pelo número de 12 pobres acompanhantes. 

A importância deste quantitativo de indivíduos estava ligada ao simbolismo do número dos 

apóstolos de Cristo, bem como das tribos de Israel.158 Cinco indivíduos pediram expressamente a 

presença de 12 pobres no seu funeral, os quais deviam transportar uma tocha ou uma vela. 

Entre estes cinco indivíduos, um determinou que fossem seis pobres a transportar o esquife, 

trabalho pago com 60 réis a cada um, enquanto os restantes receberiam apenas 40 réis pelo 

                                                             
154 Em Meadela, no século XVIII, os testadores solicitavam maioritariamente a presença de um a 10 clérigos no seu 
cortejo. A propósito destes valores leia-se Solé, Maria Glória Parra Santos, Meadela, comunidade rural do Alto 
Minho…, pp. 269-270. 
155 Um grande número de sacerdotes presentes era sinal de pompa funerária, marcação de uma posição social do 
defunto, bem como uma forma de garantir o trânsito seguro da alma no além.  
156 Entre os mais abastados, destacavam-se os “brasileiros” de torna-viagem como indivíduos que no século XVIII 
determinavam a presença de muitos clérigos, confrarias e pobres no seu funeral. Leia-se Araújo, Maria Marta Lobo 
de, “Balanços de vidas, medo da morte e esperança na salvação…,” p. 38. 
157 Também em Coimbra, em meados do século XVIII eram poucos os que pediam a presença de pobres no cortejo 
fúnebre. Os pobres podiam ser requisitados apenas para acompanhar o defunto, ou também para o transportar à 
sepultura. Para este assunto consulte-se Roque, João Lourenço, Atitudes perante a morte na região de Coimbra de 
meados do século XVIII a meados do século XIX. Notas para uma investigação, Coimbra, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1982, p. 54. 
158 Em relação à presença de 12 pobres nos funerais dos mais abastados e o seu cariz simbólico consulte-se 
Lorenzo Pinar, Francisco Javier, Muerte y ritual en la Edad Moderna…, p. 151. 
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acompanhamento efetuado. Relativamente aos restantes indivíduos que indicaram a presença 

de 12 pobres no seu funeral, as esmolas atribuídas variaram entre 50, 100 e 240 réis. É 

importante realçar que a testadora D. Maria de Abreu e Lima, viúva de Gonçalo Araújo de Brito, 

do Campo da Vinha, determinou, em 1713, que deveriam ser do sexo feminino, as 12 pessoas 

pobres acompanhantes do seu corpo à sepultura. A atribuição de esmolas e apoios financeiros 

às mulheres pobres era uma forma de, na Idade Moderna, evitar a sua queda em “maus 

caminhos” e é provável que este fosse também um dos motivos que levou a esta decisão, por 

parte da testadora.159 Os pobres não eram apenas solicitados para acompanhar ou transportar o 

defunto. Ana Maria da Silva, em 1760, manifestou o desejo de que, se fosse possível, caberia 

aos 12 pobres a tarefa de a colocarem na sepultura.160   

O testador António Correia, da rua de São Marcos definiu igualmente, em 1782, o 

número de 12 pobres para o acompanhar à sepultura, com uma vela, mediante o pagamento de 

100 réis a cada um.161 Todavia, este indivíduo acrescentou mais quatro pobres, aos quais 

atribuiu a função específica de retirar o seu corpo da tumba e colocá-lo na sepultura, mediante o 

pagamento de 120 réis a cada um.162 Eram exemplos de gestos, através dos quais se pretendia 

mostrar humildade na hora da descida do corpo à última morada. Aliás, para António Sebastião 

Marinho Pereira, em 1763, e para João da Silva Pereira de Magalhães, em 1786, os pobres, 

mais do que participar no acompanhamento, foram chamados sobretudo com o encargo de 

descer o seu corpo à sepultura.163 Estes dois indivíduos solicitaram a presença de quatro pobres 

para executar essa tarefa, mediante o pagamento de 240 e 120 réis, a cada um, 

respetivamente.  

Os restantes testadores solicitaram a presença de um maior número de pobres nos 

acompanhamentos fúnebres. Foi o caso de Bento Gomes, cirurgião, morador na rua do Anjo, o 

qual, em 1728, requereu a presença de 25 pobres, transportando uma tocha, sendo cada qual 

                                                             
159 As mulheres pobres encontravam-se mais expostas aos perigos sociais, podendo facilmente seguir caminhos 
condenados moral e socialmente, mas que eram mais lucrativos do que certos trabalhos manuais. Pretendia-se, 
pois, preservar a sua situação moral. Para este assunto consulte-se Lopes, Maria Antónia, Protecção Social em 
Portugal na Idade Moderna, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010, pp. 89-90. 
160 ADB, Testamentos do fundo de provedoria, Cotas 38, 116, 163, 308, 399. 
161 Em 1626, Antonio Berru de Laguna, natural de Ayamonte e residente em Lima no Peru, determinou a presença 
de meninos pobres no funeral, acompanhando o seu corpo, aos quais seria paga uma esmola. Sobre este caso leia-
se Canterla, Francisco, “Testamentos de onubenses falecidos en la empresa de Indias,” in Huelva en su Historia, nº 
3, Huelva, Universidad de Huelva, 1990, p. 236. 
162 ADB, Testamentos do fundo de provedoria, Cota 409. 
163 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cota 328; AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-
1814, fls. 5-5v. 
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pago a 50 réis. Um padeiro catalão, com o mesmo nome, morador na Porta Nova da Sé, em 

1777, determinou a presença de 40 pobres para o seu funeral e cada um deveria empunhar 

uma vela.164 Seguindo o exemplo dos testadores que acima referimos, este homem encarregou 

quatro dos pobres participantes com a tarefa de colocar o seu corpo na sepultura, trabalho pelo 

qual cada um deles deveria receber 120 réis. 

A presença de pobres nos funerais não era uma ocorrência circunscrita à cidade de 

Braga, como já mencionámos. Estudos que têm vindo a ser realizados demonstram a verificação 

de situações semelhantes, noutras regiões. Relembramos que os mais ricos e poderosos 

necessitavam da presença dos pobres, como forma de garantirem a salvação no outro mundo. O 

pobre era o seu salvo-conduto para a eternidade, pois através dele o rico podia exercer a 

caridade, expediente pelo qual a sua alma se podia livrar da condenação perpétua. De qualquer 

forma, o rico, ao exercer esta caridade ostentativa, não deixava de evidenciar a sua posição 

social dominante, embora não coloquemos de lado a ideia de que estes testadores 

pretendessem simultaneamente transmitir, na morte, uma imagem cristã de humildade, a qual 

porventura não tinham cultivado em vida, mas que naquele momento lhes parecia essencial.  

Ao centrarmo-nos ainda na questão do papel dos pobres nos enterros,165 sublinhamos 

um outro aspeto que nos parece relevante, apesar de não estar relacionado diretamente com os 

acompanhamentos fúnebres. Entre os testadores analisados, constatámos que 11 

determinaram, para o dia da sua morte ou do funeral, o auxílio aos mais necessitados, 

prescrevendo a entrega de esmolas. Estas eram, geralmente, distribuídas aos pobres à porta de 

casa do defunto. Através deste expediente, o defunto exercia a caridade, reforçando os seus 

créditos no momento do julgamento individual da alma.166 A maioria dos testadores definiu um 

valor máximo monetário a ser distribuído pelos pobres em geral, prescrevendo também a 

quantia que devia ser dada a cada um. Os valores totais prescritos conhecidos foram de 2400, 

                                                             
164 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 1728; AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1738-
1785, fls. 162-163v. 
165 Nos últimos dois séculos medievais, alguns testadores determinavam a presença de pobres no seu funeral, a 
quem, findo o qual, era entregue um bodo, ou seja, alimento. A prática do facultamento dos bodos aos pobres, 
parece estar ausente da testamentaria estudada, relativa à realidade bracarense setecentista. Sobre os bodos veja-
se Silva, Maria João Marques da; Vilar, Hermínia Vasconcelos, “Morrer e testar na Idade Média: alguns aspectos da 
testamentaria dos séculos XIV e XV,” in Lusitânia Sacra, 2ª série, 4, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa 
da Universidade Católica Portuguesa, 1992, p. 53. 
166 De facto, a caridade dos ricos para com os pobres era, por vezes, exercida no dia do seu falecimento e nos 
seguintes, quando os bens materiais já de nada serviam nesta vida, mas podiam ser convertidos em fatores de 
salvação da alma. Leia-se para este assunto González Cruz, David, “Mentalidad religiosa y status socio económico 
en Andalucia Occidental: las desigualdades ante la muerte en la Huelva del siglo XVIII,” in Serrano Martín, Eliseo 
(ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-XVIII…, p. 372. 
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6400 e 4700 réis. Contudo, a distribuição pelos necessitados podia ser diferenciada. Se alguns 

pobres recebiam apenas cinco réis cada, outros eram contemplados com esmolas de dez ou 

vinte réis. Sabemos que em relação aos pobres que foram contemplados com esta última 

quantia, o testador definiu o número máximo de 100 pobres a serem auxiliados.167 Para estas 

diferenças também contribuía a idade da pessoa em questão: por vezes, os menores eram 

contemplados com metade do valor das esmolas atribuídas aos adultos. A atribuição de esmolas 

era um benefício espiritual duplo para os testadores. Para além de constituir um ato de caridade, 

o qual contribuiria para a salvação da alma, motivava os beneficiados a orar em favor do seu 

benfeitor.168 

Todavia, alguns indivíduos testamentaram no sentido de, por ocasião do seu 

falecimento, beneficiarem também outros grupos comunitários como os presos, os cegos, os 

aleijados, os irmãos da confraria e até as beatas de Santo António, vizinhas de uma testadora. O 

apoio aos presos, aos cegos e aos aleijados169 inseria-se na mesma linha de orientação 

patenteada em relação aos pobres.170 Na verdade, qualquer destes casos podia ser gerador, ou 

estar associado, a uma situação de pobreza, podendo o testador recolher benefícios espirituais 

do auxílio concedido. De qualquer forma, tratando-se de pessoas com graves necessidades, ou 

privadas da sua liberdade, a caridade para com elas exercida servia igualmente os mesmos 

propósitos salvíficos.  

As esmolas entregues por ordem de D. Maria de Abreu e Lima, em 1713, às beatas de 

Santo António, suas vizinhas, também se inserem nesta perspetiva. O beatério de Santo António 

no Campo da Vinha fora criado pelo licenciado Domingos Peres no final do século XVI, 

                                                             
167 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 151, 163, 233; AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 
1738-1785, fls. 162-163v. 
168 Embora estes testadores não o referissem de modo explícito, certamente esperavam que os beneficiários das 
suas esmolas orassem pelas suas almas. Mas, em certas zonas do catolicismo europeu, a dádiva de esmola era 
feita mediante a condição explícita de os pobres orarem pelas almas dos testadores. Leia-se sobre este assunto 
Macardé, Jacques, “Ultimes intercesseurs. Les invocations testamentaires dans le Diocèse de Poitiers,” in Actas do 
Colóquio Internacional Piedade Popular…, p. 447. 
169 Ângela Lopes, da Quinta de Infias, atribuiu, em 1731, três vinténs a cada preso. Dois apoios foram também 
concedidos, no dia do falecimento aos pobres e aos presos conjuntamente. O padre António Carlos Gomes, músico 
da Sé, em 1794, ordenou a distribuição de 24 mil réis sem distinção e Antónia Mendes, em 1721, doou 15 mil réis 
a todos os presos e o equivalente a duas moedas de ouro aos pobres em geral. ADB, Testamentos do fundo de 
provedoria, Cotas 52, 88, 540. Os cegos e aleijados foram contemplados por António de Almada Carvalho em 
1731, com 24 mil réis. ADB, Testamentos do fundo de provedoria, Cota 91. 
170 Entre outras formas de assistência social, várias Misericórdias apoiavam com esmolas os indivíduos 
encarcerados, bem como pessoas cegas, deficientes e entrevadas. Veja-se a este respeito Araújo, Maria Marta Lobo 
de, “Nas franjas da sociedade: os esmolados das Misericórdias do Alto Minho (séculos XVII e XVIII),” in Diálogos – 
Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de 
Maringá, vol. 9, nº 2, Maringá, 2005, pp. 126-127, 132-134. 
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acolhendo e concedendo alojamento a um conjunto de mulheres solteiras ou viúvas pobres, sem 

filhos, que fossem virtuosas, honestas e de bom procedimento. Estas mulheres estavam 

obrigadas a assistir às missas celebradas por alma do instituidor e a rezar pela mesma.171 Assim, 

D. Maria de Abreu e Lima, ao deixar as referidas esmolas, pretendia executar uma obra de 

caridade para benefício de indivíduos do sexo feminino em situação frágil, mas cremos que 

também delas esperaria uma retribuição espiritual, mediante orações pela sua salvação 

espiritual.172 

Já em relação às esmolas concedidas por Ana Ribeira, residente na rua de São Marcos, 

em 1719 e por António de Azevedo, morador no terreiro do Paço, em 1772, aos membros da 

Ordem Terceira a que pertenciam, cremos que o critério seguido não terá sido o de auxiliar os 

mais pobres. Os membros da Ordem Terceira tinham de estar presentes nos acompanhamentos 

fúnebres dos colegas. O facto de os dois testadores contemplarem os irmãos presentes no 

evento com esmolas, pode ser entendido como uma forma de evitar que faltassem num 

momento tão solene, para além de os incentivarem a rezar pela sua alma. Não podemos, 

contudo, menosprezar igualmente a possibilidade de se pretender manifestar um sentimento de 

proximidade e afetividade, existente em vida, para com os seus irmãos, deixando-lhes 

gratificações monetárias, por ocasião da sua morte e funeral. Estas motivações complementam-

se, pois era das pessoas mais próximas que os testadores esperavam maior auxílio espiritual. 

 As confrarias bracarenses detiveram um papel fundamental nos acompanhamentos 

fúnebres, como constatámos. Elas comprometiam-se a estar presentes nestes eventos aquando 

do falecimento dos seus membros. Do estudo efetuado relativamente aos testadores 

bracarenses, tentámos igualmente verificar que esquifes ou tumbas eram solicitados para os 

enterros. Sabemos que os confrades das irmandades tinham direito a ser transportados nos 

esquifes destas instituições, quando elas os possuíssem. E muitos bracarenses pertenciam a 

mais do que uma irmandade. A análise testamental evidenciará certas preferências na escolha 

das tumbas? 

 

                                                             
171 A propósito deste beatério, fundado no século XVI, consulte-se Castro, Maria de Fátima, “O recolhimento das 
beatas de Santo António do Campo da Vinha,” in Bracara Augusta, Revista cultural da Câmara Municipal de Braga, 
vol. XLVI, nº 98/99 (111-112), Braga, Câmara Municipal de Braga, 1995-1996, pp. 202-245; Tavares, Pedro Vilas 
Boas, “Instituição e vicissitudes de um beatério quinhentista…,” pp. 112-116. 
172 As sete beatas foram contempladas em conjunto com os presos. As primeiras receberam 480 réis cada e os 
segundos, um total de quatro mil réis a distribuir por todos. ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria, Cota 38. 
Em relação às esmolas concedidas aos irmãos das confrarias, sabemos que foram atribuídos 20 e 50 réis. ADB, 
Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 46, 163. 
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Quadro 5: O pedido da tumba pelos testadores 
 
Tumba pedida 

Anos  
Totais 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 

M F M F M F M F M F 

São Vicente  2 3 4  1 2 4   16 
Ordem Terceira 1 4  3  2 4 1  1 15 
Misericórdia 4 2 2 3  1 1   1 14 
São Francisco Xavier da 
Sé 

3  1 2 3 2     11 

Santa Cruz  1 1 2 1  1 2 1 1 10 
Santos Passos 3 1 1 2  1     8 
São Crispim e São 
Crispiniano 

1 1 1  1  1  1 1 7 

São Tomás de Aquino 1 2 2  1 1     7 
São Pedro dos Clérigos 2    3  2 1   6 
Nossa Senhora dos 
Prazeres 

3 1 1        5 

 Menino Deus de 
Maximinos 

  1 1 1    2  5 

Nossa Senhora da Torre       1 2   3 
Almas de São Vicente      1  1  1 3 
Almas de São Vítor 1       1   2 
Almas da Sé          2 2 
Almas de São João da 
Ponte 

        2  2 

Nossa Senhora do Ó do 
Hospital 

 1   1      2 

Nossa Senhora-a-Branca         1  1 
São Geraldo   1        1 
Nossa Senhora do Carmo        1   1 
Nossa Senhora do Ó, de 
São Pedro de Maximinos 

 1         1 

Nossa Senhora da 
Purificação de São Pedro 
de Este 

        1  1 

A mais barata     1      1 
Na tumba da irmandade 
mais antiga 

  1        1 

Esquife da Misericórdia, 
mas enterrado em caixão 

  1        1 

Em caixão    1    1 2 1 5 
Ao arbítrio do herdeiro / 
testamenteiro 

 2 1  1 4 2  1 3 14 

Não indicado / indefinido 10 5 6 9 12 12 11 12 13 15 105 
Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-
75, 85-85v., 89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-
198; Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 
 

 
O quadro que apresentamos demonstra o variado número de confrarias que 

transportavam os defuntos na sua tumba até à sepultura. A sua análise impressiona pelo 

elevado número de tumbas a operar na cidade ao longo do século XVIII. Se tivermos em atenção 

que a Misericórdia obtinha o monopólio do uso da tumba desde 1593, percebemos a sua 
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dificuldade em operar numa malha tão densa de móveis para sepultar. Só na nossa análise 

arrolámos 22 tumbas, mas sabemos que também o Cabido usava móvel próprio. Tal situação 

reflete-se no facto de não existirem destaques claros na escolha do esquife entre estas 

instituições, por parte dos indivíduos analisados. Podemos dizer que a Misericórdia, a irmandade 

de São Vicente, a de São Crispim e São Crispiniano, a de São Pedro dos Clérigos, a dos Santos 

Passos, a de São Tomás de Aquino, a de São Francisco Xavier da Sé, a irmandade de Santa 

Cruz e a Ordem Terceira (que não era uma confraria, mas também enterrava os seus membros 

ou quem lho solicitasse) são as mais referenciadas. Em termos percentuais, cerca de 38% dos 

testadores escolheram uma destas irmandades para os transportarem à sepultura. Todavia, 

encontramo-nos perante uma grande dispersão de dados, demonstrando a vasta pluralidade 

confraternal bracarense, a atuar nesta área.  

Para além deste aspeto,173 os dados apresentados são importantes por mais dois 

aspetos. Em primeiro lugar, demonstram a quase inexistência do enterro em caixão, entre a 

população estudada.174 De facto, o número de testadores que solicitou sepultura no interior deste 

móvel foi bastante residual. A esmagadora maioria dos indivíduos era enterrada sem qualquer 

proteção física em volta do seu corpo, para além da mortalha. O enterro dos restos mortais num 

caixão era mais dispendioso, sendo, por isso, apanágio sobretudo dos mais favorecidos.175 Por 

outro lado, ao atrasar a decomposição dos restos mortais dos indivíduos,176 este método podia 

contribuir para a falta de espaço para os enterros nas igrejas. Um segundo aspeto bastante 

relevante está relacionado com o número de testadores que, ao longo do século XVIII, não 

indicou a tumba a usar no transporte dos seus corpos. Na amostra estudada, 42% dos 

testadores não indicaram uma tumba de transporte, embora se constate um ligeiro crescimento 

                                                             
173 Os resultados alcançados estão, em geral em consonância com os de Paula Gomes, reportando-se a uma 
pequena amostra de 1750-1 e 1760-1. Como refere a autora, praticamente todas estas instituições acompanham 
os seus membros à sepultura e para muitas delas esta era a ocupação que lhes tomava mais tempo. Sobre este 
assunto consulte-se Gomes, Paula Alexandra de Carvalho, Oficiais e confrades em Braga no tempo de Pombal 
(Contributos para o estudo do movimento e organização confraternal bracarenses no século XVIII), Braga, 
Universidade do Minho, 2002, pp. 212-213, tese de Mestrado policopiada.  
174 Reportando-se à realidade do mundo rural em torno de Braga, nos séculos XVIII e XIX, Margarida Durães 
constatou igualmente a raridade da presença do caixão nos enterramentos. A este respeito leia-se Durães, 
Margarida, “Porque a morte é certa e a hora incerta…,” p. 299. 
175 Também em Lisboa só a partir de meados do século XVIII o uso do caixão nos sepultamentos se começou a 
difundir e apenas entre os mais abastados, ao passo que o povo continuava a utilizar os esquifes. Consulte-se 
Araújo, Ana Cristina, A morte em Lisboa…, p. 233. Igual situação se verificava em Aljezur. Confira-se Santos, 
Cláudia Margarida; Silvério, Silvina, “O cemitério velho de Aljezur: algumas conjecturas da investigação em curso,” 
in XELB 10 Actas do 7ª encontro de Arqueologia do Algarve, Silves, Câmara Municipal de Silves e Museu Municipal 
de Arqueologia, 2010, p. 565. 
176 Sobre o cariz conservador do corpo dos caixões, especialmente os de chumbo veja-se Ariés, Philippe, O Homem 
perante a morte II – a morte asselvajada, Mem Martins, Publicações Europa América, 1988, p. 81. 
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no fim da centúria. Ou seja, para muitos defuntos, esta parecia ser uma questão sobre a qual 

não se queriam deter. Podia esta escolha ficar ao critério dos herdeiros e testamenteiros, ainda 

que tal não fosse indicado expressamente ou, em alternativa, esta podia ter sido uma decisão 

comunicada informalmente às instituições visadas, não sentindo o testador necessidade de a 

explicitar documentalmente. Por fim, pode revelar igualmente o facto de o percurso do defunto, 

até à sua última morada, ser um acontecimento que, cada vez mais ao longo do século XVIII, se 

vivia de forma mais humilde e discreta, o que se refletia na escolha da tumba não ser um motivo 

de grande preocupação para um número crescente de habitantes. A conjuntura financeira de 

finais do século XVIII terá certamente contribuído para esta realidade, mas o avanço de novas 

conceções de vivência da morte, que recusavam o fausto, a pompa e teatrealidade nos rituais 

dos acompanhamentos fúnebres, poderão ter igualmente sido fatores a reforçá-la. 

 

3.3.1 Os acompanhamentos confraternais 

 

Como já referimos, os acompanhamentos constituíam um dos serviços prestados pelas 

irmandades. Os confrades asseguravam assistência aos seus irmãos defuntos, acompanhando o seu 

corpo desde o local onde se encontrava depositado, até ao lugar da sepultura.177 A viagem do corpo do 

falecido como que simbolizava o caminho que a sua alma fazia entre este e o outro mundo e as 

confrarias definiram o seu procedimento nestas ocasiões, o que se traduzia num conjunto de práticas 

que os seus membros deveriam seguir e respeitar. 

Mas devemos falar num único modelo de “cortejo fúnebre” no seio do mundo confraternal? A 

análise das fontes permite-nos perceber o modo como as irmandades acompanhavam os seus 

confrades à última morada e compreender as diferenças existentes entre elas.178 O acompanhamento 

feito parecia depender sobretudo da força social e da representação local de cada uma destas 

                                                             
177 O fenómeno dos acompanhamentos dos defuntos pelas confrarias estava presente em várias cidades do país, 
tornando rotineira a passagem da tumba. Araújo, Ana Cristina, “Morte, Memória e Piedade Barroca, in Revista de 
História das Ideias, vol. 11, Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1989, p. 134. Em Setúbal as confrarias também acompanhavam os defuntos. Sobre 
estas duas cidades leia-se Abreu, Laurinda, “Confrarias e irmandades de Setúbal: redes de sociabilidade e poder,” 
in I Congresso Internacional do Barroco. Actas, vol. I, Porto, Reitoria da Universidade do Porto & Governo Civil do 
Porto, 1991, p. 4. 
178 Apesar de ser uma obrigação estatutária destas instituições acompanhar os seus defuntos, em algumas situações 
elas tentavam eximir-se desse encargo. A Mesa da confraria de Nossa Senhora do Ó, do adro do hospital de São 
Marcos, em 1719, decidiu que, no caso de um confrade seu indicar querer ser sepultado na tumba de uma 
confraria mais recente em idade, a irmandade não ficava obrigada a acompanhar o seu corpo. AINSB, Fundo da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó, Livro de termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1695-1727, fls. 236v.-
237.  
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instituições. As irmandades mais poderosas, com grande número de irmãos e dotadas de força 

económica, prestavam um acompanhamento solene, com grande pompa, envolvendo neste 

cerimonial todos os seus membros179 e atuando como um corpo comunitário e social de piedade.180 

Já as confrarias mais pequenas prestavam um acompanhamento fúnebre bem mais simples, 

discreto e reduzido aos seus confrades, mobilizando apenas um pequeno número de irmãos. Existindo 

posturas tão diferenciadas, parece-nos pertinente apresentar um quadro explicativo sobre estas duas 

modalidades de acompanhamento à sepultura.181 

Comecemos pelos acompanhamentos prestados pelas confrarias mais pequenas e menos 

poderosas, com menor peso no meio social e religioso local, pois afiguram-se-nos de mais fácil e 

rápida compreensão. Aliás, uma análise mais atenta aos seus regulamentos permite-nos verificar que 

o termo “acompanhamento” era algo relativo. Senão, vejamos o que sucedia. Falecendo um confrade, 

a família mandava recado a avisar os dirigentes da Mesa da confraria, reclamando a sua presença no 

funeral.182 A primeira diligência a que estas instituições procediam era verificar se o falecido pertencia 

de facto à irmandade. Este procedimento pretendia evitar enganos ou até a possibilidade de se 

acompanhar um elemento que porventura tivesse sido expulso, sem ter voltado a reingressar.183 

Feita esta confirmação, e sabendo-se a hora em que o defunto ia ser levado de sua casa, ou 

do lugar onde o seu corpo estava depositado, até ao local de sepultura, o procurador e dois mordomos 

da confraria eram convocados para se dirigirem à capela ou igreja onde estava sedeada a irmandade, 

de modo a prepararem condignamente o cerimonial. Destes três elementos, o procurador era 

                                                             
179 Na Misericórdia de Santa Maria da Feira, no século XVII, todos os confrades tinham obrigação de comparecer nos 
acompanhamentos fúnebres envergando as vestes da instituição e transportando uma vela, o que desde logo 
solenizava e conferia maior aparato a este acontecimento. Leia-se Silva, Francisco Ribeiro da, “A Misericórdia de 
Santa Maria da Feira breve notícia histórica,” in Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1995, p. 365. 
180 As pessoas de várias camadas sociais inscreviam-se nas confrarias precisamente também para obterem o maior 
número possível de intercessores pela sua alma neste mundo.  
181 Não estando dentro do âmbito da nossa investigação, merece, contudo, uma referência especial, no que diz 
respeito à morte e aos acompanhamentos dos defuntos, a Misericórdia de Braga. Toda a irmandade saía a 
acompanhar os seus confrades falecidos. Além disso, esta Misericórdia possuía uma segunda tumba para levar os 
pobres à sepultura. A definição de competências no uso das tumbas e nos acompanhamentos dos defuntos parece 
ter motivado relações tensas com as confrarias da cidade de Braga que foram adquirindo também os seus esquifes. 
Sobre estas matérias leia-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Assistência material e espiritual, vol. 
III, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e Autora, pp. 571, 577. 
182 Relativamente ao aviso dos familiares às confrarias sobre o falecimento de um membro seu veja-se também 
Soares, Ivone da Paz, “Morte e vida nos usos e costumes do século XVIII”, in Separata do Boletim Cultural Câmara 
Municipal de Vila Nova de Famalicão, nº 14, Vila Nova de Famalicão, Câmara Municipal de Famalicão, 1996, pp. 
15-16. 
183 AINSB, Fundo da confraria de Nossa Senhora do Bom Despacho, Estatutos da Confraria de Nossa Senhora do 
Bom Despacho, 1758, fls. 15v.-16; AISC, Fundo da confraria das Chagas, Livro de Estatutos da Irmandade das 
Chagas, 1740, não paginado; AISB, Fundo da confraria de Santo Amaro, Estatutos da Confraria de Santo Amaro da 
Sé, 1742, fl. 12. 
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geralmente quem primeiro tomava conhecimento do sucedido, cabendo-lhe depois a tarefa de avisar 

os dois mordomos da Mesa, para que comparecessem na sede, a fim de efetuarem os preparativos 

necessários.184 

O procurador tomava, então, o guião, ou seja, o pendão com a insígnia da irmandade, depois 

de ter envergado uma opa, ou beca, específica da mesma instituição. Os dois mordomos que o 

acompanhavam usavam também vestes idênticas. Cada um levava uma tocha acesa na mão. Assim 

preparados, os três dirigiam-se até ao local de depósito do defunto, seguindo à frente o procurador 

com o guião erguido e, ligeiramente atrás, os dois mordomos, um de cada lado, com a sua tocha.185 

Esta disposição conferia um enquadramento disciplinador à cerimónia, demonstrando o poder 

organizador da instituição. 186 

Ao contrário do que sucedia nas grandes irmandades, como veremos, os fundos documentais 

destes corpos confraternais mais pequenos, não fornecem informações sobre o procedimento destes 

três mesários, quando chegavam ao local onde se encontrava o defunto. 

  As fontes são geralmente omissas relativamente às pessoas que levavam o esquife. Todavia, 

a confraria das Chagas da igreja da Cividade tornou claro, nos seus estatutos, que se o irmão falecido 

quisesse ser transportado na sua tumba, seriam chamados pelo provedor os confrades necessários 

para a levarem, bem como para empunharem quatro tochas. Se não fosse essa a vontade do defunto 

                                                             
184 AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, Estatutos da confraria de Nossa Senhora da Boa 
Memória, 1793, fl. 8v. 
185 Este modo de acompanhar à sepultura, apenas com a cruz e duas tochas transportadas pelo procurador e pelos 
mordomos observava-se em outras confrarias fora e dentro de Braga. Consulte-se a esse respeito Araújo, Maria 
Marta Lobo de, A Confraria do Santíssimo Sacramento de Pico de Regalados, Vila Verde, ATAHCA, 2001, p. 94. 
186 AINSB, Fundo da confraria de Nossa Senhora do Bom Despacho, Estatutos da confraria de Nossa Senhora da 
Boa Nova, 1726, fl. 8; Estatutos da confraria de Nossa Senhora do Bom Despacho, 1758, fls. 15v.-17; AISB, Fundo 
da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, Estatutos da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 1793, 
fl. 8v.; AISB, Fundo da confraria de Santo Amaro, Estatutos da confraria de Nossa Senhora da Paz, 1766, fl. 15; 
Estatutos da confraria de Santo Amaro da Sé, 1743, fl. 20v.; Estatutos da confraria de Santo Amaro da Sé, 1781, 
fls. 21v.-22, 26v.; Fundo da confraria de Nossa Senhora da Ajuda, Livro de estatutos da confraria de Nossa Senhora 
da Ajuda, 1766, fls. 23v., 29v.; Fundo da confraria de São Bento do Convento do Salvador, Estatutos da confraria de 
São Bento do convento do Salvador, 1792, fl. 12; AISC, Fundo da confraria de São Tiago da Cividade, Livro de 
estatutos da confraria do apóstolo São Tiago da igreja da Cividade, 1739, fls. 17-20v.; AISV, Fundo da confraria do 
Santíssimo Sacramento da freguesia de São Vítor, Estatutos da confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de 
São Vítor, 1744, fls. 9-10; Fundo da confraria de São Vítor, Estatutos da confraria do glorioso mártir, São Vítor, 
1765, fls. 12v., 16-6v.; Fundo da confraria de São Sebastião, Estatutos da confraria do mártir São Sebastião da 
freguesia de São Vítor, 1757, fls. 9-10; Fundo da confraria de São Tiago da freguesia de São Vítor, Estatutos da 
confraria de São Tiago de São Vítor, 1749, fls. 14v., 17; Fundo da confraria do Santíssimo Nome de Jesus e 
Subsino da freguesia de São Vítor, Estatutos da confraria do Santíssimo Nome de Jesus e Subsino da freguesia de 
São Vítor, 1778, fls. 12, 13; Fundo da confraria de Santo António da freguesia de São Vítor, Livro de estatutos da 
confraria de Santo António de São Vítor, 1742, fls. 10-11, 14v. Nas confrarias das Almas da Sé e de São Vicente, 
todavia, o procurador não tomava parte nesses acompanhamentos, sendo estes efetuados somente pelos 
mordomos das instituições. AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas da Sé 
desta cidade, 1723, fl. 23; AISVTE, Fundo da Confraria das Almas de São Vicente, Estatutos da confraria das 
Benditas Almas de São Vicente, 1761, fl. 20. 
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e ele quisesse ser levado em outra tumba, então esses confrades estavam dispensados de serem 

chamados para o acompanharem, indo apenas a cruz e os dois mordomos com as tochas. Nos 

estatutos de 1740 e 1761 ficou definido que o número de irmãos necessários para pegar nas tochas, 

levar a cruz e o esquife, era de 13 indivíduos, coincidindo com o número dos mesários, que eram 

assim chamados a prestar este serviço, ou seja, toda a Mesa participava nestas cerimónias.187 Ao 

determinar este número e quem o devia preencher, a confraria clarificava a sua atuação neste 

cerimonial e responsabilizava diretamente os dirigentes pela sua boa execução. É também possível 

que, até 1740, os confrades chamados para este serviço fossem em número inferior a 13188 e, deste 

modo,189 a confraria desejasse afirmar de modo mais significativo a sua presença neste ritual.190 

Feita esta ressalva, no que diz respeito à confraria das Chagas, e apesar de neste momento 

não podermos afirmar com segurança, parece-nos haver um denominador comum em muitas 

irmandades mais humildes: a ausência da posse de uma tumba ou esquife em várias destas 

instituições, ainda durante boa parte do século XVIII. Perante a sua inexistência, caberia ao falecido, 

ou aos seus herdeiros, providenciar a forma de o corpo ser levado à sepultura, caso não pertencesse a 

outra instituição que tivesse este móvel.191 A referência nos estatutos da confraria de São Gonçalo de 

1723, à possibilidade da irmandade poder vir a ter, no futuro, um esquife “para maior aumento do 

serviço de Deus”, faz supor que naquele momento ainda não o possuía.192 Esta vontade que os 

                                                             
187 A congregação do Senhor das Necessidades de São Vítor também definiu 13 confrades para acompanharem os 
defuntos. Os irmãos que tinham essa obrigação eram os que exerciam cargos na Mesa, para além de outros 
confrades necessários para perfazer o referido número. Se a congregação fosse a única a transportar o esquife, era 
preciso chamar mais quatro confrades para o fazer. AISV, Fundo da congregação do Senhor das Necessidades, 
Apontamentos por onde se rege a congregação do Senhor das Necessidades, 1757-1780, não paginado. 
188 A confraria dos sapateiros de Viana de Foz do Lima determinava também a presença de 12 confrades 
carregando tochas, bem como um décimo-terceiro transportando o guião ou cruz processional, nos 
acompanhamentos dos irmãos defuntos. Araújo, José Rosa de, “A confraria dos Sapateiros de Viana,” in separata 
de Aurora do Lima, nºs 62 a 66, 68, 70 e 71, Viana do Castelo, 1942, pp. 1-17. 
189 Nestes dois regulamentos ficou também estipulado que o juiz e o secretário deviam seguir atrás da tumba 
enquanto esta era transportada. Este cerimonial destinava-se aos irmãos, mas também a quem pagava o 
acompanhamento não sendo irmão. AISC, Fundo da confraria das Chagas, Livro de Estatutos da Confraria das 
Chagas, 1719, fls. 194-194v.; Livro de Estatutos da Irmandade das Chagas 1740, não paginado; Livro de estatutos 
da irmandade das Chagas, 1761, fl. 19. 
190 A confraria das Almas de São João da Ponte abriu, em 1785, a possibilidade de os irmãos serem acompanhados 
não só com o procurador e os dois mordomos, como também pelos restantes membros da Mesa, sendo ainda 
transportado na tumba da instituição. Mas este acompanhamento com todos os mesários e com a tumba da 
irmandade, ao contrário do acompanhamento mais simples, não era gratuito: os confrades que morassem perto da 
capela de São João tinham de pagar dois cruzados, ao passo que os que morassem longe tinham de despender 
1200 réis. AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de termos de mesa da confraria das 
Almas de São João da Ponte, 1757-1786, fl. 149. 
191 Havia quem fosse membro de várias irmandades. Nestes casos todas seguiam no cortejo. Veja-se Araújo, Maria 
Marta Lobo, A confraria do Santíssimo Sacramento…, 80. 
192 AISC, Fundo da confraria de São Gonçalo, Livro de estatutos da confraria do glorioso São Gonçalo, sita no 
recolhimento de Santa Maria Madalena e São Gonçalo, 1723, fl. 15. 
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estatutos expressam deve ser lida na perspetiva da instituição poder concorrer com outras confrarias 

neste cerimonial, não só com a intenção de poder captar novos confrades e legados, como também 

de obter rendimentos através dos acompanhamentos pagos. Parece ter sido, aliás, uma ambição das 

irmandades mais pequenas, a compra deste objeto de transporte fúnebre, pois constatámos que a 

modesta confraria das Almas de São João da Ponte adquiriu uma tumba própria, na década de 1760. 

Chegados ao local do enterro, os acompanhantes confraternais permaneciam nas cerimónias 

fúnebres até o corpo ser descido à terra. Na confraria de São Bento da igreja do convento do Salvador 

de Braga, estes tinham ainda de encomendar a alma do defunto a Deus, durante o trajeto de regresso 

à sua igreja.193 Ou seja, os três irmãos que participavam nos cortejos regressavam a rezar, entre o 

local da sepultura e a igreja sede da instituição, onde se recolhiam. Como se constata, nestas 

confrarias só um pequeno número de confrades estava envolvido. Os três mesários representavam 

todos os irmãos enquanto comunidade.194  

Diferente era a situação nas irmandades mais poderosas e influentes que possuíam tumba 

própria, ainda que em alguns aspetos procedessem de forma semelhante.195 Tal como sucedia nas 

outras confrarias, os mesários começavam por confirmar a pertença do falecido à instituição. Em caso 

positivo, eram de imediato enviados, para o local onde estava o defunto, uma caldeira de água 

                                                             
193 AISB, Fundo da confraria de São Bento do convento do Salvador, Estatutos da confraria de São Bento do 
Convento do Salvador de Braga, 1792, fl. 14v. 
194 É de salientar nesta categoria o caso da irmandade de Nossa Senhora a Branca, uma instituição com alguma 
força económica e financeira. Todavia, durante a maior parte do século XVIII esta instituição apenas providenciava 
um acompanhamento aos confrades defuntos através do procurador que levava a cruz, rodeado dos mordomos da 
Mesa, com suas tochas. Só nas três últimas décadas setecentistas é que assumiu uma postura mais solene, 
obrigando todos os seus confrades a participar nos acompanhamentos dos defuntos envergando opas e tochas, 
sendo para isso convocados pelo servo a toque de campainha. Provavelmente, a confraria pretendia conferir uma 
imagem mais imponente e solene de si nestes eventos fúnebres, como forma de captar novos confrades, pois as 
irmandades mais poderosas atuavam deste modo. Apesar disso, os estatutos não definiram como se deveria 
processar esse acompanhamento, nem previam a prestação deste serviço pago aos não confrades. Parece ter sido 
um setor de assistência no qual a instituição claramente não apostou, talvez por considerar ter muita concorrência. 
AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da irmandade de Nossa Senhora das Neves sita 
na capela da Senhora a Branca, 1724, fls. 12v., 15v.; Estatutos da irmandade de Nossa Senhora das Neves sita na 
capela da Senhora a Branca, 1768, 1773, fls. 25v.-27, 50; Estatutos da confraria de Nossa Senhora das Neves, 
1788, fls. 17v.-18v., 20v. 
195 No acompanhamento dos confrades defuntos, a irmandade das Almas de São Vítor situava-se numa posição 
intermédia entre os dois modelos. A cruz era levada pelo procurador, ladeado de dois mordomos, seguindo depois 
atrás, formando duas alas, os restantes mordomos, os dois tesoureiros, o escrivão e o juíz. Se o confrade fosse 
sepultado na tumba da instituição, eram chamados mais quatro confrades para a transportar. Todos deviam 
envergar as becas da instituição. Portanto, não era requerida a presença de toda a irmandade. Para além disso não 
estava previsto que o juiz fosse atrás do esquife, como sucedia nos acompanhamentos das confrarias mais 
importantes. Quando os participantes no acompanhamento desta instituição chegassem ao local onde estava o 
defunto, tinham ainda de lhe lançar água benta e rezar uma avé-maria e um pai-nosso por sua alma. Os faltosos 
podiam ser multados em 60 réis. Em 1791, a Mesa decidiu incluir rotativamente um dos seus capelães, nos 
acompanhamentos, bem como o servo com sua opa e venera. AISV, Fundo da confraria das Almas de São Vítor, 
Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, fl. 19; Livro de termos de mesa da irmandade das 
Almas de São Vítor, 1776-1794, fl. 296. 
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benta,196 quatro tochas, almofadas e o esquife para o corpo ser colocado.197 Só depois destes 

procedimentos se convocava toda a irmandade para que se juntasse na igreja ou capela, sede da 

organização confraternal.198 Nestas instituições exigia-se a presença de todos os seus membros, para 

solenizar e dignificar o ato de acompanhamento do confrade defunto, à sua última morada. 

 A presença de todos os confrades era importante por vários motivos. Primeiro, criava laços 

entre os irmãos que se sentiam como um único corpo em que todos prestavam apoio espiritual no 

momento da morte. Depois, a presença de todos os membros aumentava a pompa que a instituição 

ostentava: a irmandade, pelo aparato de todos os seus confrades acompanhando o corpo do defunto 

pela cidade, impunha o seu fascínio visual. Ela apresentava-se aos olhos dos indivíduos como 

intercessora solene no momento da morte. A força que a instituição mostrava, no cuidado com os 

seus mortos, tornava-se numa forma de captar novos irmãos, esmolas e legados. Por outro lado, a 

presença de todos transmitia uma imagem de segurança a qualquer pessoa que desejasse 

estabelecer um legado, pois demonstrava confiança da instituição para lhe dar cumprimento, à 

semelhança da cerimónia que preparava para os seus defuntos. 

Como era feita a chamada dos irmãos? Geralmente era dada ordem a um servo da irmandade 

para desempenhar essa tarefa. Sabendo-se previamente pelos familiares a hora em que teria lugar o 

enterro, o servo da instituição era chamado por um mesário para tocar uma campainha pelas ruas da 

cidade, publicitando o ato.199 Com o sinal, o servo chamava todos os irmãos da confraria que se 

encontrassem na cidade, para se reunirem o mais brevemente possível na igreja, com o objetivo de se 

preparem para o acompanhamento fúnebre. Os irmãos deviam, por isso, estar sempre atentos para 

                                                             
196 A caldeira de água benta da irmandade de São Vicente, no século XVIII, era de prata. Mas, no início do século 
XIX, os invasores franceses de Junot levaram-na para Lisboa, entre outros objetos de prata. Foi então substituída por 
uma caldeira de estanho. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de trastes e ornatos da irmandade de 
São Vicente, 1789-1860, fls. 12-14v. 
197 Estes objetos fúnebres da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos tinham de ser pedidos pelos familiares do 
defunto para serem levados para onde este estivesse depositado. Na confraria da Senhora do Ó, situada na igreja 
do hospital de São Marcos, o esquife só era levado a casa do defunto no momento em que a confraria saía para o 
acompanhamento. AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora do Ó, Estatutos reformados da confraria de Nossa 
Senhora do Ó, 1701, fls. 9v., 14v.-15; AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de 
Estatutos da Irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1747, fl. 95v.; AISVTE, Fundo da irmandade de São 
Vicente, Livro de estatutos reformados de São Vicente, 1768, fl. 27v. 
198 Antes de 1705, os frades agostinhos do Pópulo tinham a obrigação contratual de acompanhar os defuntos da 
irmandade dos Santos Passos que estava sedeada no seu convento. Nesse ano, uma intervenção de D. Rodrigo de 
Moura Teles para resolver alguns conflitos entre as duas entidades resultou no fim dessa obrigação. AISC, Fundo da 
irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos termos de mesa e juntas e aceitação de irmãos da 
irmandade dos Santos Passos, 1786-1740, fl. 226.  
199 A convocação dos confrades a toque de campainha para os funerais dos seus colegas era um procedimento já 
antigo nas irmandades. Deste modo, o enterro não passava despercebido. Consulte-se sobre esta antiguidade 
Gerbert, Marie Claude, “Les confréries religieuses à Cáceres de 1467 à 1523”, in Mélanges de la Casa de 
Velasquez, vol. VII, Madrid, École des hautes études hispaniques et hibériques, 1971, p. 103. 
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não perderem o sinal da campainha que o servo fazia soar enquanto percorria as ruas da cidade, de 

modo a não faltarem ao evento.200 

Após a reunião de todos, era necessário organizarem-se para que o acompanhamento 

decorresse com compostura e solenidade. Nesse sentido, os mordomos da confraria iam organizando 

e dispondo os irmãos, fazendo com que todos vestissem também as opas da irmandade e cada um 

pegasse numa vela, ou tocha, que lhes eram fornecidas.201 Na frente do cortejo, tal como sucedia nas 

irmandades mais pequenas, ia o guião da instituição, ou uma cruz, transportada pelo procurador da 

confraria,202 ladeado por dois mesários com duas tochas acesas, uma de cada lado. Seguiam-se, após 

eles, os confrades em duas alas, uma de cada lado da rua, formando, assim, duas filas paralelas. Os 

mordomos estavam atentos para que os irmãos se mantivessem perfeitamente alinhados uns atrás 

dos outros nestas alas, que seguiam atrás do guião.203 

Compostos com duas alas, o cortejo avançava até ao local onde o falecido era velado. No 

meio seguiam os mordomos da confraria, cada um com a sua vara na mão, os quais iam 

supervisionando os confrades para que o cortejo seguisse com solenidade, correção e dignidade. No 

fim, seguia o juiz da irmandade.204 Este era geralmente acompanhado pelo secretário e pelo capelão 

da instituição. Tal como os mordomos, também o secretário e o juiz empunhavam as varas da 

irmandade. Já o capelão devia envergar a sua sobrepeliz e transportar uma tocha na mão. O cortejo 

                                                             
200 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da Irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos, 1747, fl. 103v.; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos reformados de São 
Vicente, 1723, fl. 29. 
201 Como refere Ana Cristina Araújo, o facto de todos os irmãos levarem opas, introduzia como que uma ideia de 
nivelação de todos eles perante Deus. Leia-se a este respeito Araújo, Ana Cristina, “Corpos sociais, ritos e serviços 
religiosos numa comunidade rural. As confrarias de Gouveia na Época Moderna,” in Revista Portuguesa de História, 
Tomo 35, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2001-2002, p. 291. 
202 Na irmandade de Santa Cruz era o vedor de fazenda que levava o guião. A confraria de Santo Amaro da Sé 
transportava uma cruz de prata. AISB, Fundo da confraria de Santo Amaro da Sé, Inventário da fábrica do milagroso 
Santo Amaro, 1765, fl. 4. 
203 Parece ter sido a partir da década de 1720 que se difundiu em algumas confrarias que acompanhavam os seus 
defuntos, o costume de os confrades transportarem tochas, em vez de simples velas. Era uma forma de conferir 
maior solenidade e pompa ao evento. Na realidade, na confraria de São Vicente, os mesários tomaram esta decisão 
justificando-a com o facto de alguns confrades se sentirem “diminuídos e embaraçados” por transportarem apenas 
uma vela nos acompanhamentos, quando em outras instituições congéneres mais pobres já todos levavam consigo 
uma tocha. Alguns confrades de São Vicente alegavam esse constrangimento para justificarem as suas faltas aos 
acompanhamentos. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, Livro de termos da irmandade de Nossa 
Senhora do Ó, 1726-1753, fl. 29v.; AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos 
de mesa e juntas e aceitação de irmãos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1686-1740, fl. 402v.; 
AISC, Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro de termos de mesa, juntas e eleições da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fl. 82v.-83; AISV, Livro de termos de mesa da irmandade de 
São Vicente, 1720-1736, fl. 213v. 
204 O juiz era a autoridade máxima da irmandade. Relativamente à sua presença no fim do cortejo fúnebre 
confraternal confira-se Lopes, Correia, A Santa Casa da Misericórdia de Mora, Figueira da Foz, Impressora 
Económica, 1964, pp. 93-94. 
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percorria a cidade, chamando a atenção dos seus residentes.205 Chegados ao local onde estava o 

defunto, os irmãos detinham-se à sua porta, na rua, pois não era praticável que todos entrassem. O 

juiz, os mesários, o capelão e alguns irmãos que iam transportar o esquife com o cadáver entravam 

na divisão onde o defunto se encontrava. Em seguida, cada um deles lançava água benta sobre o 

cadáver do irmão falecido e o capelão-mor rezava um responso fúnebre pela sua alma.206 

Entretanto, à porta do defunto, os confrades iam acendendo as suas velas ou círios, por vezes, 

com a ajuda de um servo da irmandade.207 Dava-se, assim, maior força ao cerimonial, como que 

fazendo votos para que o falecido encontrasse a “luz” que o guiaria pelo caminho para o outro 

mundo. O esquife saía, então, de casa,208 levando o cadáver. Os irmãos organizavam-se novamente 

para se porem em marcha, transportando o defunto à sua última morada. De novo a cruz, levada pelo 

procurador, abria o cortejo com as duas tochas, uma de cada lado, seguindo-se os irmãos dispostos 

em duas filas, cada um com a sua vela acesa. Os mordomos redobravam atenções, para que os 

confrades tivessem a maior cautela, de modo a não quebrarem as velas, as quais deviam ser 

transportadas pelo lado exterior do cortejo.209 

Os irmãos que transportavam o esquife seguiam no fim do cortejo fúnebre, atrás do qual 

caminhavam o juiz, o capelão-mor e o secretário.210 Sabemos também que, na irmandade de Santa 

                                                             
205 Em Lisboa, o grande aparato cerimonial da morte dos grandes, chamava a atenção popular. Confira-se Araújo, 
Ana Cristina, “Morte, memória e piedade barroca,” in Revista de História das Ideias, vol. 11, Coimbra, Instituto de 
História e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1989, p. 134. 
206 Era importante rezar pela alma do falecido para que rapidamente saísse do Purgatório e fosse acolhida entre os 
eleitos de Deus no paraíso. 
207 A importância dos círios acesos acompanhando o enterro dos confrades era já assinalável na Idade Média, 
prosseguindo a Idade Moderna. Confira-se Black, Christopher F., Italian confraternities in the sixteen century, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 105; Dieterich, David Henry, Brotherhood and community on the 
eve of the reformation: confraternities and parish life in Liege, 1450-1540, Michigan, UMI Dissertation Services, 
1997, p. 119. 
208 As luzes eram essenciais para os cortejos. Elas prefiguravam a luz da salvação no outro mundo, protegendo o 
defunto contra os demónios.   
209 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos e Santa Ana, 1747, fl. 103v.; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos 
reformados da irmandade de São Vicente, 1723, fl. 15v. 
210 As irmandades de São Tomás de Aquino e São Pedro dos Clérigos seguiam, em geral, este modelo de 
acompanhamento de defuntos. A irmandade de São Tomás previa que, se fosse ela a transportar o esquife do 
defunto, quatro mesários deputados o ladeariam empunhando tochas. Se, porventura, não fosse ela a levar o 
esquife, o juiz e o secretário iam juntos no fim do cortejo. Na irmandade de São Pedro dos Clérigos, era o vedor das 
missas quem carregava a cruz. Os servos deviam ter uma essa preparada na igreja onde o defunto era sepultado 
para se colocar o esquife da irmandade e os confrades deviam envergar as suas sobrepelizes e barretes. No 
regresso à capela de São Geraldo, onde estava sedeada, era rezado um responso por alma do defunto se fosse 
confrade, mas, se o não fosse, então o responso era rezado por alma do arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles. Esta 
irmandade não se obrigava a acompanhar os confrades defuntos que escolhessem outro esquife para serem 
enterrados que não o da instituição. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de Aquino, Estatutos da 
irmandade do angélico doutor São Tomás de Aquino, 1712, fls. 21-22v.; AFTUCB, Fundo da irmandade de São 
Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 1739, pp. 68-72. 
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Cruz,211 os clérigos que iam tomar parte nas cerimónias que tinham lugar na igreja, seguiam 

ligeiramente à frente da tumba. Provavelmente, os familiares, amigos e vizinhos do falecido seguiam 

mais atrás. Quando se integravam outras irmandades ou se requisitava a sua presença mediante 

pagamento, estas instituições tomavam lugar atrás da irmandade que transportava o esquife, 

aumentando o aparato e o impato visual que a última viagem dos mortos deixava entre os vivos.212 

Cada irmandade devia pugnar por saber o lugar em que deveria seguir no cortejo, tendo em atenção 

as precedências conforme a antiguidade de cada instituição. Chegados à igreja onde ia ter lugar o 

enterro, a irmandade depositava o esquife e procedia-se às cerimónias religiosas. Após o término 

destas, o esquife era levado até à sepultura, para onde o cadáver era removido, depois de feita 

previamente a cova que um servente fechava. Depois do corpo ser enterrado, os irmãos apagavam as 

velas que traziam, como que simbolizando a passagem definitiva da alma do falecido para o além. 

Ficavam apenas acesas as duas tochas que acompanhavam o guião, solenizando a sua presença até 

ao lugar que o recolhia.213 

Terminado o enterro, a irmandade regressava à sua igreja de origem, mas, se o enterro nela 

tivesse lugar, mantinha-se aí por mais uns minutos. O capelão rezava novamente um responso pela 

alma do irmão falecido e, em seguida, recomendava aos confrades que cada um rezasse uma 

“estação” pelo defunto.214 Na generalidade dos casos, os estatutos não revelam em que consistia essa 

“estação”, à excepção da irmandade de Santa Cruz que, em 1702, mencionava uma estação de “seis 

padre-nossos e ave-marias e glorias pater”, sendo os estatutos seguintes de 1762 ainda mais claros, 

referindo-se a uma estação de “seis padres-nossos, seis ave-marias e seis glorias pater”. Com estas 

orações finais, terminava o acompanhamento que os irmãos faziam aos confrades falecidos, 

recolhendo-se cada um a sua casa.215 

                                                             
211 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 275v., 382. 
212 Sobre a incorporação de várias confrarias no acompanhamento e o seu impacto visual leia-se Araújo, Maria Marta 
Lobo de, “As manifestações de rua das Misericórdias portuguesas em contexto barroco,” in Hispânia Sacra, vol. 62, 
n.º 125, Madrid: Consejo Superior Investigaciones Científicas, 2010, p. 97. 
213 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos 1747, fl. 128v.; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos reformados da 
irmandade de São Vicente, 1768, fls. 26-27; AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 
Estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1731, fl. 30v. 
214 Relativamente à necessidade dos confrades orarem pelos colegas defuntos nos cortejos fúnebres ou após o seu 
término leia-se Dieterich, David Henry, Brotherhood and community on the eve of the reformation…, p. 119. 
215 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz 1702, fl. 276v.; Livro 
de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 1773, fl. 383. 
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Os acompanhamentos feitos pelas irmandades mais poderosas transformavam-se numa 

ocasião de demonstração de poder,216 através do aparato cerimonial que mobilizava todos os irmãos. A 

esta cerimónia nenhum podia faltar, sob pena de ser multado.217 As ausências só podiam, aliás, 

contribuir para manchar a imagem da irmandade.218 Era do interesse dos irmãos comparecer a este 

momento especial, pois esperavam que, quando falecessem, também o seu corpo fosse 

acompanhado pelos restantes membros, numa lógica de solidariedade espiritual entre todos. A 

presença de todos os irmãos no acompanhamento traduzia-se igualmente em mais intercessores 

terrestres, rezando a Deus pela alma do defunto. Assim, esta era uma questão de interesse 

simultaneamente social e religioso. Uma confraria que fosse notória pelas muitas faltas dos seus 

elementos a este dever, tornava-se certamente menos apelativa para outros indivíduos que a 

desejassem integrar, pelo receio de não serem devidamente acompanhados à última morada. 

Como as irmandades integravam irmãos de espaços geográficos alargados, elas impunham 

limites até onde podiam acompanhar os seus confrades, especificando, em certos casos, as ruas, 

pontes, rios ou capelas até onde iam buscar e sepultar os seus membros, ou, então, declarando mais 

resumidamente que o fariam até aos arrabaldes da cidade.219 Nesse sentido, as irmandades de Santa 

Cruz, São Tomás de Aquino, Bom Jesus dos Santos Passos, São Pedro dos Clérigos e do Santo 

Homem Bom definiam expressamente que, quando um defunto era sepultado fora desses limites, ou 

vinha o seu corpo de fora deles, a irmandade só o acompanharia até aos mesmos,220 não se 

responsabilizando pelo restante percurso.221 

                                                             
216 Eram também uma forma de promover a coesão e integração social, criando laços de solidariedade entre vivos e 
defuntos.  
217 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de Aquino, Estatutos da irmandade do angélico doutor São Tomás 
de Aquino, 1712, fl. 22v. 
218 As faltas dos confrades aos acompanhamentos eram um problema sempre presente. As Misericórdias viam-se 
também confrontadas com esta questão. Leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “As manifestações de ruas das 
Misericórdias…,” p. 96.  
219 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 
1739, pp. 50-51. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do 
Bom Jesus dos Santos Passos 1707, fl. 34v.; AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de 
estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1731, fl. 31v.; AISVTE, Fundo da irmandade de Santo 
Homem Bom, Livro de estatutos reformados da irmandade de Santo Homem Bom, 1725, fl. 46v. 
220 A confraria de Nossa Senhora da Encarnação, da Ameixoeira, ao invés, se um confrade falecesse fora da terra, 
comprometia-se a ir buscá-lo até um local à distância equivalente a um dia e uma noite de caminho. Consulte-se 
Gomes, Maria Teresa de Moura Benedito, A Confraria de Nossa Senhora da Encarnação da Ameixoeira…, p. 95. 
221 A irmandade de São Pedro dos Clérigos quando acompanhava o defunto até aos limites definidos, antes de se 
despedir do cadáver rezava um responso pela sua alma. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de Aquino, 
Estatutos da irmandade do angélico doutor São Tomás de Aquino, 1712, fl. 23-23v.; Estatutos da irmandade de São 
Pedro dos Clérigos, 1739, pp. 72-73. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de 
Santa Cruz, 1762, fl. 383v.; Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos santos Passos e confraria de Santa 
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Para além dos acompanhamentos obrigatórios e gratuitos que as irmandades prestavam aos 

seus confrades, estas instituições abriam a possibilidade de proporcionarem este serviço a pessoas 

que não fossem irmãos, desde que o requeressem e lhes pagassem um montante em dinheiro, por 

elas definido.222 Nesta matéria, tanto as irmandades mais poderosas, como também algumas das 

menos influentes, abriam esta possibilidade, porque se tratava de angariar fundos para a instituição, 

embora representasse trabalho.223 

Nestes acompanhamentos havia também uma diferença a reter: existiam acompanhamentos 

de “esmola inteira” e outros apenas efetuados por “meia esmola”. Os primeiros eram destinados a 

todas as pessoas que não fossem irmãos, mas que pretendiam que uma irmandade os 

acompanhasse e sepultasse.224 Os feitos por “meia esmola” estavam reservados aos familiares dos 

irmãos da confraria (filhos, irmãos, pais ou outros familiares), desde que estivessem “debaixo do 

poder e administração” do irmão que requeresse este serviço.225 Tratava-se, portanto, de familiares 

que viviam na mesma casa do irmão requerente deste serviço e que dele estavam dependentes. A 

irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital foi mais longe, impondo um limite mínimo de pelo 

menos dois anos de residência e sustento desses familiares, sob o encargo do irmão que pedia à sua 

confraria para os acompanhar, mediante o pagamento de “meia esmola”.226 Pagar “meia esmola” 

significava acompanhar os familiares de confrades à sepultura, por um preço significativamente mais 

reduzido do que seria, se se tratasse de uma outra pessoa estranha à instituição.  

                                                                                                                                                                                   
Ana, 1747, fl. 130v.;  AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de estatutos reformados da 
irmandade de Santo Homem Bom, 1725, fl. 46v. 
222 A irmandade de São Tomás de Aquino proibiu, a partir de 1730, os irmãos que desempenhassem “ofícios 
mecânicos” e utilizassem capa e espada, de participar nos acompanhamentos de defuntos. Provavelmente, a 
confraria queria vincar o seu cunho clerical e estudantil nas suas manifestações públicas, bem como prevenir 
eventuais desacatos que manchariam a sua imagem. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de Aquino, 
Estatutos da irmandade do angélico doutor São Tomás de Aquino, 1712, fls. 31-31v. 
223 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente 1768, 
fl. 54; AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro de estatutos da confraria de Nossa 
Senhora da Boa Memória, 1793, fl. 8v.; Fundo da confraria de Santo Amaro, Estatutos da Confraria de Santo Amaro 
da Sé, 1742, fl. 21v. 
224 Em 1725, a irmandade de Santa Cruz criticou os seus confrades por chamarem confrarias das quais não faziam 
parte, para estas, com as suas tumbas, procederem ao enterro dos filhos dos ditos confrades na igreja da 
instituição. A Mesa considerava essa prática como uma desatenção e menosprezo dos confrades para com a 
instituição a que pertenciam. Por isso, decidiu que se algum irmão assim procedesse, teria de pagar o 
acompanhamento do seu filho, como se fosse não confrade. A Mesa ordenou ainda ao capelão-mor que não 
consentisse o sepultamento enquanto o referido confrade não pagasse o acompanhamento. AISC, Fundo da 
irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1701-1734, fls. 453v.-
454. 
225 AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora do Ó do hospital de São Marcos, Estatutos reformados da confraria 
de Nossa Senhora do Ó, 1701, fl. 16. AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de 
estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1731, fl. 31.  
226 AINSB, Fundo da confraria de Nossa Senhora do Ó do hospital de São Marcos, Estatutos reformados da confraria 
de Nossa Senhora do Ó, 1701, fl. 16. 
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Os montantes a pagar estavam estabelecidos nas regras estatutárias e representavam preços 

distintos.227 A irmandade de São Vicente definiu, em 1723, para os não irmãos o pagamento de 1500 

réis. Para os mencionados familiares do confrade, a “esmola” era de apenas 720 réis. Estes 

pagamentos mantiveram-se nos estatutos de 1768, mas no fim do século XVIII, o pagamento para os 

que não fossem irmãos subiu significativamente para 6400 réis.228 Por seu turno, a irmandade de São 

Crispim, da igreja da Sé, definiu no início do século XVIII que o montante a pagar pelos 

acompanhamentos era de 1000 réis em geral, e de 500 réis para os familiares que estivessem dentro 

das condições já apresentadas, valores que em 1731 foram aumentados para 1200 e 600 réis 

respetivamente. Estes valores mantinham-se ainda na década de 1770, mas no fim do século 

sabemos que o pagamento para os acompanhamentos prestados aos familiares dos confrades tinha 

crescido primeiro para 800 réis e posteriormente para 1200 réis.229 

Em 1707 a irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos da igreja do Pópulo, definiu o 

pagamento de 3000 réis para os acompanhamentos dos não confrades e 1500 para os familiares dos 

confrades. Estes preços baixaram para 2000 e 1000 réis, respetivamente, em 1747, “esmolas” que 

se mantiveram até à união da irmandade com a de Santa Cruz, em 1772.230 Acreditamos que esta 

diminuição está relacionada com a aposta feita pela irmandade, de apresentar preços mais 

competitivos para fazer concorrência com outras instituições e captar mais interessados. Esta aposta 

fazia ainda mais sentido numa instituição que possivelmente lutava com algumas dificuldades, que 

levariam à sua posterior união com a irmandade de Santa Cruz e precisava de lançar mão de todos os 

                                                             
227 A irmandade das Almas de São Vítor definiu que o preço dos seus acompanhamentos pagos ficava ao arbítrio de 
um acordo do procurador da Mesa com os interessados, dependendo também do facto de o acompanhamento 
escolhido pelo defunto ou seus herdeiros, ter apenas a presença do procurador com a cruz e os dois mordomos, ou 
incluir também a Mesa e os confrades necessários para levar o esquife. A análise das fontes documentais revela 
que na década de 1730 e 1740, havia acompanhamentos pagos entre 100 e 540 réis para as crianças e 700 a 
1200 para os adultos. Infelizmente, à semelhança da contabilidade da confraria das Almas de São João da Ponte, a 
das Almas de São Vítor, relativamente aos acompanhamentos pagos, não está também devidamente elaborada e 
especificada na maioria dos anos. AISV, Fundo da confraria das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria 
das Almas de São Vítor, 1738, fl. 19v.; Livro do recibo da confraria das Almas de São Vítor, 1705-1742, fls. 4, 6v.-8, 
11v.-12, 16-16v., 36-39, 51v.-57, Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1741-1786, fls. 2-4v., 33v., 
36v., 47v., 51, 69v.,-72v., 85-90 
228 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1723, 
fls. 27-28; Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente 1768, fl. 54v.; Livro de termos de junta da 
irmandade de São Vicente, 1796-1806, fl. 45. 
229 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1702, fl. 16; Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1731, fls. 31v.-32; 
Livro da receita da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1748-1789, fls. 92-95v.; Livro dos termos da 
irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1790-1874, fl. 49v. 
230 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos,1707, fl. 34; Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos e Santa Ana, 1747, 
fl. 131.  
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recursos para se manter em funcionamento. Como se sabe, os enterros eram uma interessante fonte 

de receitas.  

Por seu turno, os acompanhamentos da irmandade de Nossa Senhora do Ó tinham valores 

variados, no início do século XVIII. A confraria estabeleceu, estatutariamente, um valor base de 1000 

réis para os acompanhamentos dos defuntos não confrades. Contudo, podia aumentar esse montante 

para 1200 ou 1500 réis, se tivesse de se deslocar para as zonas mais distantes da cidade. 

Simultaneamente, a instituição concedia a regalia aos filhos dos confrades, ou aos pais e irmãos que 

vivessem sob tutela destes, de terem um acompanhamento pelo preço de 500 réis, valor que 

aumentava para 800 se esses parentes não vivessem sustentados pelos confrades. Os dados 

compulsados nas fontes demonstram que, a partir da década de 1720 até ao início da de 1770, os 

preços estabilizaram: os dos não confrades eram de 1200 réis e os dos familiares de confrades por 

estes tutelados, metade desse preço.231 

Já a irmandade de Santa Cruz, que no início do século requeria um pagamento de 3000 réis 

para os não confrades e de 1500 réis para o acompanhamento a familiares de irmãos,232 valores que 

se mantiveram em 1762, fez uma atualização significativa em 1773, passando os não irmãos a pagar 

9600 réis.233 Esta quantia foi posteriormente revista em 1788, baixando para 8000, enquanto nesse 

                                                             
231 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital de São Marcos, Estatutos da irmandade de 
Nossa Senhora do Ó, 1701, fls. 16-17; Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1676-1724, fls. 119-
123, 139-143v., 175v.-178, 193v.-196, 216v.-220; Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1724-
1771, fls. 1-6v., 29-33v., 52v.-56v, 81v.-86, 102-105, 119-122, 136-138, 152-153v., 
232 Bem mais caro era o preço, no fim do século XVII, dos enterros na tumba da Misericórdia, relativamente aos pais 
dos confrades: seis mil réis. Sobre este valor confira-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. 
Composição da irmandade, administração e recursos (das origens a cerca de 1910), volume II, Braga, Santa casa 
da Misericórdia de Braga e autora, 2003, p. 531. Igual preço era praticado pela Ordem Terceira de Braga, 
relativamente ao acompanhamento dos não confrades. Veja-se Moraes, Juliana de Mello, Viver em Penitência: os 
irmãos terceiros franciscanos e as suas associações, Braga e São Paulo (1672-1822), Braga, Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade do Minho, 2009, p. 295, dissertação de Doutoramento policopiada. 
233 A confraria de São Tomás de Aquino comprometia-se a enterrar gratuitamente qualquer estudante caído em 
pobreza. Os acompanhamentos aos não confrades eram pagos pelo preço de três mil réis em 1712. 
Posteriormente, o preço foi diminuído para dois mil réis, mas em 1747 regressou ao valor inicial. Esta irmandade 
não praticava nenhum desconto para os parentes dos confrades. Já a irmandade de São Pedro dos Clérigos 
também se comprometia a enterrar gratuitamente os clérigos pobres sem qualquer socorro, que falecessem na 
cidade. Esta confraria era das que praticava preços mais altos. Em 1739 definiu que os leigos não confrades 
podiam ser acompanhados mediante o pagamento de 12 mil réis. Os pais e as esposas dos confrades tinham uma 
diminuição de 50% em relação a este valor. Por outro lado, a irmandade penalizava os clérigos beneficiados ou não 
que, residindo na cidade, ao fim de um ano, não estivessem inscritos como membros da instituição. Os clérigos 
beneficiados não confrades só podiam ser acompanhados peço preço de 24 mil réis, enquanto os não beneficiados 
o seriam por 15 mil réis. Aqueles que ainda não tivessem completado um ano depois de ordenados ou residentes 
na cidade e não fossem confrades teriam de desembolsar 10 mil réis. Esse valor estava também definido para os 
clérigos que fossem de fora e vindo a cidade nela falecessem ou que, residindo na cidade, tivessem algum 
impedimento para serem irmãos. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de Aquino, Estatutos da irmandade 
do angélico doutor São Tomás de Aquino, 1712, fls. 20, 36; Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 
Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 1739, pp. 74-75. 
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ano os familiares de irmãos passaram a pagar 2400 réis, em vez dos 1500 até então praticados. 234 

Constatamos, deste modo, que, em finais do século XVIII, os preços definidos pelas confrarias, para 

procederem aos acompanhamentos de defuntos, conheceram uma subida acentuada, parecendo 

tornar-se cada vez maior a distância entre os valores para os não confrades familiares de irmãos e os 

valores para as restantes pessoas. Este aumento dos preços pode ser explicado como uma tentativa 

destas instituições aumentarem as suas receitas, num contexto em que os seus rendimentos estavam 

em crise.235 A este aspeto pode ser adicionada a possibilidade do aumento do custo de vida, obrigando 

as confrarias a reverem os preços deste serviço. A distância que se acentuou nos preços cobrados 

entre os não confrades e os que eram seus familiares, pode ser interpretada como uma forma das 

Mesas privilegiarem os seus membros, concorrendo para que estas instituições continuassem a 

apresentar-se apelativas para potenciais interessados.236 

As variações nos preços cobrados entre as diversas confrarias mostram a importância e força 

social que cada uma delas tinha.237 Este facto torna-se ainda mais acentuado se analisarmos os 

preços praticados pelas confrarias mais pequenas, que também cobravam uma “esmola” pelo 

acompanhamento, feito apenas pelos três elementos referidos, tumba, cruz e tochas.238 

A confraria das Santas Chagas da Cividade, no início da centúria setecentista, definiu o preço 

de 240 réis pelos acompanhamentos em que apenas participavam dois mordomos, juntamente com 
                                                             
234 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 277v., 384; 485; Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, Bom Jesus dos Santos Passos e Santa 
Ana, 1788, fl. 77. 
235 Sobre a crise económica no mundo confraternal na segunda metade do século XVIII leia-se Penteado, Pedro, 
“Confrarias,” in Azevedo, Carlos Moreira de (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal…, pp. 463-465. 
236 Em 1720 a Misericórdia de Monção adquiriu uma tumba nova e bem guarnecida onde apenas seriam 
transportados os confrades defuntos, seus familiares e indivíduos de elevada posição social. As restantes pessoas 
que nela quisessem ser sepultadas teriam de desembolsar 12 mil réis! Assim se conferia um cariz distintivo aos 
membros da instituição. Leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, A Misericórdia de Monção: fronteira, guerras e 
caridade (1561-1810), Monção, Santa Casa da Misericórdia de Monção, 2008, p. 258. 
237 A confraria de Santo Homem Bom, em 1725, cobrava 1200 réis pelo acompanhamento aos não confrades, 
podendo o preço aumentar se a Mesa considerasse que a distância a percorrer era grande. Os pais, filhos e irmãos 
dos confrades eram acompanhados por metade desse preço, desde que estivessem a viver há pelo menos dois 
anos sobre sua tutela, à data da morte. Em relação aos pais esse preço aumentava para 960 réis se constasse 
possuírem alguns bens. No que dizia respeito às esposas dos confrades, os acompanhamentos custavam 960 réis, 
a menos que fossem pobres. Era uma forma de estimular os confrades a inscrever as suas mulheres na confraria. 
Estas cláusulas foram mantidas nos estatutos de 1773, exceto a referente às esposas que foi eliminada. AISVTE, 
Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de estatutos reformados da irmandade de Santo Homem Bom, 
1725, fls. 47-47v.; Estatutos da irmandade de Santo Homem Bom, 1773, fls. 55-55v. 
238 A confraria de Nossa Senhora da Boa Memória da igreja da Sé determinava, em 1793, que os não confrades que 
quisessem o seu acompanhamento pagariam 300 réis, não fazendo neste caso distinção entre não confrades em 

geral e não confrades familiares. AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro de estatutos 
da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 1792, fl. 8v. Já a confraria de Santo Amaro da Sé estabeleceu, em 
1742, o pagamento de 240 réis pelo acompanhamento com a sua cruz aos membros estranhos à instituição e 120 
réis para os que eram familiares dos confrades. AISB, Fundo da confraria de Santo Amaro, Estatutos da confraria de 
Santo Amaro da Sé, 1742, fl. 21v. 
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o procurador que transportava a cruz.239 Se, porventura, o indivíduo quisesse ser sepultado com a 

tumba da irmandade, transportada por alguns confrades, teria, então, de desembolsar pelo menos 

600 réis: o valor final era acordado entre a Mesa e os herdeiros do defunto, tendo em atenção a 

distância que tinham de percorrer e as possibilidades financeiras do defunto ou da sua família. Os 

filhos dos confrades, todavia, eram acompanhados por metade dos valores referidos. Os estatutos de 

1740 mantiveram o mesmo preço para os acompanhamentos que requeriam a presença de apenas 

três confrades, sem tumba, mas aumentaram o preço a pagar pelos restantes, para um mínimo de 

800 réis, uma situação que se manteve nos estatutos de 1761.240 

Como muitas destas instituições abriam a hipótese a pessoas externas de lhes 

proporcionarem um acompanhamento fúnebre solene, com maior aparato visual, qual teria sido a 

resposta e a adesão que os bracarenses do século XVIII mostraram? Considerando o volume de 

documentação existente, procedemos a uma análise de cinco em cinco anos, após termos constatado 

a não existência de variações assinaláveis de registo.  

 

Quadro 6: Acompanhamentos pagos nas irmandades de Santa Cruz e São Vicente 

Irmandade de Santa Cruz  Acompanhamentos pagos Irmandade de São 

Vicente  

Acompanhamentos pagos 

1700-1701 5 1730 9 

1705-1706 3 1735 13 

1710-1711 6 1740 3 

1715-1716 2 1745 6 

1720-1721 6 1750 4 

                                                             
239 A confraria das Almas de São João da Ponte, até meados do século XVIII cobrava entre 100 e 120 réis por cada 
acompanhamento, preço que depois aumentou para 200 réis. A partir de 1785 existiu uma grande inflação neste 
serviço prestado: a Mesa e a Junta definiram o montante de 1200 réis por cada acompanhamento, embora 
verifiquemos pelas fontes de receita, que chegou a cobrar 1400 e 1600 réis por este serviço. O aumento do custo 
ficou-se também a dever ao facto de a confraria agora disponibilizar-se a acompanhar os defuntos com a presença 
de todos os mesários e não apenas com dois mordomos e o procurador. Deste modo, conferia maior solenidade ao 
ato, o que devia ser compensado financeiramente pelos defuntos. AISL, Fundo da irmandade das Almas de São 
João da Ponte, Livro de recibos e despesas da confraria das Almas de São João da Ponte, Braga, 1687-1726, fls. 
29-30, 30v.-31; Livro dos recibos da confraria das almas de São João da Ponte, Braga, 1726-1768, fls. 19-20, 28-
29, 34v.-35, 43v.-44v., 49-50, 65v.-68v. 79-79v., 90-92v.; Livro dos registos dos recibos da confraria das Almas de 
São João da Ponte, 1768-1802, fls. 8v.-9v., 12v., 17-19, 28v.-29v., 37-40, 47v.-51, 75v.-83, 108v.-113v.; Livro de 
termos de mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 1757-1786, fl. 149.  
240 Todavia, estes dois estatutos já não previam qualquer desconto para os acompanhamentos aos filhos dos 
confrades. Esta irmandade embora fixasse limites territoriais até onde podia ir acompanhar os defuntos, abria a 
hipótese de poder ultrapassá-los se os peticionários pagassem em montante considerado conveniente. AISC, Fundo 
da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro de estatutos da confraria das Santas Chagas, 1719, fls. 194v.-
195; Livro de estatutos da irmandade das Santíssimas Chagas, 1740, sita na igreja de São Tiago da Cividade, não 
paginado; Estatutos da irmandade das Santíssimas Chagas, sita na igreja de São Tiago da Cividade, 1761, fl. 19. 
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1725-1726 4 1755 0 

1730-1731 7 1760 1 

1735-1736 3 1765 0 

1740-1741 5 1770 2 

1745-1746 4 1775 3 

1750-1751 1 1780 2 

1755-1756 0 1785 3 

1760-1761 0 1790 3 

1765-1766 0 1795 0 

1770-1771 1 1799-1800 1 

Fonte: AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro nº 1 do recibo do dinheiro de Santa Cruz, 1618-1719, fls. 443v.-
447v., 472v.-480, 531-537v., 567-573v., Livro nº 2 do recibo do dinheiro de Santa Cruz, 1719-1783, fls. 13-19v., 50-54, 
98v.-111, 162-170v., 218-229v., 268-275, 311-317v., 357v.-366v., 407-427v., 464v.-471v., 497-504, 538-547, 583-
592; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro dos recibos da irmandade de São Vicente, 1728-1756, fls. 22-
29v., 82v.-94v.,136v.-145, 197v.-205; Livro de covagens, sinos, limpeza de missas e mais rendimentos da capela de São 
Vicente, 1748-1892, fls. 3v.-4v.,12v.-14,19-20, 26v.-28, 34-35v., 38-39, 44-45, 50-51, 56, 60-60v., 62v. 

 

 

No quadro anterior apresentámos o número de acompanhamentos efetuados pela 

irmandade de Santa Cruz e pela de São Vicente. Devemos, em primeiro lugar, informar que só temos 

dados relativos a esta última instituição desde 1730. Para além disso, estas duas confrarias 

organizavam a sua contabilidade anual de forma diferente. Se a de São Vicente, em geral, equiparava 

o seu ano económico ao ano civil, a de Santa Cruz não seguia este método. Ao invés, os 12 meses do 

ano económico desta instituição abarcavam dois anos civis. É ainda importante salientar que 

procedemos a uma amostragem da evolução do número de acompanhamentos de cinco em cinco 

anos. Estes aspetos são, do mesmo modo, válidos para outras confrarias que analisaremos 

posteriormente 

Em relação à irmandade de Santa Cruz verificámos que apesar do número de 

acompanhamentos pagos nunca ser muito alto, certamente devido também ao facto de praticar um 

dos preços mais elevados na cidade, há uma diferença assinalável na passagem da primeira para a 

segunda metade do século. Os acompanhamentos pagos desapareceram dos registos, depois de 

1771. Teria o aumento dos preços, ocorrido em 1773, afastado em definitivo potenciais interessados 

num serviço que já se encontrava em recuo assinalável?  

Por seu turno, os dados compulsados na irmandade de São Vicente, demonstram uma certa 

importância deste tipo de serviço assistencial, na década de 1730, com uma quebra já assinalável a 

partir da década seguinte. Nesta irmandade, os acompanhamentos pagos não deixaram de existir até 
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ao fim do século XVIII, mas constata-se, a partir de meados desta centúria, um decréscimo 

assinalável. 

A análise deste fenómeno na confraria de São Crispim e São Crispiniano da igreja da Sé, bem 

como na de Nossa Senhora do Ó do Hospital demonstra uma realidade com números diferentes, 

embora com uma tendência semelhante. 

 

Quadro 7: Acompanhamentos pagos nas irmandades de São Crispim e de Nossa Senhora do Ó do 

Hospital 

Fonte: AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de receita da irmandade de São Crispim e São 
Crispiniano, 1700-1748, fls. 1-4, 11v.-13, 23-26v., 48-53v., 72v.-79v., 96-100, 118-122, 140v.-145, 155v.-164, 178-184, 
218-221v.; Livro de receita da irmandade de São Crispim e São Crispiano, 1748-1789, 5v.-9, 24-28v., 51-55v., 72-75, 92-
95v., 108-111, 125v.-129, 138v.-140, 144v.-147; AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, do hospital de São 
Marcos, Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1676-1724, fls. 119-123, 139-143v., 175v.-178, 193v.-196, 
216v-220; Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1724-1771, fls. 1-6v., 29-33v., 52v.-56v, 81v.-86, 102-105, 
119-122, 136-138, 152-153v.  

 
 

Em relação à irmandade de São Crispim, verifica-se uma quebra que se inicia ainda mais 

cedo, reportando-se à primeira metade do século. Posteriormente, a partir da década de 1770, os 

Irmandade de São Crispim 

e São Crispiniano /Ano 

Acompanhamentos pagos Irmandade de Nossa 

Senhora do Ó do 

Hospital /Ano 

Acompanhamentos pagos 

1700-1701 11 1700 22 

1704-1705 10 1705 25 

1709-1710 12 1710 21 

1714-1715 18 1715 25 

1719-1720 13 1720 17 

1724-1725 3 1725 15 

1729-1730 5 1730 7 

1734-1735 4 1735 6 

1739-1740 2 1740 8 

1744-1745 3 1745 6 

1749-1750 2 1750 3 

1754-1755 2 1755 8 

1759-1760 0 1760 3 

1764-1765 1 1765 0 

1769-1770 1 1770 1 
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acompanhamentos “de esmola” nesta irmandade praticamente desapareceram.241 A diferença reside 

no facto de, nas primeiras décadas do século XVIII, esta confraria registar um volume maior de 

acompanhamentos pagos do que a de Santa Cruz. Pensamos que como em São Crispim os preços 

eram mais baixos, estes serviços ficavam de mais fácil acesso à maioria dos bracarenses que não 

pertenciam a nenhuma confraria, mas que desejavam ter o maior número possível de acompanhantes 

e intercessores pela sua alma no momento em que o seu corpo fazia a última viagem.242  

Em comparação com as outras congéneres, a de Nossa Senhora do Ó procedia, no início do 

século XVIII, a um grande número de acompanhamentos pagos. O facto de praticar preços mais 

baixos, tal como fazia a irmandade de São Crispim, bem como o de não ser uma confraria 

essencialmente composta por indivíduos de um “ofício”, ao contrário daquela, poderão explicar esta 

procura, a qual conheceu um período de grande pujança nas três primeiras décadas do século, 

seguida de uma quebra, a partir de 1730, para números que correspondiam a menos de 50% 

daqueles que até aí se verificaram. Entre este ano e a década de 1750, assistiu-se a uma certa 

estabilização, mas, a partir de cerca de 1760, parece ser notório que o número de 

acompanhamentos pagos, praticados por esta confraria, era cada vez mais residual. A extinção da 

irmandade em 1771 não permite verificar se a tendência se manteria, mas pensamos que assim 

sucederia.  

 
Quadro 8: Acompanhamentos pagos nas irmandades do Menino Deus e São Gonçalo e das 

Almas de São João da Ponte 

Irmandade do 
Menino Deus e São 
Gonçalo 

Acompanhamentos 
Pagos 

Confraria das Almas de 
São João da Ponte 

Acompanhamentos 
Pagos 

1700 1 1701 3 
1705 0 1706 3 
1710 0 1710 2 
1715 1 1715 7 

                                                             
241 Na amostragem a que procedemos não encontramos mais acompanhamentos pagos, nesta irmandade, a partir 
da década de 1770. Todavia, os livros de termos referem três acompanhamentos deste tipo na década de 1790. 
AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro dos termos da irmandade de São Crispim e São 
Crispiniano, 1790-1874, fls. 6v., 11, 49v. 
242 Para além dos preços, há que considerar o tipo de acompanhamento proporcionado. A confraria das Santas 
Chagas da Cividade praticava preços mais baixos, porque o seu acompanhamento só implicava a presença de um 
reduzido número de confrades. Ora a análise dos dados contabilísticos desta instituição demonstra que o número 
de acompanhamentos pagos que executou ao longo do século XVIII variou sempre num intervalo entre zero e cinco, 
sendo, portanto, bastante baixo. AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro das contas da 
confraria que contém recibos e despesas desde 1649 até 1774, em que se uniu à irmandade de Santa Cruz, 
recibos de medidas, pensões, contratos de dinheiro a juro, alugueres de tumbas desde 1685 até 1784, fls. 127-
127v., 137, 149, 159-160v. 172v.-173v. 185-188, 201-203v. 216-271v., 232v.-236, 253-255v., 270v.-277, 289-
293, 307v.-309v., 324-329, 341-343. 
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1720 0 1720 6 
1725 0 1725 2 
1730 4 1730 2 

1735 22 1735 0 
1740 9 1740 4 
1745 7 1745 5 
1750 5 1750 0 
1755 0 1755 3 
1760 1 1760 1 
1765 0 1766 0 
1770 0 1770 2 
1775 a) 1775 0 
1780 a) 1780 b) 
1785 a) 1785 b) 

1790 a) 1790 b) 
1795 a) 1795 3 
1800 a) 1800 2 
Fonte: AISC, Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos recibos e despesas da irmandade do 
Menino Deus e São Gonçalo, 1616-1776, fls. 94-95v., 99-100, 105v.-107, 114v.-116, 121-122v., 128-128v., 145v.-
146, 167-173, 193v.-205v., 229v.-230v., 239v.-242v., 256-260, 272-276v., 289-292v., 308-310, 325-329v., 346-
348, 350-355v., 373v.-378. 402v.-406, 416v.-418, 429v.-431v., 445-450, 463-465, 474-475, 482-486, 494v.-496. 
AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de recibos e despesas da confraria das Almas de 
São João da Ponte, Braga, 1687-1726, fls. 29-30, 30v.-31; Livro dos recibos da confraria das almas de São João da 
Ponte, Braga, 1726-1768, fls.19-20, 28-29, 34v.-35, 43v.-44v., 49-50, 65v.-68v. 79-79v., 90-92v.; Livro dos 
registos dos recibos da confraria das almas de São João da Ponte, 1768-1802, fls. 8v.-9v., 12v., 17-19, 28v.-29v., 
37-40, 47v.-51, 75v.-83, 108v.-113v. 
 

a) A confraria já tinha cessado funções. 

b) Desconhecemos os valores relativos a estes anos. 

 

  Os dados relativos aos acompanhamentos pagos prestados pela irmandade do Menino Deus 

e São Gonçalo demonstram algumas diferenças assinaláveis. A mais notória é a de que a prestação 

deste serviço fúnebre foi praticamente insignificante nas três primeiras décadas do século XVIII. A 

partir de 1730 teve lugar um aumento súbito no número destes atos. Depois de 1750, seguindo uma 

tendência verificada em outras instituições congéneres, o seu número caiu abruptamente. Que razões 

ajudam a explicar esta quase ausência de acompanhamentos pagos, nas primeiras décadas? Uma 

hipótese que colocamos é a de esta irmandade não possuir um esquife e só poder fazer 

acompanhamentos com o procurador e os mordomos, não oferecendo por isso qualquer vantagem 

concorrencial em relação a outras irmandades. Este cenário pode ter sido alterado precisamente após 

a compra deste objeto. A hipótese que levantamos surge em consonância com os preços praticados. 

Embora as fontes compulsadas sejam parcelares, os dados apontam no sentido de os 

acompanhamentos efetuados por esta irmandade, nas três primeiras décadas do século XVIII, serem 

pagos a 100 réis. A partir da década de 1730 os preços foram atualizados. Em 1730 encontrámos 

referência a acompanhamentos pagos a 960 e 1200 réis, bem como por 480 réis, se este serviço 
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fosse prestado a crianças. Em 1735, o acompanhamento dos filhos dos confrades era efetuado 

mediante o pagamento de 530 réis, ou 480 se o capelão não estivesse presente no evento, enquanto 

os não confrades adultos tinham de despender 1010 réis, ou 960 se o capelão da confraria não 

tomasse parte no ato. Entre 1740 e 1770, estes preçários parecem ter-se mantido. O aumento 

significativo dos preços pode ser um sinal de que os acompanhamentos proporcionados tivessem 

adquirido um novo nível, através da utilização do esquife e da participação de mais confrades no 

evento. Todavia, também nesta instituição se denota uma quebra na prestação destes serviços na 

segunda metade do século XVIII. A fusão da instituição com a de Santa Cruz, na década de 1770, 

impede-nos de saber se esta tendência se manteria, mas temos todas as razões para crer que assim 

fosse. 

Relativamente à confraria das Almas de São João da Ponte, os acompanhamentos pagos, 

por ela prestados, nunca foram em número elevado e por isso não se observam grandes variações. 

Notamos que, à semelhança do sucedido na irmandade de São Vicente, esta confraria continuou a ser 

solicitada por um número reduzido de bracarenses, para os acompanharem à sepultura, no final do 

século XVIII, apesar das lacunas documentais existentes face à contabilidade respeitante a certos 

anos. Todavia, é notório que, tal como verificámos nas suas congéneres, a época de maior fulgor 

desta atividade na instituição, foi a primeira metade do século XVIII. 

Uma última instituição confraternal de quem possuímos dados relativos aos seus 

acompanhamentos fúnebres é a das Almas de São Vítor, mas a sua análise é difícil. Na verdade, os 

redatores responsáveis pela escrituração das receitas e despesas agregavam geralmente todos os 

acompanhamentos numa só parcela de receita, sem os discriminar de maneira isolada. Do mesmo 

modo, incluíam frequentemente nestas parcelas os rendimentos provenientes de alugueres do seu 

esquife, que a irmandade proporcionava aos indivíduos que não faziam parte da instituição. O aluguer 

do esquife consistia no empréstimo deste objeto da irmandade, para o enterro dos defuntos, mediante 

o pagamento de uma quantia em dinheiro, sem que os membros da organização confraternal 

tivessem de estar presentes no acompanhamento fúnebre.243 Era uma prática corrente na instituição, 

pelo menos desde 1720.244  

                                                             
243 A Misericórdia de Guimarães também alugava a tumba de enterro dos irmãos a particulares pelo preço de seis 
mil réis. Confira-se Costa, Américo Fernando da Silva, A Santa Casa da Misericórdia de Guimarães 1650-1800 
(caridade e assistência no meio vimaranense dos séculos XVII e XVIII), Guimarães, Santa Casa da Misericórdia de 
Guimarães, 1999, Costa, p. 190. 
244 AISV, Fundo da confraria das Almas de São Vítor, Livro do recibo da confraria das Almas de São Vítor, 1705-
1742, fls. 17v.-19. 
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Para além disso, a partir da década de 1770, os redatores da contabilidade da irmandade, 

agregavam na mesma contabilidade não só os acompanhamentos de defuntos e o aluguer de 

esquifes, como também as esmolas recebidas de outras proveniências. Esta junção de receitas de 

diferente origem tornou impossível destrinçar os valores correspondentes a cada uma das fontes de 

receita. Existiram somente algumas exceções na década de 1730, nas quais foram destrinçados os 

montantes recebidos por cada acompanhamento. Através desses exemplos, podemos verificar que, 

por essa altura, a irmandade procedia a mais de 20 acompanhamentos pagos anualmente, um valor 

que estava em linha com a situação presente noutras congéneres. O quadro que em seguida 

apresentamos, demonstra o total de receitas obtidas pelo aluguer de esquifes e acompanhamentos, 

nos anos que foi possível analisar, seguindo novamente uma amostragem de cinco em cinco anos. 

 

Quadro 9: Montantes dos acompanhamentos e alugueres do esquife da irmandade das Almas de São 

Vítor 

Irmandade das Almas de São Vítor Montantes (em réis) 

1705-1706 1220 
1710-1711 5600 
1714-1715 a) 
1720-1721 4430 
1724-1725 a) 
1730-1731 9280 
1734-1735 9940 
1740-1741 3040 
1744-1745 13920 
1750-1751 17750 
1754-1755 14030 

1760-1761 14680 
1764-1765 8475 

Fontes: AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro do recibo da confraria das Almas de São Vítor, 1705-1742, 
fls. 4, 6v.-8, 11v.-12, 16-16v., 36-39, 51v.-57, Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1741-1786, fls. 2-4v., 
33v., 36v., 47v., 51, 69v.,-72v., 85-90. 

a) Desconhecemos os valores relativos a estes anos. 

 

A evolução que se apresenta nesta confraria demonstra que as receitas provenientes deste 

tipo de serviços fúnebres não pararam de crescer, até a década de 1750, notando-se posteriormente o 

que parece ser o início de um ligeiro declínio. Embora não possamos tirar conclusões seguras em 

relação a esta irmandade, devido às dificuldades apresentadas, parece ser clara a aposta nestes 

serviços. A confraria praticava flexibilidade de preços, mediante a distância percorrida, tendo também 

em conta as possibilidades financeiras dos defuntos e dos seus herdeiros. Esta caraterística colocava-

a em contraposição com o estabelecimento de um preçário fixo, praticado pelas suas congéneres da 
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cidade, fator que poderá ajudar a explicar o seu sucesso na prestação deste serviço. Esta prestação 

manteve-se até ao fim do século XVIII, apesar de as fontes relativas à segunda metade da centúria 

parecem apontar também no sentido de uma quebra na procura do mesmo.245 

Os dados analisados apontam para um fenómeno transversal no universo confraternal 

bracarense.246 Se é certo que durante todo o século XVIII as confrarias continuaram a consignar nos 

seus regulamentos a possibilidade de acompanhamento dos não confrades, mediante pagamento, na 

realidade, a adesão dos bracarenses aos acompanhamentos pagos parece ter sido cada vez menor, à 

medida que a centúria caminhava para o seu termo. Seriam as dificuldades de ordem económica e 

financeira que levaram as pessoas a não solicitarem este serviço? O agravamento dos preços dos 

acompanhamentos prestados aos não confrades, nos fins do século XVIII, afastava potenciais 

interessados? As críticas iluministas ao cerimonial faustoso barroco, estariam a fazer sentir a sua 

influência, no meio social e religioso?247 Por outro lado, as faltas de comparência de muitos confrades 

                                                             
245 Em 1785, os rendimentos conjuntos de acompanhamentos, aluguer de esquifes e outras esmolas recebidas 
foram apenas de pouco mais de sete mil réis. Em 1795 baixou ainda mais para 4890 réis. Também nesta 
instituição os acompanhamentos pagos de defuntos, ainda que não tendo desaparecido, estavam em crise. AISV, 
Fundo da confraria das Almas de São Vítor, Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1741-1786, fls. 
162v.-164v.; Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1786-1812, fls. 41v.-42 
246 Acontecia tanto nas confrarias mais poderosas como nas mais pequenas, pois na do Bom Jesus dos Santos 
Passos, Santo Homem Bom, Nossa Senhora de Boa Memória, ou na de Nossa Senhora da Boa Nova, observam-se 
resultados semelhantes. O número de acompanhamentos pagos desde o início do século XVIII variou geralmente 
entre dois e oito por ano até à década de 1750, na confraria de Nossa Senhora da Boa Memória. A partir da década 
de 1760 eles são praticamente inexistentes, com uma exceção em 1765, na amostra que estudamos. AINSB, 
Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro de receita e despesa da confraria de Nossa Senhora 
da Boa Memória da Santa Sé, 1669-1705, fls. 31v.-38v.; Livro do recibo da confraria de Nossa Senhora da Boa 
Memória, 1707-1751, fls. 3-85v.; Livro do recibo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 1752-1807, fls. 
6-81. A confraria de Nossa Senhora da Boa Nova procedeu a alguns acompanhamentos pagos nas décadas de 
1730, 1740 e 1750. Contudo, o seu número por ano era muito baixo, estando geralmente entre um e dois 
acompanhamentos pagos somente. AINSB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Nova, Livro do recibo, dos 
contratos e dos revedores da irmandade de Nossa Senhora da Boa Nova, 1711-1772, fls. 1-62. Os dados 
disponíveis para a confraria de Santo Homem Bom são menores mas demonstram que o número de 
acompanhamentos pagos entre as décadas de 1730 e 1760 variou entre dois e cinco. Na década de 1770 e 1780 
não há referência a nenhum acompanhamento pago, embora a irmandade tivesse alugado o esquife para uma 
defunta ser depositada. AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de recibos da irmandade de 
Santo Homem Bom, 1736-1783, fls. 27v.-34, 42-47, 80v.-84, 98v.-100v., 116-123, 138v.-141, 165-167v., 181-
183v., 202-206. Já na irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, verificamos um nível baixo (entre um a três), 
mas sempre presente, de acompanhamentos pagos ao longo da primeira metade do século XVIII. Posteriormente, 
as fontes demonstram apenas a presença de um ou outro acompanhamento ocasionalmente em alguns anos. AISC, 
Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos rendimentos da casa e anais 1628-1708 e de 
1737 até se incorporar em Santa Cruz, da irmandade dos Santos Passos e Santa Ana, fls. 327-329, 345-347v., 
354-359v., 373v.-378, 405-410v., 413, 427, 430, 436-443v., 466, 658, 479-484v., 512v., 514v.-518, 542-552, 
578, 580v.-586. 
247 De facto, os pensadores iluministas do século XVIII começaram a criticar os rituais e as pompas religiosas como 
demasiado formais e marcadas por um forte “automatismo”. O pensamento iluminista questionava, à luz da razão, 
todas as práticas, superstições e rituais tradicionais. Sobre estas críticas leia-se Vovelle, Michel, Mourir autrefois. 
Attitudes colectives devant la mort aux XVII et XVIII siécles, Paris, Editions Gallimard/Julliard 1974, p. 169; Zilles, 
Urbano, “A crítica da religião na Modernidade,” in Interações – Cultura e Comunidade, vol. 3, nº 4, Uberlândia, 
Faculdade Católica de Uberlândia, 2008, pp. 38, 42. Por outro lado, também deve ser tido em conta o facto de o 
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nestes atos, como aprofundaremos mais à frente, terão contribuído para descredibilizá-los do seu cariz 

de piedade confraternal?248 Ou estaria este costume a tornar-se um ato cada vez mais prescindível, 

como indicam os estatutos da irmandade de Santa Cruz, em 1773? Efetivamente, estes apontam para 

o crescimento de uma prática, traduzida no depósito imediato dos cadáveres, nas igrejas onde depois 

seriam sepultados, dispensando, assim, a pertinência de um acompanhamento solene por parte das 

confrarias, desde a casa do defunto, pelas ruas da cidade, até ao local de enterro.249 A análise 

testamental sobre este aspeto, que será efetuada mais adiante, confirmou também esta tendência. 

Analisada a forma como eram acompanhados os confrades das irmandades bracarenses, 

bem como os que, não o sendo, tinham recursos financeiros para solicitar este serviço, há uma 

questão que ainda se coloca. Quem acompanhava os restos mortais dos mais pobres, que não tinham 

recursos, nem eram confrades de nenhuma irmandade, até à sua última morada?250 Pensamos poder 

acreditar ser muito provável a presença de familiares, amigos e vizinhos, para além do pároco da 

freguesia. Mas existia alguma instituição responsável pelo seu transporte e sepultamento? Tal como 

sucedia nas localidades onde estavam sedeadas as suas congéneres, esta era uma tarefa que cabia à 

Santa Casa da Misericórdia de Braga.251 Aliás, não só esta instituição tinha a seu cargo proceder ao 

enterro dos indivíduos mais pobres da cidade, como também lhe cabia recolher os restos mortais dos 

condenados à morte e providenciar-lhes sepultura. Enterrar os mortos era, na verdade, uma das obras 

                                                                                                                                                                                   
marquês de Pombal ter auspiciado as ideias jansenistas que, apontando para um maior rigorismo e austeridade 
religiosos, contribuíram para um arrefecimento de certas manifestações de piedade religiosa. Consulte-se para este 
assunto Oliveira, Miguel de Oliveira, História da Igreja, Lisboa, União Gráfica, 1959, pp. 224-225. 
248 Uma análise aos livros de termos das várias irmandades demonstra a constante preocupação com as faltas aos 
acompanhamentos. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São 
Vicente, 1700-1720, fl. 108v.; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-1772, fl. 56v.; AISB, 
Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, Livro dos termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1695-1727, 
fl. 136v.; Livro dos termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1727-1753, fl. 279v. 
249 Este recuo nos acompanhamentos pagos poderia estar também ligado a um progressivo desinteresse dos 
indivíduos em regularem o cerimonial do seu enterro. Sabemos que este desinteresse se verificava em Múrcia nos 
fins do século XVIII. Consulte-se sobre este assunto Aléan Illán, Anastasio, “Actitudes colectivas ante la muerte en 
Múrcia…,” p. 95-120. 
250 No início da Idade Moderna, em Itália, algumas confrarias especializaram-se em tomar conta dos cadáveres dos 
pobres e negligenciados. Acreditava-se que mesmo as pessoas mais desfavorecidas em vida deviam ter um enterro 
decente. Um corpo a quem era rejeitada sepultura como que implicava uma alma rejeitada à salvação. A este 
propósito veja-se Black, Christopher F., Italian confraternities…, p. 231. Por seu turno, durante a Idade Moderna, a 
confraria Sacramental e das Almas da igreja de Santa Maria Madalena de Valalhadolid tinha a seu cargo o enterro 
dos pobres da paróquia, para além de lhes facultar mortalhas e a celebração de missas. Torremocha Hernández, 
Margarita, Solidaridad en el más allá. La Cofradía Sacramental y de Ánimas de la Iglesia de la Magdalena de 
Valladolid, Valladolid, Ayuntamento de Valladolid; Instituto Universitario de Historia Simancas, 2003, pp. 130-132. 
251 Sobre o facto de caber às Misericórdias locais o enterro gratuito dos pobres, consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo 
de, “Entre la partida y el regresso: la asistencia a los trabajadores estacionales en los hospitales de las Misericórdias 
del Alentejo de la raya seca (siglos XVII-XVIII),” in VII Congresso de la Associación de Demografía Histórica, Menorca, 
2007, p. 15. 
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de Misericórdia previstas pela Igreja Católica,252 estando, por isso, no âmago da ação caritativa das 

Santas Casas, sepultar aqueles que nada tinham. Contudo, a fazer fé nas fontes compulsadas no 

arquivo da irmandade das Almas de São Vítor, a atividade caritativa da Misericórdia local tinha as suas 

lacunas, pois muitos pobres da freguesia de São Vítor não eram enterrados por esta instituição.253 

Embora os fundamentos não sejam explicitados, pensamos que estariam relacionados com o facto de 

esta freguesia ser bastante extensa e, por conseguinte, a Misericórdia não considerar ser sua 

obrigação sepultar os pobres de São Vítor, que residissem nas zonas mais distantes.254 Na verdade, 

também a Santa Casa atuava com limites de circulação das suas tumbas.255 

De qualquer forma, a irmandade das Almas de São Vítor tomou o encargo de sepultar 

gratuitamente na sua tumba os mais pobres, a quem o auxílio da Misericórdia, na paróquia, não 

chegava.256 O acompanhamento era feito somente com o procurador da irmandade, transportando 

uma cruz, acompanhado de dois mordomos, cada um com uma tocha e envergando uma beca. 

Posteriormente, em 1787, a Mesa decidiu que acompanharia estes pobres da mesma maneira que 

acompanhava os seus confrades, ou seja, com a presença dos mesários e de alguns confrades 

escolhidos para transportarem a tumba. Esta mudança de atitude e de comportamento da irmandade 

merece ser questionada. Os pobres não podiam pagar joia de entrada na organização confraternal. Ao 

prestar-lhes este serviço, em moldes semelhantes aos que executava para os irmãos, esta confraria 

pretendia reforçar a solenidade do seu ato de caridade, contribuindo para o seu prestígio e boa 

reputação aos olhos dos fiéis. A instituição, todavia, não atuava sempre de modo completamente 

desinteressado. Na verdade, havia pobres que tinham em seu poder alguns parcos bens móveis, à 

hora da morte. Estes bens eram vendidos e o produto financeiro resultante da sua venda servia para 
                                                             
252 A inclusão do enterro dos defuntos como obra de misericórdia teve lugar na Idade Média. Sobre este ponto leia-se 
Sá, Isabel dos Guimarães, “Práticas de caridade e salvação da alma nas Misericórdias metropolitanas e 
ultramarinas: séculos XVI-XVIII: algumas metáforas”, in Oceanos, 35, Lisboa, Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Jul.-Set. 1998, p. 43. 
253 Num termo de Mesa de 1789 afirma-se que esta irmandade chegava até a enterrar gratuitamente alguns pobres 
da freguesia de São Lázaro. AISV, Fundo da confraria das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da 
irmandade das Almas de São Vítor, 1776-1794, fl. 274. 
254 Efetivamente, esta freguesia era, em parte, um subúrbio da cidade de Braga. Veja-se sobre este ponto Costa, 
Luís, Igreja de São Victor…, p. 19. 
255 A Misericórdia de Braga só acompanhava os defuntos à sepultura dentro dos limites ordinários, que iam até 
Nossa Senhora-a-Branca, São Vicente, Ponte de Guimarães e na rua dos Pelames até Santa Justa. Os seus limites 
de atuação estendiam-se ainda até ao cruzeiro defronte das casas de Luís Álvares da Cunha e ate ao padrão que 
estava junto à Devesa de Penas. Ou seja, parte da freguesia de São Vítor ficava de fora deste auxílio. Castro, Maria 
de Fátima, A Misericórdia de Braga. Assistência material e espiritual…, p. 563. 
256 As confrarias do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora dos Desamparados da catedral de Orihuela, 
Espanha, tomaram o encargo de enterrar os desamparados que falecessem de morte natural ou violenta, bem 
como os condenados da justiça. Em relação a este assunto leia-se Sanchez Martines, Rafael, “Aproximacion a la 
festividad de Corpus Christi en Múrcia en el primer tercio del siglo XVII,” in I Congresso Nacional de las cofradias 
sacramentales…, p. 421. 
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pagar ao pároco da freguesia pelos serviços religiosos prestados ao defunto, pelo seu enterro, bem 

como à irmandade pelo acompanhamento realizado. Esta receita era aplicada pela instituição, na 

celebração de missas pelas Almas do Purgatório. Deste modo, a confraria acompanhava à sepultura 

muitos indivíduos, como os mais pobres, crianças,257 velhos desamparados e, provavelmente, 

escravos, 258 mas não deixava de obter um certo benefício material, sempre que possível.  259 

  Apesar do acordo260 definido entre a confraria, os pobres e o pároco, tal não obstou a que, 

em 1787, surgisse um conflito. A instituição constatou estar a acompanhar pobres à sepultura que 

eram enterrados dentro da igreja e não no adro, através de entendimentos entre pároco e os 

familiares dos defuntos, os quais pagavam ao sacerdote para o poder fazer. Todavia, a irmandade 

procedia ao acompanhamento gratuitamente. Por isso, a Junta da irmandade decidiu que esta não 

acompanharia à sepultura tais defuntos, a menos que os seus parentes pagassem igualmente à 

instituição, pela prestação deste serviço. Para os responsáveis da confraria, a situação era evidente: se 

os familiares do defunto pobre podiam custear o seu enterro no interior da igreja, era porque podiam 

também pagar o acompanhamento do cadáver, proporcionado pela instituição.261  

Esta assistência aos pobres, prestada pela irmandade, chegou aliás a gerar igualmente um 

conflito entre a irmandade das Almas de São Vítor e a sua congénere de São Vicente.262 Em 1789, os 

responsáveis da irmandade das Almas de São Vítor afirmavam que a confraria das Almas de São 

                                                             
257 A Misericórdia bracarense ocupava-se do enterro das muitas crianças que apareciam mortas, nas ruas da cidade 
de Braga na Idade Moderna. Relativamente a este ponto confira-se Sá, Isabel dos Guimarães, As Misericórdias 
Portuguesas de D. Manuel I a Pombal, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, p. 117. 
258 Refira-se que nos séculos XV e XVI, em Lagos, os escravos defuntos eram atirados para a lixeira da cidade sem 
qualquer ritual de enterro. Por isso, surgiram confrarias locais com objetivo de alcançar o aforreamento dos seus 
confrades escravos, bem como proporcionar-lhes um enterro digno. Leia-se Neves, Maria João; Almeida, Miguel; 
Ferreira, Maria Teresa, “Separados na vida e na morte: retrato do tratamento mortuário dado aos escravos africanos 
na cidade moderna de Lagos,” in XELB 10 Actas do 7º encontro de Arqueologia do Algarve, Silves, Câmara 
Municipal de Silves e Museu Municipal de Arqueologia, 2010, pp. 554-558. Deve, contudo, recordar-se que, em 
1773, o marquês de Pombal aboliu a escravatura no território português continental, embora não o tenha feito nas 
colónias. Consulte-se a este propósito Ramos, Luís de Oliveira, “Pombal e o esclavagismo,” in Revista da Faculdade 
de Letras, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1971, pp. 169-172. 
259 AISV, Fundo da confraria das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, fl. 
19v.; Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1776-1794, fl. 241v.; Livro dos peditórios dos 
mordomos da irmandade das Almas de São Vítor, 1738-1754, fls. 19-21, 24v., 33-33v., 37v.-38, 44v.-45, 50v.-52, 
54-55, 61v.-62, 67-67v., 72-72v., 77v.-78, 83-83v., 88v.-90v., 93v.-96. 
260 No hospital de Sepúlveda a indumentária dos defuntos pobres era vendida. Veja-se Linage Conde, Antonio, “El 
Hospital de Sepúlveda (Segovia),” in Campos y Fernandez de Sevilla, F. Javier (dir.), La Iglesia Española y las 
Instituciones de Caridad…, p. 589. 
261 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São 
Vítor, 1776-1794, fls. 246v.-247. 
262 Sobre conflitualidade entre irmandades confira-se igualmente Oliveira, Marcelo Almeida, “Igreja de Nossa 
Senhora das Mercês e Misericórdia em Ouro Preto: religiosidade e rivalidade nas Minas Setecentistas,” in Alves, 
Natália Marinho Ferreira (coord.), A Misericórdia de Vila Real e as Misericórdias no mundo de expressão portuguesa, 
Porto, Cepese, 2001, pp. 424-429.  
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Vicente não se comprometia a acompanhar gratuitamente os mais pobres à sepultura, se não fossem 

confrades e somente fazia este trabalho mediante pagamento. Os gestores da irmandade das Almas 

de São Vítor consideravam, portanto, serem prejudicados por terem de prestar esta assistência 

gratuita aos pobres da freguesia, enquanto a confraria das Almas de São Vicente não se prestava a 

este serviço.  

Os motivos avançados parecem-nos, contudo, algo duvidosos ou pouco explícitos. É certo que 

o acompanhamento gratuito dos defuntos pobres,263 era um trabalho que requeria tempo e a 

mobilização de meios por parte da instituição. Podemos compreender que os seus responsáveis se 

sentissem penalizados por constatarem a existência de uma outra confraria similar na freguesia, a 

qual se negava a fazer este serviço de modo caritativo. Mas, na verdade, a confraria das Almas de 

São Vicente estava apenas a apostar numa modalidade assistencial propiciadora de receitas, que 

muitas congéneres suas, incluindo a irmandade das Almas de São Vítor, proporcionavam. Ainda que o 

acompanhamento de defuntos a título oneroso estivesse numa tendência geral de declínio por esta 

altura, o certo é que a irmandade das Almas de São Vítor continuava a obter alguns rendimentos 

provenientes desta prática. Aliás, como vimos, mesmo nos acompanhamentos que prestava aos 

pobres, a irmandade tinha direito a receber do pároco de São Vítor, parte do dinheiro proveniente da 

venda de eventuais bens que aqueles possuíssem, destinado ao pagamento paroquial dos serviços 

fúnebres. Ora se estes pobres, bem como outros não confrades, escolhessem outra confraria para os 

transportar no seu esquife, estes eram rendimentos que a irmandade das Almas de São Vítor deixava 

de receber. O surgimento local de outra confraria das Almas no cenário concorrencial dos 

acompanhamentos pagos era, portanto, algo que os mesários de São Vítor não viam certamente com 

bons olhos. Para além disso, era um fator que atestava o desenvolvimento da confraria das Almas de 

São Vicente, a qual, em finais do século XVIII, parecia ter também esquife próprio e pretendia ver o 

seu prestígio local aumentado. 

Os protestos efetuados em 1792 de nada valeram aos mesários da irmandade das Almas de 

São Vítor pois, na verdade, os seus congéneres das Almas de São Vicente continuaram a acompanhar 

defuntos à sepultura, mediante pagamento. Numa tentativa de travar este facto, a irmandade das 

Almas de São Vítor resolveu apelar ao arcebispo D. Frei Caetano Brandão (1790-1805), no sentido de 

este proibir a irmandade das Almas de São Vicente de proceder aos ditos acompanhamentos, 

predispondo-se a entrar em processos judiciais para alcançar esse objetivo. As fontes documentais 

                                                             
263 A irmandade da Santa Caridade de Sevilha, no Antigo Regime, enterrava os pobres e os vagabundos. Leia-se 
Camino Romero, Andrés, “Don Miguel Mañara y Vicentelo de Leco y la Hermandad de la Santa Caridade de Nuestro 
Señor Jesucristo de Málaga,” in Campos y Fernandez de Sevilla, F. Javier (dir.), La Iglesia Española…, p. 307. 
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nada mais nos revelam sobre os resultados destas iniciativas, mas pensamos que, face ao que 

expusemos, elas não terão tido sucesso.264 

 

3.3.2 Discórdias e conflitos nos enterros 

 

O transporte dos defuntos para a sua última morada, pelas organizações confraternais, não 

foi isento de discórdias entre estas instituições, ao longo do Período Moderno. Esta conflitualidade 

situou-se, em primeiro lugar, ao nível da posse, por parte das confrarias, de um esquife particular. 

Como já mencionámos, os corpos dos defuntos eram geralmente transportados para a sepultura num 

esquife. Se no início da Idade Moderna, a Misericórdia de Braga, à semelhança das suas 

congéneres,265 tinha a prerrogativa de ser a única irmandade a poder transportar num esquife os 

defuntos da cidade, na verdade, logo no século XVII, esse privilégio fora contestado pela irmandade de 

Santa Cruz, a qual conseguira autorização para poder também possuir uma tumba de transporte para 

os seus confrades, bem como para outros defuntos.266 Aberto este precedente, muitas confrarias 

bracarenses atuaram no sentido da aquisição deste apetrecho fúnebre, de tal modo que, no fim do 

século XVIII, a sua utilização estava bastante difundida entre as irmandades da cidade. 

O esquife consistia numa espécie de padiola feita de pau, onde os defuntos eram colocados 

para serem transportados até à sepultura.267 Geralmente tinham ornamentações em latão ou bronze 

dourado, bem como uma almofada de veludo, negra, frequentemente com as pontas bordadas a 

ouro. 268 Este objeto de transporte funerário era, por vezes, coberto com um teto de pano, colocado 

                                                             
264 AISV, Fundo da confraria das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 
1776-1794, fls. 241v. 246v., 274, 317-317v. 
265 Sobre o monopólio da posse da tumba para os enterros, que concedia importantes receitas às Misericórdias veja-
se Russel-Wood, A. J. R., Fidalgos e filantropos. A Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755, Brasília, Editora 
Universidade de Brasília, 1968, pp. 153, 169-171. 
266 A confraria de São Pedro de Amarante moveu diligências no sentido de poder enterrar os seus confrades no 
esquife que possuía, algo que a Misericórdia local contestava. Sobre este assunto consulte-se Lopes, Maria José 
Queirós, Misericórdia de Amarante: contribuição para o seu estudo, Amarante, Santa Casa da Misericórdia de 
Amarante, p. 45.  
267 Para uma descrição dos esquifes Fonseca, Jorge, A Misericórdia de Montemor-o-Novo: história e património, 
Montemor-o-Novo, Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Novo, 2008, pp. 283-285.  
268 Por exemplo, em finais do século XVIII os dois esquifes da irmandade de São Vicente eram de pau preto, com 
ferragens, estando guardados num armário. Uma exceção encontramos na irmandade das Almas de São Vítor, que 
tinha um esquife de pau preto e outro de castanho. As almofadas dos esquifes também eram de cor diferente: uma 
preta, como era costume, e outra verde. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de trastes e ornatos da 
irmandade de São Vicente, 1789-1860, fl. 5v.; AISV, Fundo da confraria das Almas de São Vítor, Livro de termos de 
entrega de inventário da irmandade das Almas de São Vítor, 1705-1809, fls. 176-177. 
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sobre arcos que uniam as suas duas bordas.269 No século XVIII, em Braga, a madeira do esquife era 

preta ou pintada nesta cor mas, a fazer fé numa informação da confraria de Santo Homem Bom, no 

século XVII, os esquifes bracarenses existentes eram igualmente pintados de vermelho, prática 

posteriormente caída em desuso no século XVIII.270 A aquisição deste objeto obrigava a uma despesa 

importante por parte das irmandades, à qual acrescia posteriormente os custos inerentes às 

reparações necessárias, provocadas pelo desgaste da sua utilização, ao longo dos anos.271 Por vezes, 

este era tão acentuado que as confrarias se viam compelidas a comprar tumbas novas, ou em 

segunda mão.272 

Apesar das prescrições estatutárias requererem a presença dos mesários e dos confrades nos 

acompanhamentos de defuntos, em maior ou menor escala, na realidade as suas faltas nestes atos 

de assistência, ao longo do século XVIII,273 foram um problema constante com o qual as irmandades 

                                                             
269 Para esta descrição dos esquifes consulte-se Sousa, Ivo Carneiro de, V Centenário das Misericórdias Portuguesas, 
Lisboa, C.T.T., 1998, pp. 77, 179. 
270 AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro dos termos de mesa da irmandade de Santo Homem 
Bom, 1690-1742, fl. 149v. 
271 A confraria das Santas Chagas da Cividade substituiu a tumba em 1715, por uma comprada à irmandade da 
Senhora dos Prazeres, pagando quatro mil reis. Posteriormente, em 1729, fez nova compra de um esquife em 
segunda mão, à irmandade de São Crispim. No ano de 1747, para além de comprar um esquife novo, adquiriu um 
velho da irmandade de Santo Homem Bom, com a intenção de o alugar para os não confrades que solicitassem que 
o seu corpo fosse aí depositado. AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro dos termos de 
mesa da irmandade das Santas Chagas, 1658-1774, fls. 99, 155v., 346v. Em meados do século XVIII, a confraria 
de Santo Homem Bom comprou um esquife por 4800 réis. AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, 
Livro dos termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1744-1765, fls. 25v.-27. Outras confrarias 
preferiam investir em esquifes mais caros, adequados ao prestígio da sua instituição, até como forma de conquistar 
novos membros. No ano de 1729 a irmandade de São Crispim comprou um esquife pelo preço de 42720 réis para 
substituir o antigo. AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro dos termos da irmandade de 
São Crispim e São Crispiniano, 1724-1737, fls. 79v., 82, 85. Por seu turno, em 1737, a irmandade do Bom Jesus 
dos Santos Passos mandou fazer uma tumba nova, de pau preto e bem guarnecida, com ferragens de latão 
dourado, pelo preço de 37200 réis. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos termos 
de mesa e juntas e aceitação de irmãos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1686-1740, fl. 373; Livro 
dos termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, fls. 446, 459v. 
272 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, Livro de termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 
1695-1727, fls. 133v., 159; Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da 
irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-1787, fl. 144v.; AISC, Fundo da irmandade do Menino Deus e São 
Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fl. 
646; AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de 
São João da Ponte, 1757-1786, fls. 40, 57v.; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de 
mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748, fl. 248; Livro dos termos de mesa da irmandade de São Vicente, 
1748-1765, fl. 266; AISV, Fundo da confraria das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da confraria das 
Almas de São Vítor, 1752-1776, fl. 194. 
273 Na verdade, já no século XV, na confraria de São João do Souto de Braga, se constatava um certo desleixo dos 
irmãos no acompanhamento das exéquias fúnebres dos seus colegas defuntos. Em relação a este desleixo confira-
se Marques, José, “Os pergaminhos da confraria de São João do Souto da cidade de Braga (1186-1545),” in 
Bracara Augusta, vol. XXXVI, nºs 81-82 (94-95), Braga, Câmara Municipal de Braga, 1982, p. 83. 
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bracarenses tiveram de se confrontar.274 Na verdade, muitos confrades, apesar de avisados nas suas 

habitações para comparecerem nestes eventos, negavam-se a estar presentes.275 As ausências eram, 

por vezes, de tal forma consideráveis, que as confrarias saíam para os acompanhamentos com 

poucos irmãos, desprestigiando a sua imagem, em termos locais.276 Em casos mais graves, o número 

de faltosos era tão elevado, que as irmandades não chegavam sequer a sair da sua sede, por 

temerem embaraços públicos. Esta situação extrema sucedeu tanto nos acompanhamentos de 

irmãos, como nos de não confrades, causando perdas monetárias às confrarias, impossibilitadas de 

prestar esse serviço pago.277 Eram falhas que causavam um grave dano no prestígio e na imagem 

destas instituições, desacreditando-as aos olhos dos habitantes. Para tentar combater esta situação, 

os responsáveis confraternais chamavam várias vezes os irmãos faltosos à presença da Mesa, com o 

objetivo de os interrogar sobre os motivos do seu procedimento. Se, porventura, as razões invocadas 

não fossem consideradas pertinentes, os faltosos eram repreendidos e podiam ser multados.278 Uma 

análise aos valores das multas aplicadas nestas instituições revela montantes muito variáveis: de um 

mínimo de 20 réis, até 50, 60, 80, 100, 120 e, no máximo, de 240 réis. Noutras ocasiões, a Mesa 

chamava os confrades para lhes relembrar a importância da sua presença nos acompanhamentos 

dos defuntos. Esta admoestação não era uma resposta a casos concretos, mas inseria-se numa 

perspetiva da confraria tentar prevenir esses comportamentos, tendo como base situações ocorridas 

no passado próximo. Em último caso, a persistência dos confrades no mesmo comportamento, sem 

                                                             
274 Também nas Misericórdias setecentistas o problema da falta de comparência dos confrades nos 
acompanhamentos dos colegas defuntos estava presente. A título de exemplo, na Santa Casa de Viana de Foz do 
Lima, em 1748 era patente a pouca participação dos confrades nos acompanhamentos. Perto de 20 anos mais 
tarde, um mesário da instituição chegou quase a agredir o servente que o tinha vindo chamar para tomar parte num 
destes eventos fúnebres. A este propósito veja-se Magalhães, António, Práticas de caridade da Misericórdia de Viana 
de Foz do Lima (séculos XVI-XVIII), Viana do Castelo, Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, 2013, pp. 
553-555. 
275 Na Misericórdia de Lousã, em 1747, três faltas sucessivas de um confrade ao funeral de um colega podiam 
motivar a sua expulsão da irmandade. Para este assunto consulte-se Lemos, Eugénio, A Santa Casa da Misericórdia 
da vila de Lousã, 1566-1966, Lousã, Tipografia Lousanense, 1966, p. 111. 
276 A irmandade dos Santos Passos, tentando dar resposta a este problema, em 1762, decidiu elaborar um rol de 
todos os irmãos, de forma a fazer uma distribuição: em cada mês iriam 12 confrades diferentes, juntamente com os 
mesários, acompanhar os defuntos. Diminuía-se a pompa do ato, mas procurava-se obter uma adesão mais segura 
dos confrades a estes eventos, aliviando-os periodicamente desta obrigação. AISC, Fundo da irmandade do Bom 
Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, fl. 
456. 
277 Algumas confrarias apresentavam-se com apenas entre 1 a 10 confrades. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa 
Senhora do Ó, Livro de termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1695-1727, fl. 296; Livro de termos da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1726-1753, fls. 216, 248.; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro 
de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1700-1720, fl. 111. 
278 Na diocese de Segóvia as instituições confraternais aplicavam igualmente penas aos irmãos faltosos nos 
acompanhamentos fúnebres. Confira-se Barrio Gozalo, Maximiliano, “Las cofradias de la diocesis de segóvia y el 
expediente general de 1771,” in I Congresso Nacional de las cofradias sacramentales…, p. 28. 
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qualquer justificação, bem como a sua negação ao pagamento das multas a que eram condenados, 

podia ter como consequência a sua expulsão da irmandade.279  

Sucedia também, por vezes, que por motivos de conflito com outras instituições, as confrarias 

não queriam proceder aos acompanhamentos dos seus próprios confrades. Em 1723, em face das 

discórdias da irmandade dos Santos Passos com os frades agostinhos do convento do Pópulo, a Mesa 

da confraria resolveu não acompanhar um irmão, por este ter desejado ser sepultado no referido 

convento. O referido órgão diretivo temia a ocorrência de conflitos num momento tão solene, por isso, 

decidiu mandar rezar pela sua alma mais 15 missas, para além das determinadas estatutariamente. 

Se porventura o confrade não tivesse outra confraria que o acompanhasse, a Mesa dos Santos Passos 

pagaria a uma organização confraternal para executar essa tarefa. Poucos meses depois, faleceu uma 

irmã que desejou ser sepultada no mesmo convento, mas como não tinha outra irmandade que a 

acompanhasse, os mesários dos Santos Passos decidiram pagar três mil reis à irmandade de Nossa 

Senhora dos Prazeres, para efetuar o referido acompanhamento.280  

Em 1731, a irmandade do Menino Deus e de São Gonçalo de São Vítor, estava em conflito 

com a confraria de Santa Ana, à qual se tinha unido, relacionado com o uso da capela de Santa Ana. 

Devido a esta contenda, os responsáveis da irmandade diziam-se impedidos, possivelmente por 

decisão superior, de acompanhar os seus confrades falecidos. Para suprimir esta falta, a Mesa 

decidiu pagar a uma confraria para fazer este serviço, se porventura os defuntos da confraria do 

Menino Deus não fossem membros de outra instituição confraternal. Se, pelo contrário, pertencessem 

                                                             
279 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa 
Senhora a Branca, 1766-1777, fl. 108v.; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora a Branca, 
1777-1787, fls. 65, 169v.-170; Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, do hospital de São Marcos, Livro de 
termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1726-1753, fls. 23, 125v., 189v.; AISB, Fundo da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, Livro dos termos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1724-1737, fls. 138, 
139, 182, 189v.; Livro de termos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, fls. 40, 131, 182, 
186, 205; AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e juntas da irmandade de Santa 
Cruz, 1701-1734, fls. 262-262v. 515v.; Livro dos termos de mesa e de junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-
1790, fl. 214; Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 294, 298v., 323; Fundo da irmandade do Bom Jesus 
dos Santos Passos, Livro de termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, fls. 
149v., 201, 272, 389v. 599v.; AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro dos termos de 
mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 1797-1802, fls. 29-30; AISVTE, Fundo da irmandade de São 
Vicente, Livro dos termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1700-1720, fls. 27, 33; Livro dos termos de mesa 
da irmandade de São Vicente, 1765-1772, fl. 11v.; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1790-
1796, fl. 45v.; Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de termos de mesa da irmandade de Santo 
Homem Bom, 1690-1742, fls. 49v., 193-193v., 256v., 260; Livro de termos de mesa da irmandade de Santo 
Homem Bom, 1765-1783, 64v., 82v., 128, 144; AISV, Fundo da confraria das Almas de São Vítor, Livro de termos 
de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1752-1776, fls. 51, 83-83v., 222v.; Livro de termos de mesa da 
irmandade das Almas de São Vítor, 1776-1794, fls. 161, 327. O mesmo sucedia na Misericórdia bracarense. Leia-
se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Composição da irmandade…, p. 531. 
280 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos termos de mesa e juntas e aceitação de 
irmãos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1686-1740, fls. 434v., 444v. 
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também a outra irmandade que os acompanhasse, nesse caso, a confraria do Menino Deus mandaria 

celebrar mais 10 missas pela sua alma. Era uma solução idêntica à verificada na irmandade dos 

Santos Passos.281 A contratação de instituições congéneres para o acompanhamento de irmãos 

defuntos em casos especiais, era certamente um meio pelo qual algumas confrarias pretendiam 

salvaguardar os direitos dos seus confrades e manter a confiabilidade da organização. 

Todavia, o facto de os confrades comparecerem aos acompanhamentos dos defuntos não 

era, por si só, a garantia de um decurso digno e normal dos mesmos.282 Por vezes, quando estas 

cerimónias estavam já a decorrer, surgiam conflitos, os quais eram motivados frequentemente pela 

questão sobre quem, na irmandade, pegava no esquife do defunto. Uma outra questão geradora de 

discórdia estava relacionada com o lugar que cada confraria devia ocupar no cortejo fúnebre, quando 

o defunto pertencia a mais do que uma instituição, ou chamava várias para o evento.  

A Mesa da confraria de Nossa Senhora do Ó do Hospital registou, por várias vezes, a pouca 

disponibilidade dos seus confrades, para o transporte da tumba.283 Em 1786, um confrade da 

irmandade de São Crispim, foi chamado pelo secretário da Mesa para ajudar a transportar o esquife, 

com o corpo de um colega. O confrade recusou cumprir a ordem do secretário, afirmando ser um 

trabalho da responsabilidade dos mesários. O referido irmão não mudou a sua resolução, declarando 

mesmo que o não faria, ainda que o ameaçassem com a expulsão da confraria.284 Este desacato teve 

lugar na presença de outras confrarias, causando um incómodo embaraço à irmandade de São 

Crispim. O faltoso foi posteriormente condenado a pagar uma multa de 240 réis. Já não era, aliás, a 

primeira vez que a irmandade se vira confrontada com recusas semelhantes, pois, em 1734, temos 

registo de outro confrade ter tomado idêntica atitude.285 Por seu turno, um membro da irmandade dos 

                                                             
281 AISC, Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições, da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 118v.-119. 
282 Supomos que os confrades que pertenciam a várias irmandades, no caso de estas irem em conjunto nos 
acompanhamentos de defuntos, deviam incorporar-se nas mais antigas. Porém, como nem sempre o faziam, eram 
alvos de críticas e condenações por parte destas instituições. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó 
do hospital de São Marcos, Livro de termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1695-1727, fls. 257v., 266v.; 
AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa da irmandade do Bom Jesus 
dos Santos Passos, 1740-1772, fls. 111v.-112. 
283 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do hospital de São Marcos, Livro de termos de mesa da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1695-1727, fls. 158v., 232. 
284 A expulsão de um confrade das irmandades não era, todavia, um acto irreversível. A propósito da readmissão de 
irmãos expulsos leia-se Rodrigues, Maria Manuela, “Confrarias da cidade do Porto. Espaços de enquadramento 
espiritual e polos difusores da mensagem da Igreja,” in Actas do Congresso Internacional de História Missionação 
Portuguesa e Encontro de Culturas, Vol. I, Braga, Universidade Católica Portuguesa, Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; Fundação Evangelização e Culturas, 1993, p. 395. 
285 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de termos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1724-1737, fl. 199; Livro de termos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, 
fl. 361. 
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Santos Passos, sendo chamado pelo secretário a pegar no esquife, respondeu ser essa uma tarefa 

para os “irmãos novos” e, não tendo alterado a sua decisão, foi multado.286 Na Ordem Terceira local, 

os novos membros da instituição estavam obrigados a desempenhar certas tarefas como a limpeza 

da igreja. Do mesmo modo, em cada acompanhamento fúnebre, era obrigatório que dois dos irmãos 

transportadores do esquife fossem membros recém-entrados na organização.287 Todavia, não 

encontramos semelhante disposição na regulamentação estatutária da irmandade dos Santos Passos, 

o que nos faz concluir que este confrade invocou um motivo inválido, para se eximir a esta tarefa.288  

Em 1778, um irmão de Santa Cruz recusou-se a pegar no esquife junto com outro colega, 

dando a entender que não teria boas relações com este último. A Mesa chamou-o à sua presença e o 

referido confrade desculpou-se afirmando padecer de uma “moléstia de vertigens”, motivo pelo qual 

não atentava bem no que, por vezes, respondia. Embora a desculpa apresentada nos pareça algo 

bizarra, o certo é que a Mesa o aliviou da multa que lhe pretendia aplicar, talvez para evitar conflitos 

internos.289 

Na primeira década do século XVIII, a irmandade de São Vicente, por duas vezes, entrou em 

conflito com a de São Geraldo, sobre o lugar que cada uma deveria ocupar no cortejo fúnebre dos 

confrades pertencentes às duas instituições.290 Em 1705, a irmandade de São Geraldo, segundo os 

mesários de São Vicente, apresentara-se no cortejo fúnebre, tendo-se posicionado à força no lugar 

que a irmandade de São Vicente entendia ser o seu de direito. Os confrades de São Geraldo alegaram 

o facto de a sua irmandade ser mais antiga, para justificarem o modo como estavam a agir. O conflito 

entre as duas instituições não foi sanado, pois repetiu-se em 1710.291 Os mesários de São Vicente, 

adotaram então uma posição cautelosa e pragmática, tentando verificar qual das duas instituições era 

efetivamente a mais antiga. Só depois de clarificada esta questão, é que os responsáveis da 

                                                             
286 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa e juntas e aceitação de 
irmãos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1696-1740, fl. 260. 
287 Moraes, Juliana de Mello, Viver em penitência…, pp. 219-221, 298. 
288 Assis, Virgínia Maria Almoedo de, “A irmandade do Santíssimo Sacramento de Santo António do Recife”, in Série 
História do Nordeste, vol. 1 nº 14, Recife, 1993, p. 64. 
289 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, 
fls. 217-217v. 
290 Os conflitos motivados pelas posições que cada irmandade devia ocupar nos cortejos fúnebres não foram um 
facto restrito à realidade bracarense. Por exemplo, em Viana de Foz do Lima eles tiveram igualmente lugar. A este 
propósito veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “A protecção dos arcebispos de Braga à Misericórdia de Viana de Foz 
do Lima (1527-1615),” in Abreu, Laurinda (ed.), Igreja, caridade e assistência na Península Ibérica (séculos XVI-
XVIII), Évora, Edições Colibri & CIDEHUS-UE, 2003, pp. 247-248. 
291 Também na colónia brasileira surgiram conflitos locais entre as confrarias, no que dizia respeito ao lugar de cada 
uma nos acompanhamentos de defuntos. Consulte-se Gaeta, Maria Aparecida Junqueira da Veiga, “Redes de 
sociabilidade e de solidariedade no Brasil colonial: as irmandades e confrarias religiosas”, in Revista de Estudos de 
História, São Paulo, Franca, vol. 2, nº2, 1995, p. 31. 
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instituição vicentina ponderariam interpor uma ação legal contra a irmandade de São Geraldo. O 

assunto não voltou a ser mencionado nas fontes, facto que pode traduzir uma resolução do conflito.292  

Em 1787, a irmandade de São Crispim participava no acompanhamento de um confrade. A 

instituição pretendia ir mais próxima dos restos mortais do defunto, por considerar ser a irmandade 

mais antiga das que estavam presentes. Entretanto, comparecera também nas cerimónias a 

irmandade da Santíssima Trindade, a qual alegou a mesma razão para querer posicionar-se no lugar 

onde estava a irmandade de São Crispim. A Mesa desta última não cedeu e a situação degenerou em 

confrontos e agressões entre os irmãos das duas instituições. Por fim, talvez por serem em menor 

número, os confrades de São Crispim retiraram-se do evento, não tomando parte no cortejo fúnebre. 

A confraria preferiu não cumprir a sua obrigação para com o confrade defunto, em vez de aceitar o 

que considerava ser uma ofensa à sua honra e dignidade. Posteriormente, a Mesa decidiu acionar os 

meios legais necessários para defender a sua posição, pois considerava que só a Misericórdia de 

Braga, a irmandade dos Santos Passos e a de São Pedro dos Clérigos eram mais antigas. Vemos, 

assim, até que ponto estas instituições desconheciam a sua história ou a das suas congéneres. Na 

verdade, a irmandade da Santíssima Trindade era mais antiga do que qualquer uma das acima 

referidas.293 

Por seu turno, a Mesa e a Junta da irmandade de São Vicente, em 1774, tinham decidido 

que a instituição não acompanharia à sepultura os seus confrades, que fossem também membros da 

Ordem Terceira. A razão para uma tão drástica atitude, era a de que a referida Ordem usava um 

privilégio que lhe concedia preferência, no lugar mais prestigioso do cortejo fúnebre.294 A Mesa de São 

Vicente considerava-se desautorizada e diminuída, provavelmente porque entendia ser a sua 

instituição mais antiga do que a Ordem Terceira local, tendo, por isso, a preferência na posição a 

ocupar nos cortejos fúnebres. É possível que esta tomada de posição da Ordem Terceira, originasse 

alguns protestos de confrades de S. Vicente. Na verdade, ela motivou uma intervenção por parte do 

desembargador do Paço Arquiepiscopal, Dr. Ambrósio José de Araújo. Este intimou os mesários de 

São Vicente no sentido da irmandade voltar a acompanhar os seus confrades defuntos, que fossem 

também membros da Ordem Terceira, concedendo a esta o lugar mais próximo da tumba, em virtude 

                                                             
292 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1700-
1720, fls. 61v., 128v. 
293 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de termos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1760-1790, fls. 386v., 556v. 
294 Em Espanha, as Ordens Terceiras conheceram uma expansão assinalável já no século XVII. Elas detinham 
privilégios espirituais bastante superiores ao de outras confrarias, factor propiciador de conflitos entre estas 
instituições. Consulte-se Martín García, Alfredo; Martín García, Ana; Las cofradías de la orden tercera de Ferrol 
estúdio histórico-artístico, Ferrol, Cofradías de la Orden Tercera de Ferrol, 2007, pp. 16-17. 
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dos privilégios de que disfrutava. Todavia o desembargador referiu igualmente que, se o defunto 

escolhesse o esquife da irmandade de São Vicente para ser transportado, nesse caso a irmandade de 

São Vicente tinha o direito de acompanhar o seu confrade imediatamente à frente da respetiva 

tumba, ainda que o comissário ministro da Ordem Terceira devesse ir ao lado do juiz, do secretário e 

do capelão da irmandade de São Vicente, atrás do esquife.295 Era uma forma de tentar conciliar as 

pretensões de protagonismo público das duas instituições. 

Alguns confrades e capelães das irmandades aproveitavam também estas ocasiões para 

criticarem as Mesas dirigentes, ou delas fazerem troça. Em 1703, a irmandade de Santa Cruz fora 

acompanhar o cortejo fúnebre de uma criança, filha de um irmão, mediante pagamento. O esquife 

onde esta ia ser transportada não era o da confraria e, por isso, a Mesa autorizou quatro confrades, 

sem envergarem becas, a transportarem o corpo, pois não havia muitos confrades disponíveis para o 

ato, envergando esta veste.296 A Mesa considerou ser mais digno que os irmãos que as usavam, 

fossem desfilando ao lado do esquife com velas. Um dos capelães do coro, que estava presente, 

manifestou o seu desagrado pela situação, de forma arrogante, ao juiz da irmandade, dizendo que se 

não estivesse paramentado com a sua sobrepeliz, haveria de falar em alta voz contra o que se 

passava. O juiz, pretendendo evitar um tumulto num ato fúnebre público, não respondeu, durante o 

acompanhamento, mas no fim deste interpelou o citado capelão. Já sem a preocupação de estar 

diante de estranhos e possivelmente despido da sua sobrepeliz, o capelão disse ao juiz de forma 

desabrida, que “as coisas da irmandade iam por água abaixo.” O responsável máximo da instituição, 

ordenou então a comparência do capelão junto da Mesa e, nessa ocasião, este criticou o facto de a 

Mesa ter permitido a quatro confrades transportarem o esquife, não envergando as becas da 

irmandade, algo que não achava conveniente, pois era de parecer ser esse um fator de desprestígio e 

de desvalorização da autoridade da instituição confraternal. A Mesa não atendeu às suas justificações 

e considerou que o capelão desautorizara o juiz da irmandade, diante dos confrades e da 

população.297 Para além desta crítica, considerou igualmente supor que o referido padre tinha a 

intenção de proferir palavras injuriosas, só não o tendo feito devido à ocasião. Por isso, foi dura para 

com este capelão, condenando-o a pagar mil réis de multa. O órgão gestor não admitia, deste modo, 

                                                             
295 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro dos termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1772-
1781, fls. 68v.-70. 
296 Em 1790, a inexistência de becas para todos os confrades de São Crispim era utilizada como justificação para as 
faltas de alguns deles nos acompanhamentos de defuntos. AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São 
Crispiniano, Livro de termos de mesa da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, fl. 396v.  
297 A autoridade do juiz das confrarias não devia ser posta em causa. Consulte-se sobre este ponto Brasio, António, 
“As confrarias medievais do Espírito Santo, paradigmas das Misericórdias,” in Separata de Presença de Portugal no 
Mundo (actas do colóquio), Lisboa, A. P. H., 1982, pp. 70-71. 
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qualquer desautorização à sua autoridade, feita de forma pública, perante os seus membros ou na 

presença de estranhos.298 Mais do que a representação local da instituição, foi entendido que 

desautorizar o juiz era desautorizar a instituição e isso a Mesa não podia perdoar nem admitir. 

Por seu turno, na década de 1730, a irmandade do Menino Deus e São Gonçalo vivenciou 

situações em que, pela falta dos confrades nos acompanhamentos, os mesários da confraria se viram 

obrigados a pegar no esquife dos defuntos. Numa dessas ocasiões, alguns irmãos, em conjugação 

com pessoas estranhas à instituição, mantendo-se fora do cortejo, troçaram sistematicamente à 

passagem dos mesários transportando o esquife. Parecia evidente que vários membros da confraria 

estavam em conflito com a Mesa, não comparecendo aos acompanhamentos de defuntos, de forma 

a desprestigiar a imagem dos mesários, que se viam forçados a transportar o esquife.299 Este boicote 

era feito em conjunto com elementos estranhos à instituição, de modo a ampliar os estragos 

causados no prestígio daqueles que a administravam.300 Os casos mencionados demonstram pois, 

que nem sempre o acompanhamento fúnebre confraternal era um ato solene de respeito e de 

sufrágio prestado ao corpo e à alma do defunto.301 Pelo contrário, mesmo numa ocasião de tristeza e 

luto, certos conflitos latentes no quotidiano dos vivos afloravam, perturbando o normal decorrer dos 

acompanhamentos confraternais.  

 

 

 

                                                             
298 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa, e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1701-
1734, fls. 64v.-66. 
299 AISC, Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro de termos de mesa, juntas e eleições da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fl. 178v. 
300 A Mesa da irmandade de São Vicente proibiu, em 1792, alguns confrades seus que possivelmente por piedade 
ou caridade se revestiam com as opas da instituição e acompanhavam os cadáveres de “anjos”, ou seja de crianças 
de tenra idade, à sepultura. Para além disso emprestavam as referidas opas a indivíduos estranhos que tomassem 
parte no acompanhamento. Eram atos para os quais a instituição não concedera licença. A Mesa da irmandade 
considerava que esses acompanhamentos eram mal organizados e desprestigiantes para a sua imagem e, por isso, 
proibiu-os. A instituição defendia os seus interesses, não permitindo que objetos distintivos da irmandade, 
envergados por confrades e não confrades, fossem utilizados gratuitamente no enterro de estranhos, sem disso 
receber qualquer pagamento. Por outro lado, não queria ver a sua imagem associada a um qualquer 
acompanhamento que, por decorrer de forma desorganizada e pouco solene, fosse motivo de crítica e troça por 
parte da população. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São 
Vicente, 1790-1796, fls. 59v.-60. 
301 Na Idade Moderna, a Misericórdia de Viana de Foz do Lima entrou em conflito com as confrarias locais de 
mareantes, por estas pretenderem utilizar certos objetos fúnebres nos acompanhamentos dos seus irmãos 
defuntos, rivalizando deste modo em pompa e solenidade com os acompanhamentos efectuados pela Misericórdia 
local. Magalhães, António, “A pompa e a inovação. A Misericórdia de Viana de Foz do Lima e os conflitos com as 
confrarias dos mareantes (1523-1623),” in NW, Noroeste. Revista de História, Congresso internacional de História 
Territórios, Culturas e Poderes, Actas, vol. II, Braga, Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Minho, 2006, 
pp. 359-375. 
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3.3.3 Os alugueres dos esquifes  

 

As confrarias não utilizavam os seus esquifes apenas nos acompanhamentos. Na verdade, 

durante o século XVIII, elas alugaram estes móveis a pessoas estranhas às instituições 

confraternais, para poderem ser depositadas nas igrejas, ou também para serem transportadas 

até à sepultura, sem que tais situações motivassem um acompanhamento público, por parte da 

irmandade. Mencionámos anteriormente, a este respeito, o exemplo da irmandade das Almas de 

São Vítor, mas pretendemos agora alargar a nossa análise a outras instituições confraternais, que 

facultaram esta possibilidade aos não confrades. O aluguer era uma opção mais acessível, 

sobretudo para aqueles que não tinham meios para solicitar um acompanhamento solene, mas 

que pretendiam a deposição e transporte dos defuntos, no esquife de uma destas instituições. Na 

verdade, várias pessoas, confrades ou não, chegaram mesmo a pedir emprestados, a título 

gratuito, os esquifes das confrarias, para serem transportados os restos mortais de defuntos que 

lhes eram próximos. Se em algumas ocasiões, as irmandades foram atenciosas para com certos 

confrades, concedendo-lhes esse favor, em benefício de familiares, criados ou escravos, em 

contrapartida, estes objetos foram por várias vezes emprestados de forma abusiva, sem 

autorização da Mesa. Este facto motivou os responsáveis confraternais a definir preços para o 

aluguer destes móveis e a punir com multas os prevaricadores.302  

Em algumas confrarias possuidoras de esquife, esta prática parece ter sido pouco 

difundida, sendo o seu aluguer feito apenas ocasionalmente.303 A irmandade de Santa Cruz, a partir 

                                                             
302 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do hospital de São Marcos, Livro de termos de mesa da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1795-1727, fl. 285; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de 
termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1700-1720, fl. 306v.; Livro dos termos de mesa da irmandade de 
São Vicente, 1748-1765, fl. 276. 
303 Na análise da amostra feita de cinco em cinco anos, da contabilidade da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 
desde 1755, encontramos apenas menção a um aluguer do esquife por 480 réis em 1790. AINSB, Fundo da 
irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro do recibo dos emolumentos e esmolas das covagens, pano de 
sepultura, depósitos, limpeza dos ornatos das missas gerais, sinais, repiques e esmolas, da irmandade de Nossa 
Senhora a Branca, 1754-1779, fls. 6-9v., fls., 24v.-29v.,43v.-45v., 62-65v., 81v.-85v.; Livro dos emolumentos ou 
esmolas que se derem pelas covagens, pano de sepultura, depósitos e limpeza dos ornatos das missas gerais, 
sinais, repiques e esmolas, da irmandade de Nossa Senhora a Branca, 1779-1826, fls. 3-6v., 22-25v., 37-40, 52v.-
55v., 64v.-67. Situação semelhante verificámos na irmandade dos Santos Passos, nas décadas de 1750 e 1760 e 
do Menino Deus e São Gonçalo. O preço era igual ao praticado pela irmandade de Nossa Senhora a Branca. AISC, 
Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos rendimentos da casa e anais 1628-1708 e de 
1737 até se incorporar em Santa Cruz, da irmandade dos Santos Passos e Santa Ana, fl. 512v.; Fundo da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos recibos e despesas da irmandade do Menino Deus e São 
Gonçalo, 1616-1776, fls. 94-95v., 99-100, 105v.-107, 145v.-146, 193v.-205v., 256-260, 272-276v., 289-292v., 
350-355v., 373v.-378. 402v.-406, 445-450, 4494v.-496. A irmandade de Nossa Senhora do Ó, no fim da década 
de 1760, começou a fazer alugueres de esquife também pelo preço de 480 réis. AINSB, Fundo da irmandade de 
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de meados da década de 1750, começou a alugar um esquife velho que possuía, pelo preço de 

100 réis. A Mesa tomou esta decisão porque alguns confrades emprestavam o esquife sem cobrar 

qualquer estipêndio financeiro. O aluguer do esquife continuou na década de 1760, tendo os 

preços aumentado para 120, 160, 180 e 200 réis. Não sabemos que motivos fundamentaram as 

variações de preço, mas é possível que estivessem relacionados com o tempo que durava a 

cedência do esquife e a posição social da pessoa a quem era feito o aluguer. Simultaneamente, 

durante a década de 1760, a instituição alugou um caixão, por 200 e 240 réis. Embora não 

tenhamos a certeza se este caixão era destinado à deposição e transporte de defuntos, é possível 

que a confraria estivesse atenta à preferência demonstrada por algumas pessoas de desejarem ser 

depositadas neste objeto, em vez de o serem no esquife. 

 Todavia, na década de 1770, estes alugueres desapareceram. Terá sido uma atividade na 

qual a irmandade desinvestiu? A procura terá caído bruscamente? Ou os seus rendimentos teriam 

sido contabilizados separadamente, em documentos que não chegaram até nós? Não nos é 

possível saber.304  

As irmandades de São Vicente, das Santas Chagas, das Almas de São Vítor e das Almas 

de São João da Ponte foram as que, no nosso estudo, fizeram maior aposta neste serviço. A 

irmandade de São Vicente já alugava com frequência o esquife, no início da década de 1730, 

como podemos constatar no quadro seguinte. 

 

Quadro 10: Alugueres do esquife da irmandade de São Vicente 

Anos Nº de alugueres 

1730 12 
1735 24 
1740 4 
1745 6 
1750 0 
1755 2 
1760 0 
1765 0 
1770 0 

1775 0 
1780 0 

                                                                                                                                                                                   
Nossa Senhora do Ó do hospital de São Marcos, Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1724-1771, 
fls. 173-177. 
304 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro do recibo dos dinheiros da irmandade de Santa Cruz, 1719-
1782, fls. 3-75v., 76v.-216, 218-250, 253-285, 286v.-471v., 472v.-608; Livro de termos da Mesa e Junta da 
irmandade de Santa Cruz, 1735-1757, fl. 589v. 
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1785 4 
1790 0 
1795 0 

1799 1 
Fonte: AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro dos recibos da irmandade de São Vicente, 
1728-1756, fls. 22-29v., 82v.-94v.,136v.-145, 197v.-205; Livro de covagens, sinos, limpeza de 
missas e mais rendimentos da capela de São Vicente, 1748-1892, fls. 3v.-4v.,12v.-14,19-20, 26v.-
28, 34-35v., 38-39, 44-45, 50-51, 56, 60-60v., 62v. 

 

Embora desconheçamos a evolução até 1730, ou sequer se a irmandade já praticava o 

aluguer do esquife antes desse ano, não restam dúvidas que, pelo menos na década de 1730, a 

irmandade alugava frequentemente este móvel. Mas, posteriormente, constatámos uma quebra 

muito acentuada nos pedidos de aluguer do esquife da irmandade, tornando-se este um ato 

bastante isolado. Até cerca de 1750, cada aluguer era pago a 50 réis, uma quantia que 

pensamos ter sido acessível à maioria das bolsas. Na década de 1780, os preços praticados 

tinham aumentado para 240 réis para os adultos e 120 para as crianças. A irmandade estava, 

então, na posse de dois esquifes, pois recebera um da confraria de Santo Homem Bom, mais 

recente e em melhor estado de conservação.305 Por isso, decidiu utilizá-lo para os enterros dos 

confrades da irmandade, enquanto o mais antigo ficou destinado para o aluguer aos não 

confrades.306 

A confraria das Santas Chagas da Cividade iniciou esta atividade ainda na década de 

1720, mantendo-a até à extinção da instituição, na década de 70. Embora o preço definido para 

o aluguer, nos estatutos de 1719 e 1740, fosse de 200 réis, na verdade, analisando as fontes de 

receita da confraria, a instituição não seguiu sempre esse critério, diminuindo ou aumentando o 

valor, conforme as circunstâncias. Por seu turno, os estatutos de 1761 eram omissos neste 

aspeto. É provável que a variação dos preços tivesse em conta fatores como a distância, o tempo 

e a qualidade da pessoa a quem era alugado o esquife. Estas oscilações dos preços, bem como 

a omissão estatutária de 1761, dificultam-nos a análise da evolução do número de alugueres do 

esquife nesta irmandade pois, frequentemente, os redatores da contabilidade da confraria não 

discriminavam o volume dos alugueres, antes juntavam numa só parcela contabilística os 

rendimentos provenientes de todos os alugueres feitos. Apesar destes entraves analíticos, 

podemos dizer que na década de 1720, os alugueres rondavam o número de cinco por ano e 

                                                             
305 Efetivamente, por vezes, as confrarias possuíam mais do que um esquife. Veja-se Sá, Isabel dos Guimarães, As 
Misericórdias Portuguesas de D. Manuel I…, p. 97. 
306 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1781-
1790, fl. 118. 
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que a partir da década de 1730 se deu um aumento, variando entre este valor e o de duas 

dezenas, até à década de 1770. Ou seja, ao contrário do sucedido em outras organizações 

congéneres, o aluguer de esquifes na irmandade das Santas Chagas era uma atividade que 

manteve a mesma importância desde 1730, até ao fim da existência da instituição. Não 

sabemos a razão deste facto, pois os preços parecem não ter sido significativamente diferentes 

em relação, por exemplo, aos da irmandade de São Vicente.307 

Por seu turno, a confraria das Almas de São João da Ponte, iniciou esta prática em 

1767, definindo um preço de aluguer que rondava os 200 réis. O estudo das fontes desta 

instituição parece indicar, todavia, que até ao final do século XVIII, os preços variaram entre 100 

e 200 réis, demonstrando a flexibilidade da irmandade quanto ao valor do empréstimo deste 

apetrecho fúnebre e a sua atenção por aqueles que, tendo poucas posses, desejavam, contudo, 

ser transportados para a sua última morada, num esquife. Infelizmente, a contabilidade desta 

irmandade em relação aos alugueres da tumba, a exemplo do sucedido na confraria das Santas 

Chagas e na das Almas de São Vítor, não está bem especificada, existindo com frequência a 

junção de várias fontes de rendimento, numa mesma parcela. Sabemos todavia que, no final do 

século XVIII, o aluguer de esquifes nesta irmandade, em comparação com outras congéneres, 

parecia ter alguma importância pois, em 1800, pudemos contabilizar 11 alugueres, quando em 

1767 parecem ter apenas existido dois. Contudo, a falta de clareza dos dados impede-nos de 

traçar um quadro evolutivo mais amplo em relação a estas irmandades.308 

 As confrarias bracarenses constituíram-se, durante a centúria setecentista, como atores 

fundamentais no transporte solene dos restos mortais dos seus membros, desde as habitações 

até ao local de enterro. Elas organizaram esquemas, procedimentos e rituais no modo como 

acompanhavam os confrades, na última despedida do mundo dos vivos. Ao transportarem os 
                                                             
307 AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro de estatutos da confraria das Santas 
Chagas,1719, fls. 194v.-195; Livro de estatutos da irmandade das Santíssimas Chagas, 1740, sita na igreja de São 
Tiago da Cividade, não paginado; Estatutos da irmandade das Santíssimas Chagas, sita na igreja de São Tiago da 
Cividade, 1761, fl. 19; Livro das contas da confraria que contém recibos e despesas desde 1649 até 1774, em que 
se uniu à irmandade de Santa Cruz, recibos de medidas, pensões, contratos de dinheiro a juro, alugueres de 
tumbas desde 1685 até 1784, fls. 127-127v., 137, 149, 159-160v. 172v.-173v. 185-188, 201-203v. 216-271v., 
232v.-236, 253-255v., 270v.-277, 289-293, 307v.-309v., 324-329, 341-343. 
308 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de recibos e despesas da confraria das Almas 
de São João da Ponte, 1687-1726, fls. 29-30, 30v.-31; Livro dos recibos da confraria das Almas de São João da 
Ponte, 1726-1768, fls. 19-20, 28-29, 34v.-35, 43v.-44v., 49-50, 65v.-68v, 79-79v., 90-92v.; Livro dos registos dos 
recibos da confraria das Almas de São João da Ponte, 1768-1802, fls. 8v.-9v., 12v., 17-19, 28v.-29v., 37-40, 47v.-
51, 75v.-83, 108v.-113v.; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 1757-1786, fl. 
40; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro do recibo da confraria das Almas de São Vítor, 1705-
1742, fls. 1-85v.; Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1741-1786, fls. 1-164v.; Livro do recibo da 
irmandade das Almas de São Vítor, 1786-1812, fls. 1-65. 
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seus restos mortais pelas ruas da cidade, manifestavam, de certo modo, uma “apropriação” dos 

corpos dos irmãos com fins simbólicos, assinalando o prestígio social da instituição, perante a 

população. Eram, de facto, ocasiões privilegiadas de exibição da sua importância local, 

exercendo a caridade para com os confrades defuntos e atuando como intercessoras pelas suas 

almas. O acompanhamento como que simbolizava a viagem do falecido do mundo dos vivos 

para o além, onde se esperava que a sua alma fosse salva. As organizações confraternais foram 

ainda mais longe, prestando este serviço a indivíduos que lhes eram alheios, mediante 

pagamento, como forma de angariar receitas e reforçar o seu papel social. Todavia, na segunda 

metade do século XVIII, este percurso solene parece ter conhecido sinais de crise. Os 

acompanhamentos pagos, prestados aos não confrades, eram em número cada vez mais 

reduzido. As faltas dos irmãos nestes eventos contribuíam para os descredibilizar e eram 

sintoma de um certo afastamento dos mesmos, face a um ato que lhes tomava tempo e dava 

trabalho.  

 Para além disso, como aprofundaremos posteriormente, um número crescente de 

indivíduos solicitava o imediato depósito do corpo nas igrejas onde este ia ser sepultado, para 

ser velado, afastando das suas casas o cenário ritual relacionado com o velório dos falecidos. 

Deste modo, cada vez mais, na hora do funeral, os restos mortais dos defuntos encontravam-se 

já perto da sua última morada, dispensando os acompanhamentos fúnebres solenes, pelas ruas 

da cidade. As irmandades continuavam a estar presentes nos funerais dos seus confrades, 

desfilando solenemente pelas ruas da cidade, até às igrejas onde estes estavam depositados. 

Contudo, o transporte do corpo do defunto, efetuado por estas instituições, era um ato em 

refluxo na segunda metade do século XVIII, retirando parte do papel social e simbólico detido 

pelas organizações confraternais em tais eventos. Era também o reflexo de uma realidade 

religiosa e mental, que recusava a pompa cerimonial barroca na viagem para o outro mundo. 

 

3.4 A última morada dos defuntos: os locais de sepultura 

  

 A última etapa no percurso dos restos mortais dos defuntos era a sua inumação no local 

de sepultura, onde aguardariam pela ressurreição até ao dia do juízo final. Desde o início da 

Idade Moderna, no mundo ocidental católico, estava bastante disseminada a prática do enterro 
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dos cadáveres nas igrejas das localidades,309 embora não deixassem, por vezes, de existir 

também cemitérios para receber os corpos dos defuntos, os quais estavam situados igualmente 

dentro das povoações, sem estarem convenientemente vedados. As populações utilizavam-nos 

frequentemente para atividades mundanas310 e não era raro que os animais desenterrassem os 

restos mortais dos defuntos.311 Deste modo, a última morada dos mortos estava inserida na 

vivência quotidiana dos vivos, fosse ela localizada exteriormente no cemitério, ou nas igrejas 

onde os vivos se reuniam regularmente para tomarem parte nas celebrações religiosas: eram 

dois mundos que se encontravam próximos e que se cruzavam.312 A prática do enterro nas 

igrejas tinha sido iniciada ainda na Idade Média,313 pois acreditava-se que o enterro em solo 

sagrado eclesial ajudava a garantir a salvação, beneficiando as almas com os sufrágios aí 

celebrados. Se inicialmente este foi um procedimento dos indivíduos pertencentes aos grupos 

privilegiados da sociedade medieval, enquanto as restantes pessoas eram enterradas nos 

cemitérios em volta das igrejas,314 na Idade Moderna esta prática tinha-se alargado a quase todos 

os grupos sociais, com exceção dos pobres.315  

                                                             
309 Se na Idade Média, o corpo era geralmente confiado à Igreja, pouco importando o lugar de sepultura, na Idade 
Moderna há uma crescente preocupação de identificar esse local dentro de uma igreja ou de um convento. Para 
este assunto consulte-se Ariés, Philippe, Essais sur l´histoire de la mort en l´occident. Du moyen-age a nos jours, 
Editions du Seuil, Paris, 1975, p. 58. 
310 Para este assunto confira-se Favre, Robert, La mort dans la literature et la pensée françaises au siécle des 
lumiéres, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1978, p. 25; Lauwers, Michel, Naissance du cemitiére Lieux sacrés 
et terre des morts dans l´occident medieval, Aubier, Editions Flammarion, 2005, pp. 264-266. 
311 A propósito da má vedação dos cemitérios leia-se Soares, Franquelim Neiva, “A Missionação da arquidiocese de 
Braga pelas visitas pastorais nos séculos XVI e XVII,” in Actas do Congresso Internacional de História Missionação 
Portuguesa e Encontro de Culturas, Vol. I…, p. 342. 
312 Sobre a importância para a salvação das almas que os homens da Idade Moderna atribuíam ao sepultamento 
dos corpos nas igrejas citamos os estatutos de 1702 da irmandade de Santa Cruz: “É na igreja católica muito 
antigo, pio e louvável costume enterrarem-se os corpos dos fiéis cristãos defuntos nas igrejas, porque como são 
lugares a que os mesmos fieis concorrem para ouvir e assistir às missas, e ofícios divinos, e orações, vendo as 
sepulturas se lembrem de encomendar a Deus nosso senhor as almas dos defuntos especialmente as dos seus, 
para que mais cedo sejam livres das penas do purgatório e tenham juntamento os mesmos fieis vivos memorias da 
morte, e se consolem esperando que o mesmo se faça por suas almas, quando desta vida partirem, segundo a 
lembrança que eles tiveram dos defuntos.” AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da 
irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 1773, fl. 278. 
313 Veja-se relativamente a este facto Carvalho, Elisa Maria Domingues da Costa, “A fortuna ao serviço da salvação 
da alma da família e da memória, através dos testamentos dos arcebispos e dignatários de Braga na Idade Média 
(séculos XII-XV),” in Lusitânia Sacra, 2ª série, tomo XIII-XIV, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da 
Universidade Católica Portuguesa, 2001-2002, p. 18. 
314 Os corpos dos cristãos já na Época Medieval deviam ser enterrados em terra cristã para aguardarem a 
ressurreição. Existiam, por isso, os cemitérios, geralmente em volta das igrejas, com esse fim expresso. Todavia, a 
inumação nestes locais tornava o defunto anónimo e, para escapar a este destino, os mais ricos começam a 
solicitar crescentemente à Igreja a possibilidade de sepultamento dentro dos templos. Consulte-se Lorcin, Marie-
Thérese, “Choisir um lieu de sepulture,” in Alexander-Bidon, Daniéle; Treffort, Cécile (dir.), A réveiller les morts. La 
mort au quotidien dans l´occident medieval, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1993, pp. 245, 248, 251; 
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Em Braga a preferência pelo enterro nos templos religiosos estava igualmente difundida, 

embora saibamos da existência de um “cemitério,” junto ao hospital da Misericórdia, onde se 

enterravam alguns defuntos, principalmente os doentes pobres falecidos neste estabelecimento 

de assistência.316 Esta instituição tinha igualmente um outro cemitério próprio no claustro da Sé, 

onde enterrava os mais desfavorecidos.317 O quadro seguinte demonstra como estava bem 

difundida, entre os testadores bracarenses deste século, a procura do solo sagrado, para o 

repouso final dos seus corpos: 

 

Quadro 11: Locais de sepultura a nível geral 
 Anos Total 

Local de sepultura 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 
M F M F M F M F M F 

Igreja da paróquia  11 7 5 11 11 6 6 7 11 6 81 
Igreja de mosteiros 
ou conventos 

2 2 2 1 1 4 2 2 2 6 
 

24 

Igreja ou capela de 
uma irmandade 

11  11 15 17 10 10 12 16 9 9 120 

Igreja do Hospital     1     1 2 
Igreja de outra 
paróquia da cidade 

2  1   1 1    5 

Igreja votiva       1    1 
Capela particular 1          1 
Ao arbítrio do 
herdeiro/ 
testamenteiro 

 1   1 2 2 1 1 3 11 

Não referido/ 1 1    1   1 1 5 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-
75, 85-85v., 89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-
198; Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

                                                                                                                                                                                   
Tardieu, Joelle, “La derniere démeure: archéologie du cimetière et des modes d´inhumation,” Alexander-Bidon, 
Daniéle; Treffort, Cécile, (dir.), A réveiller les morts…, p. 226. 
315 Sobre o papel pioneiro dos indivíduos de poder político e social, na procura de enterros no interior das igrejas 
confira-se Binski, Paul, Medieval death: ritual and representation, New York, Cornell University Press, 1996, pp. 72, 
80-84; Gros, Carmen Orcástuegui, “La reparacion del largo sueno y su recuerdo en la Edad Media. El rey de Aragon 
ante la muerte,” in Martín, Eliseo Serrano (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-XVIII…, p. 225; 
Veloso, Maria Teresa Nobre, A morte nos testamentos dos clérigos bracarenses do século XIII, Coimbra, Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra, 1988, p. 10. 
316 Em relação ao cemitério do hospital da Misericórdia veja-se Castro, Maria de Fátima, A irmandade e Santa Casa 
da Misericórdia de Braga, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2001, p. 262. Na Época Moderna, 
a Misericórdia possuía ainda, efetivamente, um espaço no claustro de Santo Amaro, para aí poder sepultar os 
pobres e enjeitados. Essa zona tinha algumas oliveiras. Veja-se sobre este assunto Castro, Maria de Fátima, A 
Misericórdia de Braga. Assistência material e espiritual, vol. III, Braga, Santa Casa da Misericórdia e Autora, 2006, 
pp. 596-598. Sabemos que em 1844, para além deste cemitério, existia um outro na cerca do convento do Carmo. 
Consulte-se Catroga, Fernando, O céu e a memória. Cemitério romântico e culto cívico dos mortos, 1756-1911, 
Coimbra, Livraria Minerva Editora, 1999, p. 60. 
317 Em 1803, a Misericórdia de Arcos de Valdevez abriu um cemitério próprio para enterrar os seus confrades, bem 
como os que eram condenados pela justiça. Leia-se sobre este assunto Arieiro, José Borlido Carvalho, Santa Casa 
da Misericórdia de Arcos de Valdevez, Arcos de Valdevez, Jotasá, 2001, pp. 58-60. 
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O estudo da nossa amostra de testamentos revela que os bracarenses se dividiam entre 

as igrejas das suas paróquias e as igrejas pertencentes às confrarias da cidade, na hora de 

escolherem o local onde desejavam que os seus restos mortais pudessem descansar para a 

eternidade. Cerca de 80% dos testadores da nossa amostragem escolheram estes templos como 

última morada. Em termos comparativos, podemos verificar que era significativamente maior a 

percentagem de testadores que designavam as igrejas de confrarias, como locais de sepultura. 

Cerca de 48% assim o fizeram, em comparação com os que escolhiam as igrejas das suas 

paróquias, os quais se ficaram por uma percentagem a rondar os 32%. Parece ser evidente que 

a preferência de muitos fiéis inclinava-se no sentido de o seu corpo repousar eternamente na 

igreja de uma irmandade, em detrimento da igreja paroquial.318 Que motivos levariam a esta 

decisão? Esta tendência estaria possivelmente relacionada com o facto de vários testadores 

pertencerem à confraria proprietária da igreja onde desejavam ser sepultados, mostrando, deste 

modo, sentirem maior apego à sua instituição confraternal, do que à comunidade paroquial. 

Uma outra vantagem para os irmãos das instituições confraternais que possuíam igrejas, residia 

no facto de poderem ser sepultados gratuitamente nestes templos, ainda que tivessem de pagar 

ao pároco da igreja paroquial o direito referente ao sepultamento.319 Em relação aos não 

confrades, não podemos deixar de colocar também a hipótese de os custos de sepultura, em 

algumas das igrejas confraternais, serem mais baixos, comparativamente com os praticados na 

igreja paroquial. E, em outros casos de igrejas de confrarias, como as de Santa Cruz ou da 

Misericórdia, seriam porventura motivos de prestígio social os que motivariam estes testadores a 

escolher os seus templos como últimas moradas.320 

                                                             
318 Esta preferência por outros templos que não o da igreja paroquial sucedia, por exemplo, também em Cádiz no 
século XVI, onde a igreja da Misericórdia local e a do mosteiro de São Francisco eram os templos mais procurados 
para os sepultamentos. Leia-se sobre este ponto Montéros Sánchez, Francisco Espinosa de los, “La religiosidad 
popular gaditana a través de las disposiciones testamentarias del siglo XVI,” in Trocadero (17), Cádiz, Universidad 
de Cádiz, 2005, pp. 150-154. 
319 Os direitos paroquiais de sepultura eram todos os estipêndios que os familiares tinham de pagar às paróquias 
onde eram enterrados. Sobre os direitos paroquiais nos enterros e funerais veja-se García, Fernández, Maximo, 
Herencia y património familiar en la castilla del antíguo régimen (1650-1834). Efectos socioeconómicos de la 
muerte y la partición de bienes, Valladolid, Secretariado de Publicaciones Universidad de Valladolid, 1994, p. 102; 
Lara Rodenas, Manuel José de, “Epidemia, testamento y historia de las mentalidades. Morir de peste en la Huelva 
del siglo XVII,” in Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, 
Instituto “Fernando el Católico”, 1994, p. 417. Além disso, aparentemente, os paroquianos tinham de pagar 
também ao seu clérigo para que este fizesse a “oração annua”. ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 
398, 442, 454, 455. 
320 Depois da sua construção, no século XVI, as sepulturas na igreja da Misericórdia conheceram uma crescente 
procura. Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Assistência material e espiritual…, pp. 593-594. 
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Gravura 3: Ossadas encontradas na igreja da Sé de Braga 
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A análise do quadro que apresentámos permite igualmente estabelecer outras ilações. 

Apesar de existirem alguns testadores que procuravam os templos das ordens religiosas para 

serem aí sepultados, o seu número era reduzido. As evidências apontam no sentido de os 

conventos bracarenses não serem locais que cativassem o interesse dos testadores por nós 

estudados, na hora de decidirem a sua última morada.321 É possível que os bracarenses não 

sentissem uma ligação profunda às igrejas das ordens religiosas. As pessoas sentiriam maior 

proximidade com a igreja da sua paróquia ou da sua confraria, escolhendo-as preferencialmente 

como a sua última morada.322 

 Um outro aspeto relevante a reter desta análise prende-se com o facto de terem sido 

poucos, entre os estudados, os testadores que deixaram ao arbítrio de outros, o local de 

sepultura.323 Poderemos estar perante uma situação semelhante à que já constatámos em 

relação à escolha das mortalhas, ou seja, os testadores consideravam a designação da sua 

última morada como algo de muito importante, que não queriam deixar ao critério de outrem.324 

Após a morte, a alma podia ter partido, mas os vivos consideravam ser fulcral que o corpo 

tivesse um lugar de repouso digno, segundo a sua vontade. 

 Na análise do quadro do anexo 2, os testamentos estudados demonstram que, apesar 

da grande dispersão de escolha das igrejas para última morada, existe uma certa preferência por 

alguns locais: a Sé Primaz, especialmente o claustro de Santo Amaro, as igrejas das irmandades 

de São Vicente, de Santa Cruz e de Nossa Senhora-a-Branca.325 Em conjunto, estes quatro 

templos congregaram 58% das escolhas efetuadas. De forma mais detalhada, a Sé recolheu 

perto de 21% de testadores, enquanto a igreja de São Vicente teve a preferência de 14%, 

percentagem igual à de Santa Cruz, enquanto a igreja de Nossa Senhora-a-Branca teve somente 

9%. Com pequenas percentagens, entre os testamentos analisados, mas ainda assim registando 

                                                             
321 Na cidade de Moguer, Espanha, no início do século XVIII, a esmagadora maioria dos testadores declarava querer 
ser sepultada na igreja paroquial, apesar de existirem igualmente duas igrejas conventuais. Veja-se a este propósito 
Lara Rodenas, Manuel José de; González Cruz, David, “Piedad y vanidades en la ciudad de Moguer...,” pp. 518-
519. 
322 Em Ferrol, Espanha, no século XVIII, os seus habitantes preferiam igualmente o enterro na igreja paroquial em 
detrimento da que pertencia ao convento franciscano local. Para este aspeto leia-se Martín García, Alfredo, Religión y 
sociedad en Ferrolterra…, p. 443. 
323 A igual conclusão chegou Margarida Durães, no seu estudo relativo à realidade das freguesias do termo de 
Braga. Confira-se Durães, Margarida, Herança e sucessão…, p. 434. 
324 Em contrapartida, em Paris, desde 1730, eram cada vez mais os que deixam a escolha da sepultura a arbítrio 
dos herdeiros e testamenteiros. Sobre este facto consulte-se Chaunu, Pierre, La mort à Paris…, pp. 441-442. 
325 A amostragem efetuada por Paula Alexandra Gomes, relativamente aos principais lugares de enterro escolhidos 
pelos bracarenses setecentistas, encontrou resultados muito similares. Veja-se a este respeito Gomes, Paula 
Alexandra de Carvalho, Oficiais e confrades em Braga…., p. 213. 
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números que devemos assinalar, estiveram os que elegeram as igrejas paroquiais de São João 

de Souto, de São Vítor e de Maximinos, bem como as da Santa Casa da Misericórdia de Braga e 

da Ordem Terceira de São Francisco. As igrejas dos conventos, como referimos, tiveram uma 

procura reduzida, entre os testadores analisados, todavia o convento do Carmo foi a instituição 

mais procurada.  

A importância das igrejas paroquiais da Sé, de São João de Souto e São Vítor ficava a 

dever-se ao motivo de estas freguesias serem as mais populosas da cidade, sendo, por isso, 

expetável que tivessem esta relevância entre os testadores. Contudo, em relação à Sé, 

pensamos que este local merece uma reflexão mais atenta. Na verdade, a maioria dos 

testadores que escolheu a Sé, referiu-se aos seus claustros, em especial o de Santo Amaro, 

como local de sepultamento. Ora esta zona claustral tinha, no seu interior, uma área utilizada 

pelos pobres da freguesia como local de enterro, para além de outras áreas adstritas a altares 

de vários santos. Assim sendo, para os fiéis, sobretudo da freguesia da Sé, o claustro poderia ser 

uma zona de sepultamento acessível às suas possibilidades, com a vantagem de estar integrada 

no templo sagrado mais importante e central da cidade.326 Por outro lado, podia existir também a 

crença de que as almas dos defuntos aí sepultados poderiam beneficiar espiritualmente da 

proximidade a um edifício onde se celebravam diariamente um número assinalável de missas e 

outros atos pios.  

 Entre as igrejas confraternais, sublinhamos a importância dos templos das confrarias de 

São Vicente, de Nossa Senhora-a-Branca e de Santa Cruz. O estudo das fontes relativas às duas 

primeiras confrarias, demonstrou o preço relativamente moderado praticado por estas 

instituições nos enterros dos não confrades nas suas igrejas, aspeto a que regressaremos mais à 

frente. Para além disso, como analisaremos neste capítulo, os enterros dos irmãos dentro das 

igrejas destas instituições eram tendencialmente gratuitos, ao passo que no interior das igrejas 

paroquiais tal não acontecia, o que certamente levava muitos indivíduos membros das 

irmandades a escolher estas igrejas em particular.  

Este deve ser certamente um fator explicativo. Por outro lado, eram duas confrarias de 

grande importância na cidade, com um elevado número de irmãos, provenientes dos diversos 

grupos sociais. Na verdade, a irmandade de São Vicente era descrita como sendo a do “povo da 

cidade,” o que nos mostra o grau de difusão desta instituição na zona urbana. Deste modo,  

                                                             
326 A Sé de Leiria tinha à sua volta um cemitério para o sepultamento dos fiéis, o qual esteve em funcionamento até 
1871. Consulte-se Gil, Jacinto Sousa, Leiria irmandades e locais de culto, Leiria, Edição do autor, 2009, p. 226. 
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Gravura 4: Claustro de Santo Amaro da Igreja da Sé 
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parece-nos compreensível que muitos dos seus habitantes solicitassem ser aí sepultados, 

permanecendo na morte fiéis a uma confraria de composição social abrangente, com a qual se 

identificavam. A estas razões podemos ainda juntar o facto de os confrades e os benfeitores das 

confrarias de São Vicente e de Nossa Senhora-a-Branca, bem como a restante população, 

poderem beneficiar de muitas indulgências, nas missas celebradas nas igrejas destas 

organizações confraternais.327 A irmandade de São Vicente era especialmente rica em 

indulgências que procuravam aliviar as penas do Purgatório, concedidas nas missas celebradas 

por alma de qualquer pessoa. Por isso, é natural que muitos concluíssem pelo benefício no 

sepultamento em igrejas onde eram celebrados tantos sufrágios. 

 Por seu turno, a igreja de Santa Cruz deve ter sido escolhida por testadores mais 

abastados, ou que fizessem parte desta importante irmandade,328 constituída pela elite social da 

cidade, que procuravam a sua última morada na igreja de uma das confrarias mais prestigiadas 

e poderosas socialmente.329 Aliás, o seu número era superior, entre os testadores analisados, aos 

que pediram sepultura na igreja da Misericórdia da cidade, demonstrando o grau de influência 

social que a irmandade de Santa Cruz adquirira, no século XVIII, em comparação com outra 

irmandade de relevo como era a da Santa Casa.330 Simultaneamente, estes números poderão 

também ser sinais de uma certa decadência da preponderância da Santa Casa da Misericórdia 

de Braga, fundada no século XVI, entre as elites bracarenses ao longo do século XVIII.331  

 Por seu turno, a escolha por parte de alguns testadores da nossa amostra, da igreja da 

Ordem Terceira, fundada no século XVII, parece refletir a consolidação desta ordem de leigos, na 

cidade, ainda que não chegasse a disputar a primazia das igrejas das confrarias de São Vicente, 
                                                             
327 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da irmandade de Nossa Senhora das Neves, 
1768/1773, fl. 31; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-1787, fl. 84v.; 
AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos da irmandade das Almas de São Vicente, 1667, fls. 
1-2; Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1700-1720, fl. 
231. 
328 Analisando muitos dos testadores que escolheram a igreja desta confraria como sepultura, constatamos que 
eram indivíduos com considerável poder financeiro, com bens de raiz ou pertencentes à irmandade. 
329 Na Europa barroca os privilegiados chegavam a mandar construir imponentes túmulos ou sarcófagos de pedra no 
interior das igrejas. Leia-se sobre este aspeto Pimentel, António Filipe, “Vivência da morte no tempo barroco: 
tumulária portuguesa nos séculos XVII e XVIII,” in I Congresso Internacional do Barroco, Actas, II volume…., pp. 49, 
66. 
330 Em Pombal, a igreja da Misericórdia era o local de relevo dos enterros efetuados, a par da igreja matriz. Marques, 
António Manuel Erse, O concelho de Pombal nos finais do Antigo Regime Aspectos Demográficos e Sociais (1782-
1834), Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2011, p. 63, tese de Mestrado policopiada. 
331 As Misericórdias perdem acompanhamentos e enterros, ao longo do século XVIII, fruto também da concorrência 
efetuada por outras confrarias e instituições como as Ordens Terceiras. Ou seja, a situação de decadência vivida 
pela Santa Casa de Braga era comum a muitas outras instituições congéneres. Sá, Isabel dos Guimarães, 
“Misericórdias,” in Azevedo, Carlos Moreira de (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal, Lisboa, Círculo de 
Leitores, 2000, p. 202. 
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Santa Cruz e Nossa Senhora-a-Branca, nas preferências dos locais de sepultura. Os preços mais 

elevados para os sepultamentos dos indivíduos externos, que a Ordem Terceira praticava, em 

comparação com os das confrarias anteriormente referidas poderão explicar o facto de esta 

instituição não as ter desalojado das suas posições, entre os testadores da amostra analisada. 332 

Já em relação à igreja da irmandade de Santa Cruz, que praticava preços mais elevados pelas 

sepulturas, pensamos que a vitalidade e influência desta irmandade, permitiu manter-lhe a sua 

posição sem qualquer perda para a Ordem Terceira. 

Com exceção dos que mencionaram especificamente o claustro da Sé de Braga, a 

maioria dos restantes testadores estudados apenas se referiu à igreja onde desejava ser 

sepultado, sem especificar a zona da sepultura. Na verdade, nos edifícios religiosos as 

inumações podiam acontecer em diferentes locais, conforme as possibilidades financeiras de 

cada um e a sua posição social. Cada zona correspondia também a um nível diferente de 

sacralidade, havendo, deste modo, áreas mais prestigiantes e sagradas de tumulamento, no 

perímetro de cada igreja. Assim, o espaço da capela-mor era, a nível religioso, o mais importante 

nas igrejas, pois nele eram celebradas as missas principais.333 Por isso, somente um número 

muito restrito de personalidades, individualidades importantes das elites e grupos do topo da 

pirâmide social, podiam aspirar ser aí enterradas. Era necessária uma licença eclesiástica que 

autorizasse a sepultura na capela-mor das igrejas, dado o cariz sacro dessa área, onde, por 

princípio, segundo as constituições sinodais, só se sepultavam os padroeiros ou fundadores do 

edifício, os comendadores, os abades e reitores,334 ou algum particular benfeitor que tivesse 

claramente direito sobre a dita capela.335 Fora da capela-mor qualquer um estava habilitado a 

eleger livremente o seu lugar de sepultamento nas igrejas, mediante o pagamento 

correspondente. Não indicando essa localização, seria enterrado na sepultura de seus 

antepassados, se esta existisse. Se nenhuma destas situações se verificasse, o indivíduo seria 

                                                             
332 Relativamente aos preços das inumações dos indivíduos estranhos à Ordem Terceira leia-se Moraes, Juliana de 
Mello, Viver em penitência…, pp. 298, 305. 
333 Sobre a importância religiosa e social da capela-mor enquanto espaço de enterramento veja-se Araújo, Ana 
Cristina, A morte em Lisboa…, p. 363-365; Gregório, Rute Dias, “Configurações do patrocínio religioso de um ilustre 
açoriano do século XVI o 1º Provedor das Armadas, Pero Anes do Canto,” in Arquipélago – História, 2ª Série, III, 
Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1999, p. 42. 
334 A respeito da reserva da capela-mor como local de sepultamento para estes indíviduos leia-se igualmente 
Raimundo, Ricardo Varela, Morte vivida e economia da salvação…, pp. 240-241. 
335 Constituições Synodais do Arcebispado de Braga…, p. 292. 
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sempre enterrado na igreja paroquial, de acordo com as possibilidades e decisões dos herdeiros. 

As campas na área fora da capela-mor deviam ser todas rasas.336 

 A seguir à capela-mor, existia geralmente uma outra área nas igrejas, designada de 

transepto ou, de forma mais restrita, o cruzeiro.337 Por vezes, estava separada do restante espaço 

do interior do edifício, através de grades.338 Esta área intermédia podia ser utilizada como zona de 

sepultura, em princípio por qualquer pessoa, mas certamente que, ainda assim, continuava a 

ser um grupo relativamente pequeno o que podia pagar para ser sepultado nesse local.339 A 

maioria das pessoas era enterrada na zona interior da igreja abaixo das grades, designada como 

a nave, enquanto os mais pobres o eram no adro exterior do edifício, a título gratuito.340 

 Em relação aos testadores analisados que não definiram o local específico de enterro 

nas igrejas,341 presumimos que seriam provavelmente sepultados na zona abaixo das grades, por 

ser a área onde o povo em geral era sepultado, ou, seguindo as indicações clericais, nas 

sepulturas dos antepassados. Contudo, para além dos que designaram o claustro de Santo 

Amaro da Sé, um número reduzido de testadores indicou de modo mais específico, a localização 

da sua última morada, nas igrejas que escolheram. Na igreja de Nossa Senhora a Branca, Bento 

Francisco e Andreia Gomes definiram, em 1706 e 1751 respetivamente, o seu sepultamento 

                                                             
336 Constituições Synodais do Arcebispado de Braga…, pp. 294-295. 
337 O cruzeiro das igrejas desfrutava de maiores benefícios espirituais e conferia maior prestígio a quem era aí 
sepultado. Sobre este facto leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “As Misericórdias e a salvação da alma…,” pp. 392-
393. Na verdade as sepulturas mais distintas encontravam-se efetivamente na capela-mor, no cruzeiro e junto aos 
altares colaterais. Campos, Adalgisa, Arantes, “A ideia do Barroco e os desígnios de uma nova mentalidade: a 
Misericórdia através dos sepultamentos pelo amor de Deus na paróquia do Pilar de Vila Rica (1712-1750),” in Ávila, 
Afonso (dir.), O território do Barroco no século XXI, Ouro Preto, Roma Editora, 2000, p. 50. 
338 Nas igrejas, no século XVIII, os devotos não podiam ocupar a zona da capela-mor. Faria, Inês Martins de, “A 
Igreja e o povo na vida e na morte séculos XVIII a XX (estudo com base em visitas pastorais e testamentos),” in NW, 
Noroeste. Revista de História, Congresso Internacional de História Territórios, Culturas e Poderes, Actas, vol. I, 
Braga, Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Minho, 2006, p. 792. 
339 No início da Idade Moderna esta zona estava somente acessível às pessoas mais ricas e influentes. A este 
respeito veja-se Rosa, Maria de Lurdes, As almas herdeiras. Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma 
como sujeito de direito (Portugal 1400-1521), Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, 2005, p. 485, tese de Doutoramento policopiada. 
340 A respeito do sepultamento dos pobres no espaço exterior das igrejas, ou adro, confira-se Araújo, Maria Marta 
Lobo de, “As Misericórdias e a salvação da alma…,” p. 392. No século XVII, Francisca de Lima, habitante de Braga, 
confessou à Inquisição que utilizava a terra dos adros e das sepulturas para fazer “encantamentos e curativos.” A 
este propósito veja-se Carneiro, Maria da Conceição da Costa, A população bracarense na visitação inquisitorial de 
1618, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2000, p. 189, tese de Mestrado policopiada. 
341 De igual modo, também em Zalamea la Real a maioria dos testadores não referia o local específico de 
sepultamento dentro das igrejas. Para este aspeto consulte-se García García, Francisco, “El ritual de la muerte en 
Zalamea La Real en la segunda mitad del siglo XVIII,” in Huelva en su Historia, 2ª Época, vol. 11, Huelva, 
Universidad de Huelva, 2004, p. 158. 
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acima das grades interiores da igreja, ao passo que André do Vale, da rua do Carmo, 

determinou, em 1747, a inumação do seu cadáver abaixo das mesmas.342  

 Por seu turno, o espadeiro António Rodrigues, em 1728, Andreia Vieira, mulher de 

Custódio Dias Peixoto, em 1737 e Mariana Ferreira, mulher do estalajadeiro António da Rocha, 

em 1709, quiseram ser enterrados acima das grades interiores da igreja da irmandade de São 

Vicente. Esta última testadora acrescentou querer o repouso dos seus restos mortais numa 

sepultura do lado “de Santo António,” ou seja, na área adjacente ao altar desde santo. Já a viúva 

Ângela Ferreira, em 1706, indicou o seu tumulamento abaixo das grades divisórias, ou seja, na 

nave da igreja.343 Também nas igrejas paroquiais e dos conventos houve quem utilizasse esta 

“divisão” no interior dos templos, como forma de indicar a sua sepultura. No fim do século XVIII, 

António José Ferreira Gomes, um “vendeiro” da ponte de Guimarães, definiu o seu enterro 

acima das grades na igreja de São Lázaro, enquanto Ângela Maria Ribeiro, mulher do cutileiro 

Jerónimo Pereira, quis ser sepultada abaixo das mesmas, na igreja do convento do Carmo.344 Por 

seu turno, somente António de Almada Carvalho, cavaleiro professo da Ordem de Cristo definiu, 

em 1724, a zona da capela-mor como última morada. Este testador determinou a inumação do 

seu corpo na sepultura dos “padroeiros,”345 localizada na capela-mor do convento de Nossa 

Senhora da Conceição. Possivelmente, seria familiar de alguém que no passado contribuíra para 

a fundação e crescimento desse convento, tendo, por isso, direito a uma sepultura privada em 

área tão distinta, restrita e privilegiada 

 O padre Bento Ferreira Ribeiro, da rua dos Sapateiros, em 1717 e Antónia Teresa, do 

campo de São Sebastião, em 1796, definiram a capela de São Geraldo na Sé como última 

morada, ao passo que o chantre Afonso de Magalhães determinou, em 1741, a capela de São 

Pedro de Rates da Sé Primaz para o mesmo efeito, por aí estar sepultado seu tio. Ou seja, os 

espaços de tumulamento na Sé de Braga eram variados, não se restringindo ao corpo principal 

da igreja ou ao seu claustro. Já a testadora D.ª Antónia Maria de Sousa Montenegro, da casa dos 

Biscainhos, foi sepultada na capela lateral de Santa Apolónia, na igreja do convento do Pópulo. 346 

Estes indivíduos possuíam capacidade económica e financeira e pretendiam o descanso eterno 

                                                             
342 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 233, 293, 1718. 
343 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 20, 78, 131, 8058. 
344 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 495, 604. 
345 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cota 91. 
346 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 98, 435, 552, 1727. 
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numa zona capelar, separada das restantes áreas de sepultamento da igreja, configurando maior 

individualidade e prestígio à sua sepultura, da qual provavelmente deviam ser proprietários.347 

Em sentido inverso, somente o moleiro Francisco Rodrigues no ano de 1710 e a viúva 

Ana Fernandes em 1771, manifestaram o desejo expresso de serem enterrados no adro da 

igreja de São Vítor.348 A sua frágil condição social deve ter sido a razão condicionadora desta 

escolha.349 Na verdade, o adro parecia ser uma área que os testadores analisados procuravam 

evitar mencionar.350 É possível que outros indivíduos tivessem também em mente a possibilidade 

do local de sepultura poder vir a ser o adro da igreja, face à sua situação de pobreza, mas não o 

referissem especificamente no seu testamento, na esperança de que os herdeiros lhes 

proporcionassem um enterro debaixo do teto sagrado. Todavia, um outro motivo explicativo de 

um tão exíguo número de testadores terem mencionado o adro como local de sepultura, é o de, 

novamente, uma parte significativa dos indivíduos mais pobres não fazerem testamento e, por 

isso, escaparem à nossa análise. 

Algumas pessoas determinaram a sua última morada perto de certos altares. Em 1725, 

António Gonçalves Vieira, deixou prescrito o desejo de ser sepultado na sua igreja paroquial de 

Maximinos, junto ao altar de São Bento.351 Podia tratar-se de um devoto desta invocação. No fim 

do século XVIII, António Francisco Heitor, da rua dos Sapateiros, referiu querer ser enterrado na 

igreja do convento do Pópulo, acima da zona dos púlpitos,352 no que podemos concluir uma 

aspiração pelo tumulamento numa área mais importante do interior do edifício.353 A sua sepultura 

estava já contratada com os religiosos do mesmo convento. Por seu turno, os claustros da Sé 

foram bastante procurados como última morada, como já referimos. Se a maioria apenas 

                                                             
347 Para este assunto leia-se Martínez Gil, Fernando, Muerte y sociedad en la España de los Austrias…, p. 439. 
348 No século XVI o adro era pouco respeitado enquanto lugar de repouso dos defuntos. Os habitantes utilizavam-nos 
para atos mundanos como feiras, festejos ou danças. A este propósito veja-se Dias, José Sebastião da Silva, 
Correntes de sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII), Tomo I, vol. II, Coimbra, Universidade de 
Coimbra, 1960, p. 485. 
349 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 153, 4301. 
350 Em Coimbra, no século XVIII, era clara a preferência do interior das igrejas como locais de sepultamento em 
detrimento da zona exterior do adro. Consulte-se Roque, João Lourenço, Atitudes perante a morte na região de 
Coimbra…, pp. 77-78. 
351 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cota 68. 
352 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cota 549. 
353 Os púlpitos ficavam situados numa zona intermédia dos templos, geralmente incrustados na parede. Era daí que 
os pregadores se dirigiam aos fiéis. Veja-se Cardona, Paula Cristina Machado, O perfil artístico das confrarias em 
Ponte de Lima na Época Moderna, Ponte de Lima, Município de Ponte de Lima, 2010, p. 97; Móran, Manuel; 
Andrés-Gallego, José, “O pregador” in Villari, Rosario (dir), O Homem Barroco, Lisboa, Editorial Presença, 1995, p. 
137. Neves, Amaro, A Misericórdia de Aveiro nos séculos XVI e XVII, Aveiro, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, 
1998, p. 258. 
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mencionava o claustro de Santo Amaro, alguns testadores indicaram a localização específica 

para repouso dos seus restos mortais. Antónia da Costa em 1732 e Maria da Conceição em 

1778 determinaram a sua inumação junto ao altar de Nossa Senhora do Desterro, enquanto em 

1742, o mestre de capela da Sé, reverendo António Baião Magro, determinou a sua sepultura 

em frente ao altar de Nossa Senhora da Boa Memória. Já Aleixo da Silva354 pediu para ser 

enterrado defronte ao altar de Santo António, no mesmo claustro, na sepultura onde se 

encontravam depositados os restos mortais de seu tio.355 Francisco Alves, da rua dos Biscainhos, 

em 1718, referiu querer ser inumado nas “oliveiras dos claustros da Sé onde se sepultavam os 

pobres.”356 Este local devia tratar-se do cemitério particular da Misericórdia, no claustro da Sé de 

Braga, pois sabemos que esta instituição tinha aí, junto às referidas oliveiras, uma zona 

reservada para a sepultura dos mais desfavorecidos da cidade, como anteriormente afirmámos. 

Com este gesto, pretendeu demonstrar o seu despojamento e a humildade cristãs, no momento 

da morte.357 Em relação à escolha da sepultura nas proximidades dos referidos altares, apesar da 

existência de motivos familiares, pensamos que, a exemplo do sucedido com o testador que 

desejou ser sepultado perto do altar de São Bento em Maximinos, a devoção aos santos como 

intercessores junto de Deus, para a salvação da alma, terá sido também uma razão importante. 

Para além disso, nos altares eram celebradas missas que podiam constituir um benefício 

espiritual, para quem ali estivesse sepultado.358 

 Apenas cinco indivíduos decidiram ser enterrados em áreas reservadas aos membros 

das suas confrarias.359 Para além destes testadores, o padre Manuel de Almeida, da rua de São 

                                                             
354 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas, 74, 102, 196; AISB, Livro de testamentos da Sé, 1738-1785, 
fls. 165v.-166. 
355 O claustro barroco tinha, por vezes, altares e capelas dedicados a vários santos. Eram lugares propícios à 
meditação, oração e procura da perfeição espiritual por parte de frades e sacerdotes. Para este assunto confira-se 
Santiago, Sebastián, “Iconografia del claustro barroco en Portugal, Espana, IberoAmerica,” in I Congresso 
Internacional do Barroco, Actas, II volume…, p. 406. 
356 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cota 4308. 
357 Este homem era solicitador. 
358  Na verdade, a escolha da sepultura podia estar motivada pela proximidade ao altar de um santo da devoção do 
defunto, que pudesse ser simultaneamente seu intermediário junto de Deus. Para este assunto confira-se Garcia 
Fernández, Maximo, Los castellanos y la muerte…, p. 225. 
359 O padre Bento Correia, da rua das Águas, em 1727 e a testadora Benta Gomes, da rua da Cónega, em 1729, 
quiseram ser sepultados nos carneiros da igreja do convento do Pópulo, propriedade da irmandade dos Santos 
Passos. Por seu turno, Madalena Francisca, mulher do violeiro António Costa, da rua do Anjo, em 1706, o padre 
Frutuoso de Freitas e Almada, em 1716 e Ana de Lima, da rua do Souto, em 1725, determinaram o seu 
sepultamento nos “carneiros” da igreja de Santa Cruz por serem irmãos desta confraria e terem aí direito ao enterro 
gratuito. ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 63, 1733, 1734, 4310, 8068. No Brasil, desde meados 
do século XVIII, algumas irmandades introduziram nas suas igrejas “carneiros” para depósito dos mortos. Os 
“carneiros” destas igrejas eram, geralmente, cavidades longitudinais que formavam paredes localizadas nos 
subsolos das igrejas. Confira-se Reis, João José, A morte é uma festa…, pp. 176-186. 
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Marcos e Manuel Gomes, da rua da Cruz da Pedra,360 determinaram o eterno descanso do seu 

corpo, junto à pia de água benta das igrejas onde foram sepultados. O primeiro, em 1708, foi 

sepultado próximo da pia de água benta do claustro da Sé e o segundo, em 1704, junto à pia da 

igreja de Santa Cruz, localizada do lado contíguo à rua do Anjo.361 Nenhum referiu as suas 

razões, todavia, talvez não andemos longe da verdade se considerarmos que a proximidade da 

sua sepultura à água sagrada e purificadora, poderia ser um aspeto positivo para a salvação da 

alma. Ao considerarem a componente mística, salvadora e purificadora conferida à água benta, 

os testadores possivelmente esperavam que a sua sepultura fosse mais facilmente aspergida, 

propositada ou acidentalmente, pelos fiéis que tomavam este líquido para se benzerem. Seria, 

deste modo, mais um expediente salvífico, para algumas consciências pias.362 

Assim, ainda que a maioria dos testadores analisados apenas referisse a igreja de 

repouso do seu corpo até ao juízo final, um conjunto importante não deixou de assinalar de 

forma mais específica esta localização, indicando as áreas condizentes com o seu estatuto 

social, inserção confraternal e possibilidades financeiras. O claustro de Santo Amaro na Sé 

parece ter tido uma importância significativa, como área de sepultamento dos defuntos. Outros 

testadores parecem ter seguido critérios devocionais e místicos: o seu sepultamento perto do 

altar de um santo servia como forma de honrar a sua devoção e de se acolher sob a sua 

intercessão salvífica. Embora nem sempre tivesse acontecido, em alguns dos testamentos 

estudados foram mencionadas as razões que presidiram à escolha da última morada. 

 
Quadro 12: Motivos de escolha da sepultura 

 Anos  
Motivo da escolha da 
sepultura 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Totais 

 M F M F M F M F M F  
Por ser a igreja paroquial 5 3 2 3 6 5 4 1 4 3 36 
Por ter aí familiares 
sepultados ou uma sepultura 
familiar 

2 5 2 3 3 3  1  1 20 

Por ser a igreja da sua  1 3 4 1 1 8 9 4 4 35 

                                                             
360 ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cotas 8064, 8078. 
361 Sobre os pedidos de sepultamento junto a certos altares e às pias de água benta leia-se igualmente Durães, 
Margarida, “Porque a morte é certa e a hora incerta…,” pp. 316-318; Rubio Semper, Agustin, “Piedad, honras 
fúnebres y legados piadosos en Aragón (Calatayud) en la baja Edad Media,” in Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, 
Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-XVIII…, p. 244. 
362 Esta possibilidade foi também levantada por Marion Reder Gadow. Confira-se Reder Gadow, Marion, Morir en 
Malaga…, p. 97. Por seu turno, Isabel Castro Pina levanta a hipótese de uma relação com o simbolismo de um 
renascimento pela água do baptismo. Veja-se Pina, Isabel Castro, “Ritos e imaginário da morte em testamentos dos 
séculos XIV e XV,” in Mattoso, José (dir.), O reino dos mortos na Idade Média peninsular, Lisboa, Edições João Sá 
da Costa, 1996, p. 130. 
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irmandade ou onde esta 
possui sepulturas 
Ao arbítrio do 
herdeiro/testamenteiro 

 1   1 2 2 1 1 2 10 

Por desempenhar funções 
laborais no templo ou nas 
suas proximidades 

  1  1      2 

Por ser a capela particular de 
sua quinta 

1          1 

Por aí ter sepultura particular         1  1 
Por devoção a um santo no 
altar ou capela da igreja 

     1 1    2 

Não refere 20 13 16 17 11 15 9 12 14 16 143 
Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia 
da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 
89-89v., 111v.-112, 129-130, 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v-198; Livro de 
testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 

A maioria dos testadores analisados, cerca de 57%, não enunciou qualquer motivo que 

justificasse a sua opção sepulcral. Os fundamentos das escolhas seriam suficientemente claros 

para estes indivíduos, bem como para os seus herdeiros e testamenteiros, não justificando 

explicações escritas. Ainda assim, 43% dos testadores da nossa amostra deixaram mencionadas 

as razões que estavam por detrás dessa opção, o que, apesar de se tratar de uma percentagem 

minoritária, na representatividade da amostra, merece, contudo, uma análise mais detalhada. As 

suas escolhas, efetivamente, parecem resumir-se a três motivos fundamentais, dois dos quais já 

foram por nós enunciados como hipóteses explicativas: o facto de a igreja escolhida ser a da 

paróquia a que o testador pertencia, ou o de ser a igreja da irmandade da qual o testador fazia 

parte,363 correspondendo, em ambos os casos, a uma percentagem de 14%. Deste modo, 

constatámos a presença de um critério de pertença a uma comunidade em vida, que os 

indivíduos queriam manter após a morte. Essa comunidade podia ser de âmbito paroquial ou 

confraternal. Eram laços sociais e religiosos criados que se desejavam prolongar após o óbito, 

para que os membros da paróquia e os confrades das irmandades a que o defunto pertencera, 

ao estarem perto dos restos mortais deste, os mantivessem na lembrança e pedissem a Deus 

pela sua salvação. Um terceiro fundamento, menos importante, que os testamentos deixaram 

transparecer, era o da escolha tumular ser motivada por critérios familiares, fator avançado por 

                                                             
363 Sobre a escolha de sepultura nas igrejas da sua paróquia ou, em alternativa, por se tratar de locais controlados 
pela sua confraria, consulte-se Rivas Álvarez, Jose Antonio, Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII…, 
pp. 150-151, 156-157. 
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8% de todos os 250 testadores analisados.364 Na verdade, houve quem quisesse ser enterrado 

numa determinada igreja, por ser no seu interior que estavam sepultados os seus parentes. Por 

vezes, essa sepultura era comprada para servir como túmulo familiar. Valorizava-se, deste modo, 

o núcleo familiar mais próximo, manifestando os testadores o desejo de que este se mantivesse 

depois da morte. Era uma dupla ambição: ansiavam pela reunião da sua alma com as dos seus 

entes queridos, no além, enquanto os seus corpos permaneceriam igualmente juntos neste 

mundo, até à ressurreição final.365 Por outro lado, a posse de uma sepultura de cariz familiar, 

dentro das igrejas, era uma forma de perpetuar a memória e manter a distinção social de uma 

família para os tempos futuros. Em suma, os critérios comunitário-paroquiais, familiares e 

confraternais parecem ter sido fatores com relevância, relativamente à escolha do local de 

repouso dos restos mortais. A localização do corpo do defunto pretendia, deste modo, reproduzir 

e manter próximos de si os principais laços de sociabilidade por ele desfrutados em vida, no seio 

da célula familiar, da comunidade sócio-religiosa e da estrutura confraternal em que se 

inserira.366  Deve, todavia, recordar-se que a maioria dos testadores analisados não se debruçou 

sobre este assunto. É possível, no entanto, que, também para esses, os motivos aqui 

enunciados estivessem presentes, embora não sentissem necessidade de os referirem. 

   Na análise que temos vindo a proceder sobre a última morada dos defuntos, há uma 

particularidade para o qual desejamos chamar a atenção e que está relacionado com o período 

de tempo de exposição do corpo, até ser enterrado. Na primeira metade do século XVIII, as 

fontes apontam no sentido de os restos mortais do defunto só saírem de sua casa no momento 

do cortejo fúnebre com vista ao enterro. Esta perceção nasce do estudo testamental, onde os 

indivíduos apenas se referiram ao local de sepultamento dos seus restos mortais. 

 Todavia, a partir de meados da centúria, este cenário começou a evoluir e, 

progressivamente, cada vez mais testadores principiaram a referir-se a um lugar de depósito do 

seu corpo, para além do local de sepultamento. Qual o significado destas alterações? No nosso 

entendimento, parece-nos que, ao longo do século XVIII, se foi atribuindo maior importância ao 

                                                             
364 Em relação à importância do fator familiar na escolha da sepultura na Época Moderna, confira-se Aléan Illán, 
Anastasio, “Actitudes colectivas ante la muerte en Múrcia…,” p. 112; Lara Rodenas, Manuel José de; González 
Cruz, David, “Piedad y vanidades en la ciudad de Moguer…,” p. 521. 
365 No século XV, em Lisboa, vários indivíduos solicitavam ser sepultados perto dos restos mortais de pessoas com 
quem tinham mantido uma relação próxima ou de amizade. Confira-se Costa, Teresa; Calvão, Filipe, “Fundação de 
capelas na Lisboa quatrocentista…,” p. 357. 
366 Philippe Ariés resumiu as razões da escolha da sepultura em duas fundamentais: a piedade religiosa, através da 
escolha das igrejas paroquiais, conventuais, confraternais ou de um santo de devoção; e a piedade familiar, 
mediante a escolha de uma sepultura familiar ou próxima dos restos mortais dos antepassados. Leia-se para este 
assunto Ariés, Philippe, Sobre a história da morte no Ocidente, Lisboa, 1989, Editorial Teorema, pp. 119-120. 
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período de tempo de exposição do cadáver. Esta relevância pode estar relacionada com um 

possível aumento do tempo que mediava entre a hora da morte e a hora do enterro, ao longo da 

centúria setecentista. Através de algumas fontes da irmandade dos Santos Passos, constatámos 

que, na década de 1740, as pessoas eram sepultadas no dia seguinte ao do falecimento.367 Seria 

possível que, no início do século, esse espaço de tempo fosse inferior?368 

 Contudo, esta progressiva exposição do defunto parece-nos estar igualmente associada a 

um outro aspeto que é imprescindível analisar. Atentemos, em primeiro lugar, no quadro 

seguinte, o qual demonstra não só a evolução do número de testadores que se referem a um 

lugar de depósito, como ao mesmo tempo esclarece se este deveria suceder no mesmo local de 

sepultura. 

 

Quadro 13: Deposição dos defuntos 

 Anos  
Totais Depósito 

Do corpo 
1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 

 M F M F M F M F M F  
Na mesma igreja do 
sepultamento 

  1 2 3 4 10 11 11 12 54 

Em local diferente do 
de sepultamento 

    6 6 5 4 3 1 25 

Na mesma igreja, mas 
em local diferente 
nesta, onde será 
sepultado 

       1  1 2 

Conforme desejo do 
herdeiro 

   1 2 1   1 2 7 

Não indicado         1  1 
Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da 
Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-
89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de 
testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 

                                                             
367 AISC, Fundo da irmandade dos Santos Passos, Livro das certidões de missas dos irmãos defuntos e 
acompanhamentos da irmandade dos Passos e Santa Ana, 1716-1752, fls. 318-351, 631v.-639, 666v.-679. Em 
Paris, no século XVI, os enterros tinham lugar rapidamente, ocorrendo no próprio dia do falecimento ou no dia 
seguinte. Os corpos começavam a decompor-se rapidamente e era preciso enterrá-los. Leia-se a este respeito 
Harding, Vanessa, “Whose body? A study of attitudes towards the dead body in Early Modern Paris,” in Gordon, 
Bruce; Marshall (ed.), The place of the dead. Death and remembrance in Late Medieval and Early Modern, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 177. Contudo, há menções que já nessa época, entre os mais 
poderosos de Inglaterra que desejassem a exposição do seu corpo durante vários dias, se recorria ao 
embalsamento. Para este assunto veja-se Gittings, Claire, Death, burial and the individual in Early Modern England, 
London, Routledge,  1988, p. 29. 
368 De facto, segundo Gloria Rubio, na Época Moderna, os enterros tinham lugar frequentemente ainda no mesmo 
dia do falecimento da pessoa. Relativamente a este facto consulte-se Franco Rubio, Gloria, Cultura y mentalidad en 
la Edad Moderna…, p. 54. 
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Este quadro demonstra, em primeiro lugar, como a partir de meados do século XVIII, era 

crescente o número de testadores que se referiam ao local de depósito dos seus restos mortais. 

Se no cômputo geral da nossa amostra, a percentagem de indivíduos que designou um local de 

depósito foi de cerca de 36%, na verdade, a partir de 1760, mais de 60% dos testadores 

referiam-se a estas duas localizações e não indicavam apenas o local de sepultura. Se 

considerarmos somente os indivíduos que designaram um local de depósito, podemos constatar 

que mais de 61% desses testadores escolheram, para esse efeito, o mesmo local da sepultura. 369 

Ora como as pessoas não eram sepultadas nas suas casas, os seus restos mortais eram 

rapidamente transportados para as igrejas, onde iam ser sepultados. É certo que uma minoria 

de indivíduos estabeleceu locais diferentes para o depósito e para o enterro do seu cadáver. 

Correspondem a uma percentagem de menos de 30%, entre testadores que designaram um 

local de depósito, e de somente 10% se considerarmos todos os 250 testadores analisados. 

Significava este facto, um desejo de os seus cadáveres se manterem depositados nas 

residências, até à hora do enterro? Não necessariamente. O quadro seguinte demonstra os 

locais de exposição dos cadáveres, que os testadores estudados mencionaram. Estes incluíam 

tanto os que desejavam ser depositados e sepultados no mesmo local, como também aqueles 

que determinavam a exposição do seu corpo num lugar diferente do de sepultura. 

 

Quadro 14: Locais específicos de deposição dos defuntos 

 Anos  
Totais Depósitos 

do corpo 
1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 

 M F M F M F M F M F  
Igreja de Santa Cruz   1  2  1 5 2 1 12 
Igreja da Senhora a Branca    1    1 4  6 
Igreja da Misericórdia      1 2   3 6 
Igreja do convento do 
Carmo 

      1 1 1 3 6 

Igreja de São Vicente     1 1 1 2   5 
Igreja da Ordem Terceira      1 1 2 1  5 
Igreja de São Vítor        1  2 3 

Igreja de São João de 
Souto 

      2    2 

Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição de Monte de 
Penas 

      1 1   2 

Igreja do convento dos 
Remédios 

     1    1 2 

Igreja do convento Pópulo     1    1  2 

                                                             
369 Em termos absolutos, a percentagem de testadores que escolheu o mesmo local para o depósito e sepultura do 
corpo correspondeu a cerca de 22% do total dos 250 testadores. 
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Igreja de Maximinos    1       1 
Igreja da Sé          1 1 
Igreja da Cividade      1     1 

Igreja dos Congregados       1    1 
Capela de São Miguel o 
Anjo e de Nossa Senhora 
do Ó 

    2 1 2 1 2  8 

Capela de São Geraldo da 
Sé 

       1  1 2 

Capela do Senhor das 
Ânsias 

    1 1     2 

Capela de São Crispim da 
Sé 

         1 1 

Capela de Santo António 
do Campo dos Touros 

    1      1 

Claustro de Santo Amaro 
da Sé 

    1 1   1  3 

Defronte ao altar de Nossa 
Senhora da Boa Memória, 
na Sé 

      1    1 

Em casa      2 2 1 2 1 8 
A arbítrio do testamenteiro 
/herdeiro 

   1 3    1 2 7 

Não refere         1  1 
Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-
75, 85-85v., 89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-
198; Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 
 

 
O número de indivíduos que manifestou a vontade de o seu corpo ser exposto na sua 

casa, era comparativamente inferior em relação aos que, no quadro anterior, solicitaram a 

deposição dos seus restos mortais num lugar diferente daquele onde seriam enterrados. Isto 

significa que alguns testadores indicaram uma igreja para o seu corpo ser depositado e 

posteriormente definiram outra para ser sepultado. Este aspeto obrigava a duas viagens do 

corpo: de casa para o lugar de exposição, ou do velório, e em seguida, deste para o local de 

sepultura. Duvidamos que as duas viagens fossem solenemente acompanhadas pelas confrarias 

e párocos. Ao invés, colocamos a hipótese de estes tomarem apenas parte na viagem do corpo 

até à última morada, por ser essa a hora do funeral. 

 Todavia, a maioria dos testadores estudados, que designaram um lugar de depósito para 

o seu corpo, determinou que este seria no local de sepultura. Assim, o velório do corpo do 

defunto, na segunda metade do século XVIII, era uma vivência que, para um número crescente 

de indivíduos, devia ter lugar não na sua habitação, mas antes num templo religioso. Era lá que 

o corpo devia ser velado, que os vizinhos e amigos deviam ir rezar pelo defunto, prestando-lhe 

homenagem. Se as pessoas continuavam geralmente a morrer em suas casas, junto dos que 
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lhes eram mais próximos, parece, contudo, ter-se consolidado progressivamente uma vontade de 

fazer transitar para outro espaço físico, o período de exposição dos restos mortais. Estava a 

consolidar-se uma nova atitude perante a morte na cidade, que apontava no sentido de uma 

maior separação entre os mortos e os vivos, traduzindo-se numa crescente rejeição da presença 

do corpo do defunto na habitação doméstica, optando-se antes preferencialmente, pela sua 

remoção para um outro espaço. A este facto não terão sido também certamente alheias as 

novas ideias higienistas, que preconizavam igualmente esta separação como medida importante 

de saúde pública.370  

Contudo, outros motivos podem ser ainda considerados. É certo que foram os testadores 

a fazer a distinção entre lugares de depósito e de sepultura. A questão que se coloca, é de se 

saber se estes estavam a caucionar uma prática de afastamento da vivência do período de 

velório no meio familiar, iniciada pelos vivos, ou se o seu objetivo era também o de pretender 

aliviar os seus familiares de um possível fardo que constituía a manutenção dos despojos 

mortais em casa. Era sempre um momento em que se recebiam amigos e vizinhos para velarem 

o defunto e a quem, por vezes, era preciso providenciar alimentação.371 Para além disso, não 

podemos pôr de lado a hipótese de, por detrás desta mudança, os indivíduos esperarem obter 

maiores benefícios espirituais, através da exposição do corpo num lugar de culto e oração.372  

Quem terá introduzido, originalmente, a prática de remoção dos cadáveres para as igrejas, no 

sentido de serem aí velados? Os testadores ao sentirem-se aproximar-se a morte? Ou as famílias 

terão iniciado esta prática que posteriormente ficou plasmada a nível testamental? São questões 

a que este trabalho não consegue dar resposta plena, mas que não queremos deixar de levantar. 

 Um número importante de testadores, cerca de 40%, continuou a não referir nenhum 

lugar de depósito, na segunda metade do século XVIII. Cremos que esta ausência refletirá um de 

dois significados. Estes homens e mulheres podiam continuar a seguir a antiga tradição de 

manter os corpos em casa até à hora do enterro, especialmente nos casos de extrema pobreza, 
                                                             
370 O pensamento iluminista francês criticava a proximidade dos vivos com as pessoas moribundas e com os corpos 
dos defuntos. Veja-se Petruski, Maura Regina, “A cidade dos mortos no mundo dos vivos – os cemitérios,” in Revista 
de História Regional, 11 (2), Ponta Grossa, Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
2006, p. 99. 
371 Na região francesa dos Pirenéus, era costume providenciar-se uma refeição aos elementos presentes nos velórios 
e nos funerais. Em relação a esta refeição veja-se Desplat, Christian, La vie, L´amour, la mort, Rites et coutumes 
XVI-XVIII siécles, Biarritz, J&D Éditions, 1995, p. 356. 
372 Reportando-se à realidade da Estremadura portuguesa do fim da Idade Média, Hermínia Vasconcelos Vilar sugere 
também a possibilidade de uma rápida remoção dos restos mortais dos defuntos, para serem expostos nas igrejas. 
O objetivo seria o de beneficiar o indivíduo com a sacralidade oracional do lugar, bem como um maior controlo dos 
gestos rituais feitos pelos vivos em honra do defunto, os quais podiam ser considerados pagãos pela Igreja. Leia-se 
Vilar, Hermínia Vasconcelos, A Vivência da Morte no Portugal Medieval…, p. 206. 
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para evitar o pagamento do depósito do defunto. Em alternativa, é possível que alguns indivíduos 

tivessem já assimilado a prática crescente de depósito dos restos mortais dos defuntos no local 

de enterro e a entendessem como natural, não demonstrando preocupação em o referenciar de 

modo específico no seu testamento. Seja como for, é notório que, na segunda metade do século 

XVIII, existia uma tendência crescente de transposição do período de velório dos defuntos para 

as igrejas, retirando-o das habitações. Todavia, devemos recordar que estamos a falar de uma 

evolução verificada num contexto urbano. No mundo rural, a prática de depósito do féretro em 

casa permaneceu até ao presente. 

 A exposição dos cadáveres nas igrejas forneceu também indicações pontuais sobre a 

forma como devia decorrer o velório fúnebre. Se um pequeno número de testadores pediu para 

o seu corpo ser colocado sobre um taburno, ou estrado,373 outro manifestou o desejo de que este 

período de tempo não se transformasse numa exibição reprovável de vaidade, recusando 

expressamente a exposição dos restos mortais com fausto, pompa, aparato ou grandeza. 374 

Seriam estas manifestações de sentido contrário o choque entre a exuberância de sinais e 

manifestações visuais do barroco e uma nova visão mais simples do que devia ser o velório dos 

mortos? Esta nova visão refletia a mudança dos homens e do tempo à realidade da morte.375 

 

3.4.1. Os sepultamentos nas igrejas confraternais 

 

As confrarias de São Vicente, do Bom Jesus dos Santos Passos, de Santa Cruz e a de 

Nossa Senhora-a-Branca eram detentoras de edifícios religiosos que acolheram os corpos de 

muitos citadinos, confrades ou não.376  

A irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos encontrava-se numa situação específica, 

no início do século XVIII, quando estava ainda sedeada na igreja do convento do Pópulo. Como já 

                                                             
373 Curiosamente, as constituições sinodais publicadas em 1697, proibiam a ereção de essas ou túmulos 
levantados, por ocasião das exéquias fúnebres. Aparentemente, os fiéis, com a cumplicidade do clero, procuravam 
contornar esta proibição. Em alternativa, ela pode ter sido levantada no século XVIII. Constituiçõens synodais do 
arcebispado de Braga ordenadas no anno de 1639…, pp. 293-294. 
374 Também em Espanha várias pessoas procuravam um funeral sem pompa nem fausto. Veja-se a este respeito 
Maria José de la Pascua, “La lucha por el control de las exéquias: el sindico personero, porta-voz del descontento 
del pueblo gaditano com sus curas párocos,” in Álvarez Santalo, C.; Buxó, Maria Jesus; Becerra, S. Rodriguez 
(coord.), La Religiosidad Popular. Vida y Muerte: la imaginacion religiosa…, p. 389. 
375 D. Frei Caetano Brandão preconizou, no final do século XVIII, um modelo de vivência religiosa mais humilde e 
austero. Para este assunto leia-se Soares, Maria Ivone da Paz, E a sombra se fez verbo. Quotidiano feminino 
setecentista por Braga, Braga, Associação Comercial de Braga, 2009, pp. 50-51. 
376 Para estas irmandades possuidoras de templos particulares, as sepulturas tornavam-se numa fonte de receitas. A 
este propósito leia-se Assis, Virgínia Maria Almoedo de, “A irmandade do Santíssimo Sacramento…,” pp. 69-70. 
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referimos, devido ao acordo estabelecido com os frades deste convento, a irmandade possuía 

alguns “carneiros” que estavam reservados para neles serem enterrados os seus confrades.377 A 

irmandade facultava ainda a possibilidade destas sepulturas serem utilizadas pelos cônjuges dos 

confrades, bem como pelos pais, filhos e sogros que estes tivessem sustentando em sua casa.  

O custo que acarretava o enterro nestes “carneiros” era variável. Os confrades apenas 

pagavam ao homem que abrisse a cova, tendo ainda de fornecer cal e vinagre. Estes dois 

elementos serviriam para acelerar a decomposição dos cadáveres378 e afastar maus cheiros. No 

que dizia respeito às pessoas que vivessem sob a dependência do confrade, na sua casa, a 

irmandade fazia várias distinções. Se fossem pais ou sogros pobres e sem bens pessoais, 

tinham de desembolsar cinco tostões para a irmandade, para além do pagamento ao coveiro, 

bem como facultar a cal379 e o vinagre. Se não fossem pobres, teriam de pagar mil réis à 

instituição, para além das despesas com a cal e o vinagre. 380 

Em relação aos filhos dos irmãos da confraria, o crivo era igual para todos: era 

necessário o desembolso de cinco tostões como pagamento à organização confraternal, para 

além das outras despesas que já referimos, inerentes ao enterro.381 A irmandade tinha em 

                                                             
377 A Misericórdia de Aveiro possuía igualmente “carneiros” para enterro dos defuntos. Veja-se Barreira, Manuel, 
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Poder, pobreza e solidariedade, Aveiro, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, 
1998, pp. 104-106. De facto, várias irmandades possuíam nos templos religiosos áreas de sepultamento 
reservadas aos seus membros. Consulte-se Froeschlé-chopard, Marie-Hélène, La Religion Populaire en Provence 
Orientale aux XVIII siècle, Paris, Éditions Beauchesne, 1980, p. 289. 
378 No período barroco os pregadores socorriam-se da imagem do corpo em decomposição para alertarem os vivos 
sobre a brevidade da vida e a certeza da morte que a todos reduzia a ossos descarnados. Consulte-se Móran, 
Manuel; Andrés-Gallego, José, “O pregador” in Villari, Rosario (dir), O Homem Barroco, Lisboa, Editorial Presença, 
1995, p. 138; Pereira, Fernando António Baptista, “Lisboa barroca da restauração ao terramoto de 1755. A vida e a 
mentalidade do espaço, do tempo e da morte,” in Moita, Irisalva (coord.), O livro de Lisboa, Lisboa, Livros do 
Horizonte, 1994, p. 356. Desde os fins da Idade Média que em algumas igrejas os ossos eram expostos 
artisticamente, como forma de estimularem a meditação dos vivos sobre a morte. Veja-se Veloso, Carlos, As capelas 
de ossos em Portugal “Speculum mortis” no espectáculo barroco, Coimbra, Minerva, 1993, pp. 8-13. 
379 A recomendação do uso de cal sobre os corpos dos defuntos, em Espanha, vinha já do século XVII. Veja-se sobre 
este ponto Martínez Gil, Fernando, Muerte y sociedad en la España de los Austrias…, p. 444. 
380 Em 1720 uma filha de um irmão foi enterrada num dos “carneiros” da irmandade pagando 4800 réis. Poderá 
este valor assinalar um significativo aumento do preço dos locais de enterramento para os filhos dos confrades, a 
menos que represente igualmente a despesa com a cal, vinagre e pagamento ao coveiro. AISC, Fundo da 
irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa e juntas e aceitação de irmãos da 
irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fl. 401. 
381 Em 1732, a confraria pagou 200 réis ao coveiro da igreja do Pópulo para enterrar um confrade pobre nos seus 
“carneiros.” Concedeu ainda 1200 réis para o ajudar com outras despesas referentes ao seu enterro. Não foi um 
caso isolado. Em outras situações a confraria concedeu esmolas no valor de por exemplo 480, 800 e 1200 réis 
para ajudar nas despesas de enterros dos seus confrades pobres. Colocamos todavia a hipótese de que esta ajuda 
aos enterros estivesse relacionada também com a concessão de esmolas para os confrades pobres comprarem um 
hábito para se amortalharem. De qualquer modo, era uma forma da instituição exercer a caridade para com os seus 
no momento do enterro. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa e 
juntas e aceitação de irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fls. 418, 550; Livro de termos de mesa 
da irmandade do Bom Jesus dos Passos, 1740-1772, fls. 17v., 40, 194v. 383, 595. 
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atenção os irmãos mais pobres: neste caso a instituição tomava a seu encargo o custo da cal e 

do vinagre, bem como o pagamento ao coveiro.382 

Em 1723 deu-se a saída da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos do convento 

do Pópulo, em conflito com os frades, instalando-se a instituição na igreja de Santa Ana, templo 

que passou a administrar. A irmandade tinha um novo local onde podia autorizar enterros, mas 

quis manter igualmente o controlo dos “carneiros” que usufruíra no Pópulo. Os frades 

agostinhos opuseram-se a esta pretensão, alegando que a saída da irmandade lhes retirara 

quaisquer direitos sobre os referidos locais de enterro. A situação arrastou-se por vários anos em 

decisões judiciais. Nesse período de tempo, os frades do Pópulo impediram que a irmandade 

fizesse os enterros nas sepulturas de que se dizia proprietária. Em junho de 1729, uma 

moradora na rua dos Chãos deixara em testamento que o seu corpo seria sepultado nos 

“carneiros” da irmandade, na igreja do Pópulo. A Mesa mandara dois coveiros para abrir a cova 

mas, durante a execução dessa tarefa, tendo já retirado as pedras da sepultura, foram 

impedidos de continuar por um religioso agostinho. Os frades fizeram, então, o enterramento da 

defunta, uma ação que a irmandade considerou como um desrespeito e uma violência contra os 

seus direitos. A questão esteve em aberto durante vários anos, com decisões favoráveis para 

ambos os lados. Foi apenas em 1736 e 1741 que a irmandade obteve a conclusão do processo, 

a qual lhe concedeu a posse plena e o usufruto dos referidos “carneiros.”383 

Os estatutos de 1747 vieram definir as regras de funcionamento da concessão de 

sepulturas por parte da confraria, quer no que dizia respeito às que possuía no convento do 

Pópulo, quer em relação às da igreja de Santa Ana. No que dizia respeito aos enterros nesta 

última, a irmandade especificou os preçários conforme o estatuto das pessoas e os locais onde 

desejavam ser sepultadas, no interior da igreja. Assim, qualquer indivíduo que manifestasse o 

desejo de ser sepultado na capela-mor da igreja, tinha de obter em primeiro lugar, uma licença 

                                                             
382 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Passos, 1707, fls. 39v.-40. 
383 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa e juntas e aceitação de 
irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fl. 526v.; Questões entre os religiosos do Pópulo e a 
irmandade dos Santos Passos, 1741, não paginado; Sentença de força que a irmandade alcançou sobre o uso das 
sepulturas e carneiros que a mesma irmandade tem na igreja do Pópulo, 1725, não paginado; Sentença de força 
nova do juiz e oficiais da irmandade dos Santos Passos desta cidade contra o reverendo reitor do colégio de Nossa 
Senhora do Pópulo e mais religiosos do mesmo colégio sobre as sepulturas, 1729, não paginado; Sentença de força 
nova do juiz e oficiais da mesa da do Bom Jesus dos Santos Passos contra o padre reitor e mais religiosos do 
convento do Pópulo desta cidade, 1736, não paginado. 
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do Ordinário Diocesano, para o poder fazer.384 Se fossem membros da confraria pagavam 10 mil 

réis, caso contrário despenderiam 20 mil réis, quantias bastante elevadas e só ao alcance de um 

conjunto de indivíduos bastante restrito. Os defuntos, através dos herdeiros, teriam ainda de 

desembolsar 480 réis para pagarem ao servo, se fossem transportados em esquife à sepultura, 

valor que aumentava para 1200 réis, se fossem enterrados em caixão. Os altos preços 

praticados para os sepultamentos na capela-mor não nos surpreendem, por ser um local muito 

prestigiado. Por outro lado, o enterro em caixão, sendo mais caro, era solicitado por poucos 

indivíduos, pois implicava maior esforço por parte dos coveiros, para além de, desta forma, o 

defunto ocupar espaço por um período de tempo mais prolongado.385 De facto, com o caixão, os 

corpos decompunham-se de forma mais lenta, não libertando espaço para novos enterros. 

Se o enterro tivesse lugar entre o arco que delimitava a capela-mor e as grades internas 

da igreja, que marcavam o limite superior da sua nave, os confrades pagavam 800 réis à 

irmandade, enquanto os restantes desembolsavam 4800 réis. Continuamos, deste modo, a 

constatar que os confrades beneficiavam de importantes vantagens financeiras em relação às 

outras pessoas, se pretendessem ser sepultados na igreja da sua irmandade, mesmo nos locais 

mais prestigiados. O servo que abria as covas nesta área, era pago com 400 réis se o defunto 

não fosse enterrado num caixão e com 960 réis se assim sucedesse. Ainda em relação aos 

enterros na zona entre as grades e a capela-mor, ou seja no transepto, os estatutos previam que 

os confrades pudessem sepultar aí os seus filhos, pais e irmãos que vivessem em sua casa, sob 

seu sustento, pagando 2400 réis para a instituição e 400 para o servo abrir a cova. Ou seja, a 

confraria tinha em atenção os familiares sob a responsabilidade dos seus confrades, atribuindo-

lhes um preçário intermédio entre o praticado com os seus membros e o estabelecido para as 

restantes pessoas. 

 Por fim, os confrades que manifestassem desejo de serem sepultados na igreja de Santa 

Ana, das grades para baixo, ou seja na nave, nada pagariam para além de 300 réis para o servo 

                                                             
384 Havia quem apelasse até para a autoridade suprema da igreja bracarense. Por exemplo, em 1744 uma confrade, 
de nome Maria de Magalhães, pedira ao arcebispo D. José (1741-1756) uma licença para se poder sepultar na 
capela-mor da igreja de Santa Ana, a qual foi concedida. A irmandade, tendo em atenção que a referida confrade 
concedera uma esmola importante para a compra de pedra utilizada nas obras da capela-mor da igreja, decidiu 
também sepultá-la sem exigir nenhum pagamento. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 
Livro de termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Passos, 1740-1772, fl. 87v. 
385 Em contrapartida, na Europa do Norte, desde o século XIII que se vinha a divulgar progressivamente o uso do 
caixão para os enterros dos defuntos. Sobre esta divulgação leia-se Binski, Paul, Medieval death…, p. 55. Na França 
a sua difusão começou no século XV, embora em menor escala do que na Europa do Norte. Para este facto 
consulte-se Treffort, Cécile, “Les meubles de la mort: lit funéraire, cercueil et natte de paille,” in Alexander-Bidon, 
Daniéle; Treffort, Cécile (dir.), A réveiller les morts…, pp. 207, 221. 
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fazer o seu trabalho. Esta regalia era igualmente concedida aos seus cônjuges. No que dizia 

respeito aos filhos dos confrades que desejassem ser sepultados das grades da igreja para 

baixo, o pagamento cifrava-se em apenas 240 réis, a que deviam acrescentar mais 200 para o 

servo. Já as pessoas que não pertencessem à irmandade eram sepultadas nessa zona do 

templo mediante o dispêndio de 480 réis para a instituição.386 Ao contrário do que verificámos 

nos enterros entre as grades e a capela-mor, os estatutos nada referiram sobre o custo dos 

sepultamentos de outros familiares dos confrades, para além dos seus filhos, que deviam 

descansar abaixo das grades. Possivelmente, pagariam o mesmo que as outras pessoas. No que 

dizia respeito a este espaço específico de inumação dos corpos, dentro da igreja de Santa Ana, é 

importante igualmente referir que a irmandade concedia uma atenção especial às crianças que 

tivessem até sete anos de idade. As que fossem filhas dos confrades podiam ser aí sepultadas, 

pelo pagamento de apenas 100 réis à irmandade e 120 réis ao coveiro, ao passo que as que o 

não eram podiam ter direito a sepultura mediante o pagamento de 200 réis para a instituição, 

acrescidos de 150 réis para o servo.387  

Como referimos, a irmandade manteve a posse dos “carneiros” do convento do Pópulo, 

após uma longa querela judicial com os frades agostinhos. Os “carneiros” eram em número de 

14 e estavam localizados defronte à capela, no interior da igreja do Pópulo, onde estivera 

sedeada a irmandade. Os confrades podiam ser sepultados nos ditos locais sem qualquer 

pagamento à instituição, excepto ao indivíduo que abria a sepultura, tendo também de fornecer a 

cal e o vinagre. Os filhos dos confrades usufruíam igualmente desta regalia. Contudo, 

possivelmente por dispor agora de mais espaços para sepultar, a irmandade decidiu abrir a 

possibilidade aos não confrades, sem qualquer ligação familiar aos membros da instituição, no 

sentido de estes poderem ser enterrados nos referidos locais mediante o pagamento de 960 réis 

à confraria, bem como o custo com o trabalho do coveiro.388 

                                                             
386 Igual preço era praticado, na Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, para os não confrades que 
desejassem ser sepultados na igreja da instituição. Sobre este preçário leia-se Dionísio, Paula Carolina, A Santa 
Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim…, p. 198. 
387 Durante a maior parte da Idade Moderna, a mortalidade infantil abaixo dos sete anos de idade raramente era 
registada nos registos paroquiais, sendo por isso desvalorizada. Santos, Carlota Maria Fernandes dos, Santiago de 
Romarigães, comunidade rural do alto Minho: sociedade e demografia (1640-1872), Braga, Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade do Minho & Câmara Municipal de Paredes de Coura, 1999, p. 193. Aparentemente, em 
meados do século XVIII, algumas confrarias, como a do Bom Jesus dos Santos Passos estavam a conceder maior 
atenção a esta faixa etária, ao nível dos sepultamentos.  
388 Os preços enunciados nos estatutos foram em geral seguidos pela irmandade. Realçamos o facto de uma criança 
ter sido sepultada acima das grades para cima por 480 réis. É possível que se tratasse de uma criança até sete 
anos de idade e, por isso, o preço fosse mais baixo do que aquele praticado com os filhos de confrades sepultados 
nesse local da igreja. Sabemos que também cobrava por alguns depósitos de cadáveres de não confrades na sua 
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Na confraria de São Vicente, em 1710, sabemos que não era permitido o enterro de 

nenhuma pessoa acima do arco da igreja, ou seja, na capela-mor, seguindo certamente as 

indicações clericais das constituições sinodais.389 A Mesa decidiu, então, que qualquer pessoa 

estranha à irmandade, podia ser sepultada na igreja, do arco do cruzeiro390 anterior à capela-mor 

para baixo, até à porta, entregando 400 réis à instituição,391 enquanto os irmãos pagavam 

somente 100 réis.392 Este pagamento tinha por fim ajudar a custear as obras que estavam a ter 

lugar no edifício, manifestando a confraria a intenção de nada cobrar pela sepultura dos 

confrades, quando estas terminassem. 

Este cenário foi novamente avaliado em 1723, com a elaboração dos novos estatutos. 

Os mesmos deixaram prescrito que os confrades que tivessem desempenhado os cargos de 

juízes e secretários, podiam ser enterrados, bem como as suas mulheres, na zona da igreja das 

grades para cima, gratuitamente.393 Com esta regalia, a instituição recompensava o trabalho que 

estes indivíduos desenvolviam na administração dos cargos da Mesa, tornando-os, assim, mais 

apelativos, através da concessão de sepultura gratuita, numa área mais sagrada e prestigiante 

da igreja. Os confrades que não tivessem desempenhado esses cargos, estavam obrigados a 

pagar mil réis à irmandade, enquanto os que não fossem irmãos teriam de entregar o dobro 

dessa quantia.394 

                                                                                                                                                                                   
igreja, 300 réis, preço que em 1768 baixou para 240. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 
Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1747, fls. 131v.-133, 135; Livro dos 
rendimentos da casa e anais, 1628-1708 e de 1737 até se incorporar na irmandade de Santa Cruz em 1772, da 
irmandade dos Santos Passos e Santa Ana, fls. 373v.-378, 427, 430, 488v.-489, 512v., 521-521v., 532, 542-
552v., 554, 562, 566v.-569; Livro de termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Passos, 1740-1772, fls. 
609v.-610. 
389 Em relação ao cariz extremamente restritivo para os sepultamentos perto do altar-mor leia-se também Costa, 
Adelaide Pereira Milán da, “O espaço dos vivos e o espaço dos mortos nas cidades da Baixa Idade Média,” in 
Mattoso, José (dir.), O reino dos mortos na Idade Média peninsular…, p. 181. 
390 O arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles concedera autorização à irmandade para proceder aos enterramentos na 
zona entre as grades e o arco do cruzeiro. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de visitas de D. 
Rodrigo de Moura Teles, fl. 5. 
391 Quase 100 anos antes era este o preço por um enterro na igreja da Misericórdia de Mora. Confira-se Lopes, 
Correia, A Santa Casa da Misericórdia de Mora…, p. 98. 
392 Simultaneamente, o servo que abria as sepulturas recebia até aí cem réis, de cada vez que executava este 
trabalho. Solicitando um aumento à irmandade, esta decidiu que por abrir a cova para uma pessoa menor de sete 
anos, o servo recebia 100 réis, valor que era aumentado para 200 réis por proceder ao enterro de qualquer 
indivíduo maior de sete anos. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade 
de São Vicente, 1701-1720, fls. 125-125v.  
393 Na paróquia de Santa Maria Madalena de Granada, os mesários da confraria das Almas local tinham direito a ser 
sepultados em áreas diferentes das dos restantes confrades, na igreja local. Veja-se sobre este aspeto Lopez Munoz, 
Miguel Luiz, Las cofradias de la parroquia de Santa Maria Magdalena…, p. 91. 
394 Em relação aos pagamentos dos enterros efetuados na igreja de São Vicente leia-se também Sousa, Ariana Sofia 
Almendra de, Os estatutos e a confraria de São Vicente de Braga no século XVIII, Braga, Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade do Minho, 2011, pp. 108-109, tese de Mestrado policopiada. 
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Contudo, os membros da instituição nada pagavam, se desejassem ser sepultados na 

igreja, das grades para baixo, ao passo que aqueles que a ela não pertencessem teriam de 

gastar 200 réis. Este preço relativamente baixo das sepulturas no interior da igreja de São 

Vicente, pode ajudar certamente a explicar o motivo da elevada procura para sepultamento nesta 

igreja, como verificámos através do estudo dos testamentos.   

Os estatutos de 1723 não foram muito claros na distinção da zona da capela-mor como 

local de enterro específico.395 O único critério diferenciador, sobre o custo dos enterros no interior 

da igreja, era se estes tinham lugar acima ou abaixo das grades.396 Possivelmente, a irmandade 

continuava a restringir e proibir o sepultamento nesse local. Em 1738, ocorreu uma reforma dos 

estatutos da instituição, a qual definiu que os não confrades que quisessem ser sepultados na 

capela-mor, do arco cruzeiro para cima, tinham de despender 12 mil réis e apresentar uma 

licença do Ordinário Diocesano.397 Notamos, contudo, que esta reforma nada refere sobre os que 

eram confrades e manifestassem igual desejo. Os irmãos que quisessem ser sepultados na 

capela-mor, nada pagariam à confraria, tendo apenas que apresentar também a referida licença, 

determinada pelas constituições sinodais?398  Parece-nos difícil que fosse esta a prática seguida. 

Na verdade, como verificámos anteriormente, os confrades que não tivessem desempenhado 

cargos da Mesa, tinham de pagar pelo sepultamento acima das grades. Qual a distinção a que a 

                                                             
395 No ano de 1732, aproveitando-se possivelmente desta indefinição regulamentar, Custódia Pereira pediu à Mesa 
da irmandade que lhe concedesse sepultura para a sua mãe, na capela-mor. O preço ficou ao arbítrio da Mesa. 
Esta, tendo-se reunido, decidiu autorizar o sepultamento na capela-mor por cinco moedas de ouro que perfaziam a 
quantia de quatro mil réis. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de 
São Vicente, 1720-1736, fl. 240v. 
396 As sepulturas podiam estar tapadas com madeira ou pedra, obrigando a obras de carpintaria e pedraria. AISVTE, 
Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748, fl. 337. 
397 Curiosamente, ainda nesse ano de 1738, poucos meses antes da reforma estatutária ter sido efetuada, D. Maria 
Joana Osório, viúva de Baltazar de Sousa e Meneses, solicitou autorização para sepultar o marido na capela-mor da 
igreja, na sepultura onde repousavam os restos mortais do pai do defunto, Diogo de Sousa Meneses. A viúva 
requereu à Mesa que esta definisse o preço, o qual foi fixado em 3200 réis. Os mesários justificaram este valor, que 
era inferior ao que concederam a Custódia Pereira e ainda o era mais em comparação com o que iriam definir 
estatutariamente, devido “ ao bom serviço que seu pai Diogo de Sousa Meneses fizera a esta casa”. É provável que 
o referido Diogo de Sousa tivesse desempenhado algum cargo na irmandade, ou a apoiasse financeiramente. Quase 
em simultâneo, o abade Manuel Simão de Alpoim pediu para enterrar o seu pai, João de Alpoim, na capela-mor da 
igreja, tendo apresentado a autorização do Ordinário. A Mesa anuiu ao pedido desde que ele pagasse o mesmo 
valor estabelecido com a viúva D. Maria Joana Osório, mas não avançou nenhuma razão para a decisão que tomou. 
AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748, 
fls. 41, 44. 
398 A licença devia ser apresentada ao secretário, para que este desse ordem ao servo para abrir a sepultura. 
AISVTE, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1700-1720, fls. 125-125v.; Livro de estatutos da 
irmandade de São Vicente, 1723, fls. 27-28, fl. 42; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-
1748, fl. 51. 
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confraria procedia, nos enterros dos confrades acima das grades, se estes tivessem lugar na 

capela-mor, ou se ocorressem na zona do transepto ou cruzeiro? 

Os estatutos de 1768 foram mais específicos nas diretrizes que apontaram, acerca dos 

tumulamentos no interior da igreja de São Vicente. Tal como nos estatutos de 1723, os 

confrades que tivessem desempenhado as funções de juízes ou secretários, bem como as suas 

mulheres, podiam ser sepultados na igreja, das grades para cima, até à capela-mor, exclusive,399 

sem qualquer pagamento à irmandade. Os outros confrades teriam de despender mil réis. Em 

qualquer caso, não estavam isentos de pagar ao servo que abrisse a cova. Já em relação aos 

não confrades, o custo cifrava-se em dois mil réis, o dobro do que pagavam os irmãos. 

Todavia, este regulamento definiu também as condições de enterro na capela-mor. Os 

confrades que tivessem exercido funções nos cargos acima referidos podiam ser aí enterrados, 

sem procederem a um pagamento, ainda que necessitando da licença do Ordinário Diocesano.400 

Os restantes irmãos pagavam dois mil réis, mas a escolha da sua sepultura ficava a cargo do 

juiz ou do secretário, demonstrando que os restantes confrades não detinham uma completa 

liberdade de inumação nesta área. Pelo contrário, parece-nos evidente que, deste modo, ao 

depositar-se nas mãos destes dirigentes da confraria, a escolha do local de sepultura dos outros 

membros na capela-mor, se procurava não colocar em causa as possibilidades de escolha 

tumular, feita pelos confrades que tinham desempenhado os cargos de juiz ou secretário. Por 

seu turno, as pessoas estranhas à instituição tinham de desembolsar 12 mil réis. Como 

podemos constatar, procurava-se que o sepultamento nesta área fosse dificultado a quem não 

fizesse parte da família confraternal, através do elevado preço que era pedido. E, na verdade, só 

mesmo aqueles que tivessem desempenhado os cargos mais importantes da irmandade tinham 

total liberdade para serem aí sepultados.401 Assim, a instituição tentava atrair as pessoas de 

                                                             
399 A zona junto ao altar-mor era dos locais mais prestigiados para os sepultamentos. Veja-se sobre este facto 
Pereira, Maria das Dores Sousa, Entre ricos e pobres: a actuação da Misericórdia de Ponte da Barca 1630-1800, 
Braga, Santa Casa da Mia de Ponte da Barca, 2008, p. 232. 
400 Madalena André fizera, em 1632, uma doação à Misericórdia de Fão para esta poder construir a capela-mor da 
sua igreja, com a condição de ficar reservada para sua sepultura e dos seus descendentes. Mais tarde a 
Misericórdia desrespeitou este acordo, motivando um conflito com os familiares da doadora. Em 1743 um novo 
acordo reservou duas sepulturas perpétuas na capela-mor para a família de Madalena André e outras duas para as 
pessoas de maior qualidade, bem como para os provedores da instituição. Confira-se Mariz, Carlos Domingos da 
Venda, A Santa Casa da Misericórdia de Fão: quatro séculos de história, Fão, Santa Casa da Misericórdia de Fão, 
2000, p. 36. 
401 A irmandade parece ter tido igualmente alguma relutância em conceder sepulturas familiares a título perpétuo. 
Em 1729 o padre Mateus da Silva, morador nos Biscainhos, manifestou à Mesa o desejo de ser confrade, para 
além de solicitar a concessão de uma campa na igreja para ser enterrado. A Mesa tendo analisado o seu pedido, 
concedeu-lhe uma sepultura, que estaria reservada para ele no momento da sua morte. A instituição chegou 
mesmo a autorizar que o referido sacerdote colocasse um letreiro na campa, provavelmente para indicar que esta 
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maior prestígio ao exercício dos seus cargos administrativos, facultando-lhes um enterro gratuito, 

na zona mais sagrada e prestigiada da igreja, numa sepultura à sua escolha.402 Já no que dizia 

respeito aos enterros efetuados abaixo das grades, os estatutos mantiveram as regras previstas 

anteriormente. A irmandade enterrava gratuitamente os seus membros que quisessem ser aí 

sepultados, enquanto relativamente aos elementos estranhos manteve o preço de 200 réis. 403   

As condições definidas pelos estatutos de 1768 foram posteriormente atualizadas em 

1783. O preçário definido em 1768 para todos os enterros efetuados acima das grades do 

templo, bem como aquele que vigorava para os confrades, nos enterros em qualquer zona da 

igreja, foi mantido. Mas os responsáveis da organização confraternal estabeleceram que, em 

relação aos sepultamentos das grades da igreja para baixo, os indivíduos não confrades 

pagariam pela sepultura 700 réis à instituição e 200 ao servo pelo trabalho de coveiro, valor que 

aumentava para 400 réis se o cadáver fosse enterrado num caixão.404 Por seu turno, o enterro de 

crianças pequenas, possivelmente até aos sete anos de idade, era efetuado mediante o 

pagamento de 320 réis para a irmandade e 160 réis para o servente.405 Esta atualização das 

regras de sepultamento, abaixo das grades da igreja, definiu ainda condições mais favoráveis 

para os enterros dos filhos dos confrades, ou de qualquer outra pessoa que vivesse em casa 

destes à sua custa, os quais pagariam somente metade dos valores apresentados para os não 

confrades. As regras redigidas em 1783 abordaram também os preços relativos aos depósitos 

dos restos mortais dos defuntos na igreja, refletindo a importância que esta prática adquirira 

entretanto. Deste modo, o depósito dos cadáveres dos indivíduos estranhos à instituição, na 

igreja de São Vicente, implicava um custo de 300 réis. Em relação às crianças pequenas, o 

                                                                                                                                                                                   
estava reservada para si. No entanto, a Mesa decidiu também que após o enterro, a campa regressaria à posse da 
irmandade e, deste modo, os familiares do clérigo não tinham qualquer direito especial de nela ser sepultados. 
AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1720-1736, 
fl. 185v. 
402 A Misericórdia bracarense concedia igualmente condições especiais de sepultamento na sua igreja, aos irmãos 
que tivessem desempenhado cargos diretivos. Consulte-se a este respeito Castro, Maria de Fátima, A irmandade e 
Santa Casa da Misericórdia de Braga…, p. 16. 
403 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos da irmandade de São Vicente, 1768, fls. 55, 61. 
404 Para abrir as sepulturas e fazer as covas, a irmandade tinha em seu poder uma enxada, bem como três chaves 
de ferro e um ferro. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de trastes e ornatos da irmandade de São 
Vicente, 1789-1860, fl. 16. Aliás, já no século XV, a confraria de São Domingos de Guimarães tinha em seu poder 
igualmente pás, enxadas e um alvião para abrir as covas efetuadas no hospital a seu cargo. Veja-se sobre estes 
objetos Marques, José, “A confraria de São Domingos de Guimarães (1498),” in Revista da Faculdade de Letras - 
História, vol. I, IIª série, Porto, Universidade do Porto, 1984, p. 66. 
405 Em 1767, os que não eram membros da Ordem Terceira de São Francisco em Braga podiam ser sepultados na 
sua igreja, das grades para baixo, mediante o pagamento de 720 réis. Os confrades eram aí sepultados 
gratuitamente. Confira-se Moraes, Juliana de Mello, Viver em Penitência…, pp. 209, 304-305. 
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depósito do seu corpo tinha um custo de 150 réis. As fontes nada indicam sobre os depósitos 

dos cadáveres dos confrades, o que nos faz pensar que seria um serviço gratuito.406 

 A análise dos dados dos livros de receita e de covagens da irmandade demonstra que as 

indicações prescritas pelos estatutos eram, em geral, seguidas, embora possamos constatar a 

presença de alguns aspetos novos. Os estatutos de 1723, nada previam em relação aos preços 

a aplicar aos enterros das crianças sepultadas das grades para baixo, mas a consulta destas 

fontes demonstra que os mesários cobravam 100 réis pelo seu enterro, ou seja, metade do 

preço cobrado por um adulto e não praticavam qualquer diferenciação entre os filhos de 

confrades e os que o não eram. Estas fontes revelam ainda os primeiros preços verificados em 

relação aos depósitos dos restos mortais dos defuntos na igreja, os quais acabariam por ser 

definidos somente na atualização de 1783, como vimos. Os primeiros dados referentes a esta 

prática surgem em meados da década de 1760. A irmandade cobrava 60 réis pelo depósito de 

crianças, possivelmente até aos sete anos de idade407 e o dobro do preço pela exposição dos 

corpos das restantes pessoas. Posteriormente, na década de 1770, o depósito de crianças foi 

pago a 120 réis, valor que seria certamente o dobro para os adultos.  

Reportando-nos ainda à revisão estatutária efetuada em 1783, verificámos que esta foi 

cumprida, mas os dados compulsados nas décadas de 1780 e 1790, demonstram igualmente 

uma nova modalidade no que dizia respeito aos depósitos e enterros efetuados na igreja da 

irmandade. Na verdade, aparecem pagamentos referentes a “meias covas e meios depósitos”, 

os quais eram metade dos valores praticados nas covagens e exposições dos corpos, definidos 

em 1783. Como explicar estas expressões? Pensamos ser possível que, em relação aos 

enterros, a expressão de “meia cova” significava uma covagem para abrir uma sepultura que era 

menos profunda e, por isso, implicava menos trabalho ao coveiro. Na maioria dos casos esta 

expressão surge associada ao enterro de crianças, o que nos poderia fazer concluir que a 

expressão “meias covas” se reportava a este grupo etário. Contudo, ela também surge 

associada a adultos, o que nos faz relativizar e praticamente afastar esta hipótese.  

                                                             
406 A atualização efetuada em 1783, não impediu a instituição de proceder com alguma liberdade, tendo em atenção 
certos casos específicos. Em 1798, foi sepultada na igreja a mãe do capelão-mor e os mesários decidiram que a 
instituição nada cobrasse pelo seu enterro. A decisão foi tomada por se tratar da mãe do capelão da irmandade. 
Esta procedeu de forma simultânea no enterro de uma criança que era filha de um confrade e irmã do servo mais 
novo. Tendo em atenção estes dois aspetos, os mesários aceitaram o seu enterro gratuito, quando os estatutos 
previam apenas uma diminuição do preço para os filhos dos confrades. AISVTE, Fundo da irmandade de São 
Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1781-1790, fls. 80-80v.; Livro de termos de mesa 
da irmandade de São Vicente, 1796-1803, fl. 32v. 
407 Efetivamente, as fontes documentais não indicam uma idade precisa dos menores. 
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Em sentido semelhante, a expressão “meio depósito” poderá ter significado a exposição 

dos cadáveres na igreja durante metade do tempo que era costume. São hipóteses que 

levantamos como explicações possíveis para as expressões encontradas. Constatámos também 

que elas só apareceram nas décadas de 1780 e 1790, ou seja, após uma atualização que, 

como vimos, aumentou os preçários dos sepultamentos. É possível que a irmandade tenha 

desenvolvido estas modalidades para continuar a atrair para a sua igreja os enterros das 

pessoas de menores recursos, estabelecendo preços mais baixos para covagens mais simples. 

Pensamos, todavia, que esta prática podia trazer problemas de saúde para os citadinos: a 

decomposição dos restos mortais,408 em covas menos profundas na igreja, não causaria maior 

risco de doenças e de maus cheiros, uma situação denunciada por muitos higienistas no século 

XVIII?409  

O estudo destas fontes mostrou também que a irmandade alugava por 100 réis um 

pano, para o “saimento” dos defuntos. Pelos dados compulsados, pensamos que este era 

colocado sobre a sepultura do defunto na ocasião do seu funeral, assinalando o local onde seria 

enterrado.410 Por fim, ao analisarmos estes dados constatámos ainda um grande número de 

enterros de crianças nesta igreja, especialmente a partir da década de 1760.411 Eles são 

reveladores da elevada mortalidade infantil, omnipresente na Idade Moderna. 412 A irmandade de 

                                                             
408 Na igreja da Misericórdia da Póvoa de Varzim as campas podiam ser abertas de dois em dois anos. O coveiro 
responsável tinha em seu poder um caderno com as sepulturas ocupadas para, no final do ano, saber as que 
poderia abrir. Veja-se sobre este aspeto Dionísio, Paula Carolina, A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de 
Varzim…, pp. 130-131, 198. 
409 De facto, as covas deviam ser o mais profundas possível. Os higienistas do iluminismo condenavam a 
proximidade dos restos mortais dos defuntos no mundo dos vivos. Leia-se Amigo Vázquez, Lourdes, “Del patíbulo al 
cielo. La Labor assistencial de la Cofradía de la Pasión en el Valladolid del Antiguo Régimen,” in Campos y 
Fernandez de Sevilla, F. Javier (dir.), La Iglesia Española y las Instituciones de Caridad, Madrid, Ediciones 
Escurialenses, 2006, pp. 538-539. 
410 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de trastes e ornatos da irmandade de São Vicente, 1789-
1860, fl. 17. 
411 A irmandade das Almas de São Vítor, em meados do século XVIII, tinha na sua posse caixões pequenos 
destinados ao enterro de crianças. AISV, Fundo da confraria das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da 
confraria das Almas de São Vítor, 1752-1776, fl. 21v. Também a congregação do Senhor das Necessidades, na 
mesma freguesia, em 1780, tinha em seu poder caixões para este efeito. AISV, Fundo da congregação do Senhor 
das Necessidades, Apontamentos por onde se rege esta congregação, 1758-1780, fl. 54. 
412 Em certas freguesias de Guimarães, durante o século XVIII, em cada mil crianças mais de 300 morriam sem 
completar os sete anos de idade. Noutras, a percentagem de óbitos atingia os 40%. Consulte-se Amorim, Maria 
Norberta Simas Bettencourt, Guimarães 1580-1819. Estudo Demográfico, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação 
Científica, 1987, pp. 275-280. 
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São Vicente soube atrair para a sua igreja o enterro dos defuntos desta faixa etária, 413 através de 

preços baixos, refletindo-se este facto na sua contabilidade finaneira.414 

A confraria de Nossa Senhora-a-Branca definiu, nos estatutos de 1724, que o enterro de 

crianças até aos sete anos, acima das grades, tinha o custo de 500 réis pagos à instituição e 

250 ao servo que abria a cova, ao passo que o enterro de indivíduos com mais de sete anos se 

fazia mediante o pagamento de 1000 réis à confraria e 500 réis ao coveiro. O sepultamento 

abaixo das grades no interior da igreja, das crianças até sete anos de idade, implicava um custo 

de 100 réis pagos à irmandade, acrescidos de igual quantia para o servo. Em relação ao 

sepultamento das pessoas com mais de sete anos, o seu enterro acarretava o pagamento de 

200 reis à instituição, bem como igual quantia para o coveiro.415 Estes montantes referiam-se aos 

enterros das pessoas estranhas à irmandade. Os estatutos definiam que os confrades, 

sepultados abaixo das grades da igreja, nada tinham a pagar, com exceção do trabalho do 

coveiro. Os irmãos sepultados acima das grades, estavam obrigados a despender somente 

metade do valor que pagavam os não confrades.  

Tal como sucedia nos estatutos de 1723 da irmandade de São Vicente, não se definiu 

um preçário para os enterros na capela-mor da igreja. Os restantes montantes praticados eram 

bastante semelhantes aos da confraria de São Vicente. Esta semelhança estendia-se também às 

vantagens concedidas aos irmãos, que desejavam ser sepultados na igreja de Nossa Senhora-a-

Branca.416  

Anos mais tarde, em 1768/1773 estabeleceram-se os preços respeitantes à deposição 

dos restos mortais dos defuntos na igreja, bem como se atualizaram aqueles referentes ao seu 

                                                             
413 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de recibos e despesas despesa da irmandade de São Vicente, 
1728-1756, fls. 22-29v., 82v.-94, 136v.-145, 197v.-205, 251v.-256v.; Livro de covagens, sinos, limpeza de missas 
e mais rendimentos desta capela de São Vicente, 1752-1892, fls. 3v.-4v., 12v.-14, 19-20, 26v.-28, 34-35v., 38-39, 
44-45, 50-51, 56, 60-60v., 62v. 
414 Deve-se ressalvar, contudo, que até meados do século XVIII, na generalidade do mundo cristão as crianças eram 
enterradas sumariamente, não deixando, muitas vezes, rastos nos registos paroquiais. A alteração que depois teve 
lugar é sintoma das mudanças nas atitudes tidas para com este grupo etário. Consulte-se a este respeito Sá, Isabel 
dos Guimarães, Quando o rico se faz pobre: Misericórdias, caridade e poder no império português 1500-1800, 
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, pp. 243, 252-253. 
415 Os dados que obtivemos em relação ao período anterior a 1723 indicam que os preços definidos nestes estatutos 
seriam já os que vinham a ser praticados desde o início do século XVIII. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa 
Senhora-a-Branca, Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1669-1738, fls. 123-126. 
416 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da confraria de Nossa Senhora das Neves, 
sita na capela da Senhora-a-Branca, 1723, fl. 21. 
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enterro.417  O custo da exposição do cadáver para qualquer pessoa exterior à instituição era de 

240 réis. Os confrades estavam isentos do pagamento deste serviço e para além disso, a 

irmandade cobrava apenas 120 réis sobre os depósitos dos defuntos filhos de confrades, que 

tivessem até 16 anos de idade. Ou seja, esta irmandade, ao contrário da de São Vicente, definia 

claramente uma idade máxima para atribuir este desconto à deposição dos defuntos filhos de 

confrades. A confraria estava igualmente atenta às necessidades dos mais pobres, pois concedia 

o seu espaço para estes serem depositados, sem terem de pagar nenhum contributo à 

instituição. A irmandade definiu também um critério para distinguir os pobres a quem poderia 

conceder este auxílio. Esse critério determinava que qualquer pessoa que não possuísse bens e 

tivesse requerido ajuda para a compra da mortalha e execução do enterro, podia desfrutar da 

isenção da taxa para deposição do seu cadáver na igreja. 

No que dizia respeito aos enterros dos menores até sete anos, os que tinham lugar 

abaixo das grades custavam 200 réis, acrescidos de mais 50 para o coveiro, enquanto das 

grades para cima, o custo era de 600 e 150 réis respetivamente.418 As pessoas maiores de sete 

anos, alheias à irmandade, eram enterradas das grades para baixo pelo preço de 300 réis, 

entregues à instituição e 100 réis ao coveiro, enquanto que o enterro das grades para cima 

obrigava a uma despesa de 1200 e de 300 réis respetivamente.419 Mais uma vez, os confrades 

eram beneficiados, pois só estavam obrigados a pagar ao coveiro, se decidissem ser enterrados 

das grades no interior da igreja, para baixo, ou seja, na nave. Se porventura o quisessem ser 

para cima, pagavam como qualquer outra pessoa estranha à irmandade, exceto se tivessem 

desempenhado o cargo de juiz ou fossem sacerdotes. Nesse caso, desfrutavam de um desconto 

de 50% nas taxas a pagar. Verificámos que estes estatutos tornaram menos generosa a posição 

da irmandade para com os seus membros que quisessem ser sepultados na zona mais 

importante da igreja: somente os que tivessem exercido o cargo de juiz, ou fossem de condição 

eclesiástica tinham direito ao desconto, em comparação com as outras pessoas. Em relação ao 

benefício concedido aos juízes da instituição, encontrámos, portanto, algumas semelhanças com 

o que sucedia na irmandade de São Vicente, no que dizia respeito aos enterros que tinham lugar 

                                                             
417 As obras na igreja de Nossa Senhora-a-Branca levaram, em 1770, os mesários a impor uma moratória que 
impedia os enterros no seu interior. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de 
mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-a-Branca, 1766-1777, fls. 52. 54. 
418 Em síntese, quanto mais longe o sepultamento ficasse do altar-mor, mais barato ele se tornava, por ser menos 
prestigiado. Para este aspeto veja-se Roberts, Penny, “Contesting sacred space: burial disputes in sixteenth century 
France,” in Gordon, Bruce; Marshall (ed.), The place of the dead…, p. 139. 
419 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da irmandade de Nossa Senhora das Neves 
sita na capela da Senhora-a-Branca, 1768/1773, fls. 37-39. 



250 
 

acima das grades. Todavia, a confraria vicentina beneficiava todos os mesários, enquanto a de 

Nossa Senhora-a-Branca apenas privilegiava o seu dirigente máximo.420 O aspeto novo, que 

verificámos nesta regulamentação estatutária da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, era a 

concessão de um desconto aos confrades sacerdotes, a qual podemos entender como uma 

estratégia para cativar os elementos do clero local, no sentido da sua entrada para a instituição. 

Com este ingresso, ela podia ter mais facilmente ao seu dispor padres que celebrassem as 

missas a seu cargo, bem como para participarem nas cerimónias religiosas da irmandade. 

O facto de a confraria apenas conceder um desconto aos confrades que tivessem 

exercido o cargo de juiz, parece ter desagradado internamente. Os que desempenhavam os 

restantes cargos devem ter-se considerado prejudicados e tratados de forma desigual. Deste 

modo, em 1777, a Mesa decidiu que os irmãos casados, que tivessem sido mesários e 

quisessem ser enterrados acima das grades, pagariam o mesmo valor despendido pelos que 

tivessem desempenhado o cargo de juízes. Poucos anos depois, em 1783, esse benefício foi 

alargado a todos os confrades da instituição. Contudo, a irmandade voltou a privilegiar os juízes 

das suas Mesas os quais, doravante, somente teriam de pagar ao coveiro para serem enterrados 

nesta área da igreja.421 Pensamos que este alargamento dos descontos dos enterros acima das 

grades a todos os confrades seria uma forma de tentar captar mais interessados no ingresso na 

irmandade, especialmente numa altura em que as instituições confraternais conheciam um certo 

declínio e enfrentavam dificuldades financeiras e de recrutamento de novos elementos.422 

 Os estatutos de 1788 definiram novas regras e preçários, verificando-se um aumento 

significativo, quer no que dizia respeito aos depósitos dos defuntos, quer em relação aos 

enterros. Assim, os depósitos dos não confrades foram fixados em 300 réis, não se 

discriminando entre adultos e crianças.423 Os confrades continuavam isentos dessa taxa, bem 

                                                             
420 Os mordomos da confraria das Almas de São Salvador de Juyjuy, Argentina, tinham direito a um enterro especial 
na igreja matriz, devido aos serviços que prestavam. Consulte-se para este efeito, Normando Cruz, Enrique, 
“Preocupaciones terrenas en una cofradía. Las ánimas benditas del Purgatorio de Juyjuy en el período colonial”, in 
Hispânia Sacra, LXIV, 130, Madrid, CSIC, 2012, p. 731. 
421 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1766-1777, fl. 128; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-
1787, fl. 105. 
422 Sobre a crise confraternal bracarense na segunda metade do século XVIII veja-se igualmente Araújo, Maria Marta 
Lobo de, “Casar raparigas pobres na confraria de São Vicente de Braga (séculos XVIII-XIX),” in Araújo, Maria Marta 
Lobo de; Esteves, Alexandra; Ferreira, Fátima Moura (ed.), Pobreza e assistência no espaço ibérico (séculos XVI-XX), 
Braga, CITCEM, 2010, p. 198. 
423 Em dezembro de 1779 a confraria de São Crispim decidiu rentabilizar a capela onde estava sedeada dentro da 
Sé de Braga. Se os confrades podiam ser depositados gratuitamente, os restantes indivíduos tinham de pagar 120 
réis à confraria e 80 ao servo. Esta instituição estava atenta à difusão da prática de depósito dos cadáveres nas 
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como os pobres que já estavam contemplados nos estatutos anteriores. No mesmo sentido, os 

filhos dos confrades que estivessem sob o poder pátrio, tinham igualmente direito a um 

desconto de 50% na exposição do seu corpo na igreja. Os preços dos enterros foram também 

revistos em alta. Na área abaixo das grades, o preço por cada enterro dos indivíduos não 

confrades passara a ser de 600 réis pagos à irmandade, acrescidos de 100 réis entregues ao 

coveiro, preço que aumentaria para 160 réis, se o defunto fosse enterrado num caixão. O 

sepultamento das crianças continuava a ser mais barato, custando 300 réis pagos à confraria e 

60 réis ao coveiro. Os confrades sepultados nesta área da igreja só estavam obrigados a pagar 

ao servo responsável pelo trabalho de abertura das covas.424 

 Por seu turno, os enterros dos que não pertenciam à instituição, que eram efetuados 

entre as grades e o arco cruzeiro delimitador da zona da capela-mor da igreja, custavam aos 

interessados o valor de 2400 réis, entregues à irmandade e 200 réis ao coveiro, ao passo que 

os sepultamentos dos confrades e das crianças implicavam metade destes custos. A isenção de 

pagamento nesta zona foi alargada aos confrades sacerdotes e aos membros das Mesas que 

tivessem servido no cargo de secretário ou num superior a este, como era o de juiz.425 Os 

estatutos definiam igualmente que o enterro de qualquer filho dos irmãos da confraria, debaixo 

da sua tutela, em qualquer área da igreja, custava somente metade do preço do que pagavam 

os não confrades. Estranhamente, ao contrário do que fez a irmandade de São Vicente, esta 

confraria nunca definiu um preço para os sepultamentos na capela-mor, o que nos faz suspeitar 

que a instituição não o permitia, ou não teria possivelmente autorização eclesiástica para o 

fazer.426 

                                                                                                                                                                                   
igrejas, procurando utilizar o seu pequeno espaço para obter rendimentos. AISB, Fundo da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, Livro de termos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, fl. 303. 
424 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da confraria da Senhora das Neves, 1788, 
fls. 22-23. 
425 O cargo superior ao de secretário era apenas o de juiz. 
426 Sabemos que a irmandade de Nossa Senhora-a-Branca vendeu sepulturas a particulares para estes fazerem 
delas as suas sepulturas familiares. Em 1775 e 1779 António Ribeiro, herdeiro de Filipa Gomes, reclamou à 
irmandade a sepultura que aquela mulher comprara. A Mesa tendo averiguado o assunto verificou que de facto a 
sepultura nº 19, situada na “terceira carreira”, lhe pertencia. Sensivelmente na mesma altura, Manuel Ribeiro 
Pereira dirigiu-se à Mesa referindo que sua mulher tinha uma escritura que provava a compra de uma sepultura na 
igreja por parte do seu avô. O requerente informou que esta sepultura estava no quinto lugar a seguir à entrada 
“pela porta travessa da parte norte”, mas que com as obras que então decorriam na igreja, o número que 
assinalava o local da sepultura estava danificado, o que podia levar a enganos no futuro. Por isso, solicitou à 
irmandade que ordenasse a inscrição do referido número (o 13), para evitar esse problema. AINSB, Fundo da 
irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1766-
1777, fl. 103; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-1787, fl. 32. 
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 O estudo das fontes de receita da confraria confirmou, na sua generalidade, os preços 

definidos estatutariamente. Apesar disso, encontrámos algumas discrepâncias. O enterro de 

crianças abaixo das grades que, pelos estatutos de 1724, devia ser pago pelo montante de 100 

réis à irmandade e por igual quantia ao coveiro, estava, em meados da década de 1750, pelo 

preço de 130 réis para ambos, o que significa que os estatutos nem sempre eram respeitados. 

Para além deste aspeto, a partir dessa década, constatámos que a confraria cobrava entre 150 e 

180 réis pelo aluguer de umas tábuas para erguer um taburno aos defuntos, ou seja, cobrava 

por fazer um estrado para colocar os cadáveres em caixão ou esquife, numa posição de maior 

destaque.427 A irmandade alugava também um pano, como fazia a de São Vicente, para ser 

colocado sobre a sepultura, por ocasião dos funerais realizados na sua igreja, pelo preço de 100 

réis. 

Por outro lado, esta confraria, nos finais do século XVIII, parecia estar já dotada com 

outros apetrechos fúnebres que disponibilizava, pois verificámos que foram utilizados volantes, 

capelas e palmitos no enterro de alguns fiéis. A utilização dos volantes acarretava um custo de 

160 réis, em meados do século XVIII e 200 réis no seu final. Embora não saibamos 

concretamente em que consistiria esta peça, pensamos que seria um tecido transparente, 

estreito e comprido, feito de fios de lã, próprio para véus, o qual servia para aformosear os 

defuntos expostos, em especial do sexo feminino. Podiam ser feitos também para servir de 

ornatos nas igrejas. As capelas e palmitos eram, por vezes, utilizados em conjunto, pelo valor de 

60 ou 70 réis. Em relação às primeiras, das quais também existe uma menção nas fontes 

documentais da irmandade de São Vicente, cremos que consistiam numa grinalda de flores que 

ornamentava a cabeça dos defuntos, ao passo que os palmitos eram aparentemente um ramo, 

ou palma, pequena, que era colocada nas mãos das crianças e das donzelas, aquando do seu 

velório.428 Sabemos que tanto as capelas como os palmitos parecem ter sido utilizados sobretudo 

nos enterros de crianças, ocorridos nesta igreja.429 Assim, através da ligação destes dados, 

                                                             
427 Em Lisboa, nas várias igrejas da capital, construíram-se monumentos tumulares por ocasião das cerimónias 
fúnebres do rei D. João V. A este respeito consulte-se Bouça, Anabela Vaz Moreira, Os grandes na morte…, p. 32.  
428 Relativamente às prováveis definições dos volantes, capelas e palmitos, confira-se Bluteau, Vocabulário Portuguez 
e Latino, Tomo II, Coimbra, no Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712, p. 122; Tomo VI, pp. 207, 210; 
Tomo VIII, pp. 554-555; Costa, J. Almeida; Melo, A. Sampaio e (ed.), Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, 7º 
Edição, Porto Editora, 1994, pp. 338, 1239, 1876. 
429 AISNB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora-a-
Branca, 1669-1738, fls. 182v.-185; Livro do recibo dos emolumentos e esmolas das covagens, pano da sepultura, 
depósitos, limpeza dos ornatos das missas gerais, sinais, repiques e esmolas, 1754-1779, fls. 5-9v., 24v.-29v., 
43v.-.45, 62-65v., 81v.-85; Livro dos emolumentos ou esmolas que se deram pelas covagens, pano de sepultura, 
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verificamos que a confraria tinha na sua posse alguns objetos simbólicos para compor e 

embelezar os defuntos, nos seus velórios, incluindo as crianças. Esta preocupação com certos 

gestos de respeito, dedicação e até carinho perante os seus filhos defuntos, significaria o 

aparecimento de uma nova atitude, perante a mortalidade infantil, por parte dos pais do fim do 

século XVIII? Na verdade, na Idade Moderna, a mortalidade infantil, pela sua grande ocorrência, 

era tida como natural, de tal forma que os pais tendiam a não criar fortes laços sentimentais 

com os seus filhos, enquanto estes fossem de tenra idade.430 Serão estes sinais que 

encontrámos, reveladores de uma mentalidade em mudança? Poderão ser também, de qualquer 

modo, um reflexo da crença na salvação imediata da alma, dos que tinham tido uma existência 

breve sobre a terra.431 Tal como sucedeu na igreja de São Vicente, a de Nossa Senhora-a-Branca 

recebeu o sepultamento de muitas crianças, em ambos os casos tanto como reflexo da elevada 

mortalidade infantil, como pelos preços praticados por ambas as instituições. Este facto pode ter 

levado os mesários a concluir que teriam um benefício extra, se pudessem disponibilizar meios 

que possibilitassem aos adultos a manifestação do seu sentimento pela morte dos filhos. Estas 

informações sobre os enterros das crianças parecem-nos muito pertinentes, porquanto 

escasseiam os estudos sobre este assunto no nosso país. 

A irmandade de Santa Cruz estabeleceu nos estatutos de 1702 que os confrades tinham 

direito a ser sepultados na sua igreja, em qualquer área, incluindo a capela-mor, tendo de pagar 

somente 120 réis ao servo coveiro. Para além disso, se fossem enterrados num dos “carneiros” 

da igreja,432 os herdeiros estavam obrigados a fornecer a cal433 e o vinagre.434 Verificamos que 

                                                                                                                                                                                   
depósitos e limpeza dos ornatos das missas gerais, sinais, repiques e esmolas, 1779-1826, fls. 3-6v., 22-24v., 37-
40, 52v.-55v., 64v.-67. 
430 Para este assunto leia-se Sá, Isabel dos Guimarães, “As crianças e as idades da vida,” in Mattoso, José (dir.), 
História da vida privada em Portugal. A Idade Moderna, Lisboa, Círculo de leitores, 2011, p. 73. Sobre a elevada 
mortalidade infantil e a relação dos pais com os seus filhos menores defuntos em terra idade consulte-se igualmente 
Garnot, Benoit, La Population Française aux XVI, XVII et XVIII siécles, Paris, Ophrys, Paris, 1995, pp. 57, 60, 75. 
Note-se, contudo, que tanto na Inglaterra, como em França, a mortalidade infantil vinha já a conhecer um certo 
recuo ao longo do século XVIII. Para este assunto leia-se Houdaille, Jacques, “La mortalité des enfants dans la 
France rurale de 1690 à 1779,” in Population, vol. 39, nº 1, Paris, INED, 1984, p. 86; King, Steven, “Pauvreté et 
assistance. La politique locale de la mortalité dans l´Angleterre des XVIII et XIX siécles,” in Annales, Histoire, 
Sciences Sociales, Les Lilas, Éditions de l´E. H. S. S., Janvier-Février, 2006, pp. 34-35. 
431 Até aos sete anos de idade as crianças deviam já ter recebido os sacramentos do baptismo e da confirmação. A 
partir dessa idade deviam começar a confessar-se. Confira-se Constituiçõens synodais do arcebispado de Braga 
ordenadas no anno de 1639…, pp. 7-8, 26, 29, 33. 
432 Na Misericórdia de Santarém, no século XVII, uma mulher pediu para ser enterrada numa das capelas da igreja 
da instituição, na qual se fez igualmente um “carneiro” para se colocarem os ossos dos seus antepassados. 
Consulte-se Rodrigues, Martinho Vicente, A Santa Casa da Misericórdia de Santarém: cinco séculos de história, 
Santarém, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2004, p. 163. Já a confraria Sacramental e das Almas da 
igreja de Santa Maria Madalena de Valhadolid possuía, no século XVIII, um conjunto de sepulturas na igreja 



254 
 

dentro do edifício sagrado havia, tal como na igreja do convento do Pópulo, locais de 

sepultamento designados por “carneiros,” que implicavam o uso de cal e vinagre. 

Possivelmente, estes “carneiros” eram sepulturas onde não existiria contacto do corpo com a 

terra435 e, por isso, era necessária a cal e o vinagre para ajudar a decompor os corpos, evitando 

maus cheiros e a infeção do ar.436 Para além disso, constatámos a existência de uma maior 

facilidade de enterro na capela-mor para os seus confrades, comparativamente com os de outras 

congéneres.  

 A capela-mor da igreja estava vedada, como área de sepultura, aos não confrades. Estes 

para serem sepultados nos restantes espaços da igreja de Santa Cruz, tinham de desembolsar 

1000 réis à irmandade e 400 ao coveiro. Já os enterros dos filhos dos irmãos, de menor idade, 

tinham um custo de 500 réis pagos à instituição e 200 ao servo.437 

 A instituição previa também a venda de sepulturas perpétuas a particulares. O preço 

estava definido num livro elaborado para o efeito, o qual parece não ter chegado até aos nossos 

tempos. O comprador tinha de colocar as suas armas pessoais, ou um letreiro, para identificar a 

sepultura, mas de forma a que não sobressaísse das restantes, tendo um prazo de seis meses 

para o fazer. Se assim não procedesse, a sepultura reverteria novamente para a irmandade. Este 

regulamento previa a existência de seis sepulturas para venda, destinadas aos elementos 

estranhos à irmandade, que desejassem ser sepultados na igreja.  

                                                                                                                                                                                   
paroquial local para sepultamento dos seus confrades mediante o pagamento de quatro ducados. Veja-se 
Torremocha Hernández, Margarita, Solidaridad en el más allá…., p. 82. 
433 A cal servia para consumir os defuntos mais rapidamente. Veja-se Amigo Vázquez, Lourdes, “Del patíbulo al 
cielo…,” pp. 538-539. 
434 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fl. 278v. 
435 Sobre o facto de os “carneiros” evitarem o contacto dos cadáveres com a terra confira-se Campos, Adalgisa 
Arantes, “A ideia do barroco e os desígnios de uma nova mentalidade…,” p. 51. 
436 No início da década de 1780, a Mesa decidiu que os herdeiros dos defuntos enterrados em caixão na igreja 
tinham de primeiro entregar dois alqueires de cal e meio almude de vinagre para serem lançados sobre os corpos. 
O objetivo era evitar a “corrupção dos ares,” proveniente da acumulação de tantos cadáveres. Em princípio os 
cadáveres enterrados em caixão demoravam mais tempo a decompor-se, justificando o uso da cal e do vinagre para 
acelerar esse processo. Possivelmente, os corpos enterrados nos “carneiros” apenas teriam contacto com a pedra 
sendo, por isso, necessário também estes dois elementos que ajudassem na sua decomposição. AISC, Fundo da 
irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fls. 305v.-
306. 
437 No século XVII, qualquer pessoa que fosse sepultada na igreja da Misericórdia de Aveiro deste o cruzeiro até às 
portas travessas despenderia dois mil réis e os sepultados desde estas até à porta principal somente mil réis. 
Alguns irmãos que beneficiassem a instituição tinham direito a ser sepultados nos espaços de maior privilégio da 
igreja gratuitamente, ao passo que os restantes deviam desembolsar 15 cruzados. Veja-se Neves, Amaro, A 
Misericórdia de Aveiro nos séculos XVI e XVII…, pp. 194-195. 
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O facto de os preços praticados serem bem mais altos do que em São Vicente e na 

Senhora-a-Branca, demonstra como os enterros neste templo estavam sobretudo reservados 

para os indivíduos mais ricos e influentes da sociedade local438 em sintonia com a composição 

social da irmandade.439  

Alguns anos depois, em 1720, uma reforma estatutária veio modificar uma norma. A 

irmandade concedia sepultura gratuita aos filhos dos confrades, até aos 25 anos de idade, que 

estivessem debaixo da tutela parental, tendo somente de pagar ao coveiro. A mesma regalia foi 

concedida aos pais dos confrades que, por motivo de pobreza, tinham de viver sustentados pelos 

seus filhos.440 A instituição seguia, portanto, uma tendência de favorecimento aos parentes dos 

seus membros, no caso de estarem a cargo destes, tal como já se praticava em congéneres 

locais. Aliás, este é mais um procedimento demonstrativo do modus operandi das confrarias 

bracarenses do século XVIII. Qualquer inovação era de imediato seguida pelas restantes, se não 

por todas, pelo menos pelas mais dinâmicas e poderosas, de forma a manterem-se 

concorrenciais e atentas.441 

 Os estatutos de 1762 mantiveram o cariz gratuito dos sepultamentos dos confrades, 

tendo, contudo, estabelecido uma diferença no pagamento ao coveiro: pagariam então 200 réis 

se o corpo fosse levado à sepultura num esquife, preço que aumentaria para 400 réis se fosse 

sepultado num caixão. Ou seja, em comparação com 1702, o preço pago pelos confrades ao 

servo pelos enterros aumentou. Apesar de os novos estatutos manterem um cariz restrito sobre 

os enterros na capela-mor da igreja, para os não confrades, eles abriram a possibilidade de 

estes terem lugar, mediante uma licença especial do juiz ou da Mesa, a qual era concedida às 

pessoas que tivessem uma posição social distinta ou fossem grandes benfeitoras da instituição. 

As restrições sobre os enterros nesta área, atingiram também os confrades: somente os que 

fossem benfeitores da instituição podiam ambicionar a ser aí enterrados, mediante licença 

especial da Mesa ou do juiz. Desta forma, a irmandade estimulava os seus membros a 

                                                             
438 Em Medelim, era igualmente patente a clivagem social nos locais de sepultura: na igreja matriz enterravam-se os 
mais ricos e poderosos, ao passo que os mais pobres eram sepultados na capela da Misericórdia ou na de Santo 
Estevão. A este respeito leia-se Salvado, Maria Adelaide Neto, A Misericórdia de Medelim: apontamentos e 
lembranças para a sua história, Idanha-a-Nova, Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, 2002, pp. 34-35. 
439 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 278-279. 
440 Em 1731 a Misericórdia de Fão concedeu às mulheres e aos filhos dos confrades as mesmas condições de 
enterro que proporcionava aos seus membros. Veja-se sobre estas regalias Mariz, Carlos Domingos da Venda, A 
Santa Casa da Misericórdia de Fão…, p. 62. 
441 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fl. 308. 



256 
 

contribuírem para o crescimento da instituição, durante a sua vida, para poderem ser sepultados 

na zona mais sagrada da igreja, após a morte. Os enterros dos não confrades, nos restantes 

espaços do templo, continuavam a ter o mesmo custo. A única mudança residiu no pagamento 

ao coveiro, que aumentou para 400 réis, em caso de sepultamento com esquife e de 800 réis 

em caixão. Este novo regulamento manteve as regalias estabelecidas em 1720, para os filhos 

dos confrades até 25 anos, bem como para com os pais que, por serem pobres, viviam sob a 

sua tutela. 

 Os referidos estatutos definiram também a proibição de venda de sepulturas perpétuas a 

qualquer pessoa, quer no presente, quer no futuro, mesmo que os compradores se mostrassem 

generosos nesse pagamento.442 Na verdade, mesmo no que dizia respeito aos que alegavam já 

possuir uma sepultura perpétua na igreja de Santa Cruz, a irmandade adotou uma postura de 

grande controlo. A instituição passou a exigir a apresentação de um documento legitimado, onde 

o indivíduo mostrasse ser titular da referida sepultura. Se assim o não fizesse, a Mesa exigia-lhe 

que deixasse uma fiança de mil réis de depósito na irmandade, que seria entregue ao capelão-

mor da instituição, concedendo o prazo de um mês para provar que a referida sepultura lhe 

pertencia, sob pena de perder a fiança.443 A instituição adotou uma prática diferente da que tinha 

seguido no início do século.444 Ela proibia agora a venda de sepulturas perpétuas. Porque o teria 

feito? As fontes são silenciosas sobre os motivos desta mudança, porém não é de excluir que, ao 

longo dos tempos, algumas Mesas tenham concedido sepulturas perpétuas de forma abusiva, 

por baixos preços, a seus apaniguados. No mesmo sentido, é possível que certas Mesas não 

tivessem o cuidado de verificar de forma clara, se algumas pessoas tinham adquirido uma 

sepultura perpétua na igreja, como alegavam. Uma outra hipótese que podemos levantar é a de 

que, na segunda metade do século XVIII, os mesários de Santa Cruz tenham sido confrontados 

com um crescente número de sepulturas privadas, dificultando o enterro de outras pessoas no 
                                                             
442 A Mesa da Misericórdia do Funchal podia conceder sepulturas perpétuas na sua igreja, mas apenas mediante 
consulta e autorização de um órgão diretivo, a Junta. Confira-se sobre este assunto Jardim, Maria Dina dos Ramos, 
A Santa Casa da Misericórdia do Funchal no século XVIII, Coimbra, Centro de Estudos de História do Atlântico; 
Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 1997, pp. 34-35. 
443 Também na Misericórdia de Fão a Mesa exigia a apresentação de um documento comprovativo àqueles que 
alegavam a posse de uma sepultura perpétua na igreja da instituição, quando pretendessem fazer aí inumações. 
Consulte-se a este respeito Mariz, Carlos Domingos da Venda, A Santa Casa da Misericórdia de Fão…, p. 61. 
444 Em fevereiro de 1754, Pedro Dias e Ascencio Álvares, em conjunto com suas esposas, apresentaram uma 
petição à Mesa em que referiam que o seu avô Domingos Barbosa comprara uma sepultura na igreja de Santa 
Cruz, pedindo, portanto, que não lhe fosse impedido o uso da mesma. A Mesa reunida verificou os documentos 
apresentados e confirmou a justeza da pretensão dos requerentes, ordenando ao capelão mor e aos servos que não 
se opusessem ao uso da sepultura pelos suplicantes. A sepultura localizava-se de junto de Nossa Senhora das 
Angústias. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 
1734-1757, fl. 510v. 
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seu interior, como, por exemplo, os seus próprios confrades. Ou seja, a irmandade podia estar a 

enfrentar um cenário de falta de espaço, afastando não só potenciais interessados no ingresso, 

como também elementos estranhos a ela, que desejassem ser sepultados na igreja da 

instituição. 

 Os estatutos de 1773 mantiveram as disposições enunciadas na regulamentação de 

1762, com pequenas alterações. A instituição passou a pagar ao coveiro o enterro dos confrades 

pobres. Apesar de manterem as regalias concedidas aos filhos dos confrades e aos pais destes 

sob sua tutela, os estatutos definiram que, no primeiro caso, deviam ser pagos 200 réis ao 

coveiro445 e no segundo, 400 réis. Em relação aos enterros externos, manteve-se o preço de mil 

réis, em geral, mas as crianças eram agora enterradas mediante o pagamento à instituição de 

500 réis.446 Esta alteração foi feita por, segundo os redatores dos estatutos, ser permitida 

legalmente. Por seu turno, o coveiro tinha direito a receber 400 réis pelos enterros dos 

indivíduos não confrades adultos e 200 réis pelas crianças, preços que aumentavam para 800 e 

400 réis respetivamente, se os defuntos fossem sepultados num caixão. Nesta altura, a 

irmandade de Santa Cruz tomou posse dos 14 “carneiros” da irmandade dos Santos Passos, 

para poder efetuar enterros, devido à união entre as duas instituições.  447 

 Por fim, os estatutos redigidos em 1788 procederam a uma atualização em alta dos 

preços dos enterros dos não confrades. Estes eram sepultados na igreja de Santa Cruz, ou nos 

“carneiros” do Pópulo, despendendo 2400 réis a serem entregues à irmandade, acrescidos de 

300 réis ao servo,448 se se tratasse de um adulto sepultado com esquife, valor que aumentava 

para 600 réis se fosse enterrado num caixão. O enterro de crianças também foi revisto em alta: 

os seus pais ou tutores tinham de despender 1200 réis à instituição e 200 ao coveiro, se fosse 

levado à sepultura em esquife, ao passo que o enterro em caixão obrigava a uma despesa de 

400 réis, pagos ao coveiro.449 Teve também lugar uma outra mudança: definiu-se que a idade até 

                                                             
445 Era importante a existência de um coveiro experiente e assalariado nas igrejas, de modo a evitar-se a 
possibilidade de se abrirem covas onde os corpos estivessem ainda por decompor, causando maus cheiros e o 
perigo de propagação de doenças. Sobre estes aspetos consulte-se Soares, Franquelim Neiva, A Arquidiocese de 
Braga no século XVII…, pp. 481-482. 
446 Em meados do século XVII, um enterramento numa sepultura da igreja da Misericórdia de Monção tinha o custo 
de 500 réis para os não confrades. Veja-se sobre este preço Araújo, Maria Marta Lobo de, A Misericórdia de 
Monção…, p. 261.  
447 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1663, 1702, 1762, 
1773, fls. 384v.-385v., 485-486v. 
448 A Misericórdia de Santarém tinha a seu cargo indivíduos encarregues de sepultarem os pobres enterrados pela 
instituição. Leia-se Rodrigues, Martinho Vicente, A Santa Casa da Misericórdia de Santarém…, p. 101. 
449 Estas alterações tinham sido já introduzidas numa reunião da Mesa em 1782. Os gerentes da irmandade 
consideravam que o preço de mil réis era insuficiente. Na verdade, apesar de mais caro que outras congéneres, não 
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à qual os menores podiam beneficiar desta diminuição de preço, era a de 10 anos. Ou seja, a 

irmandade estabeleceu um intervalo etário mais alargado do que outras congéneres, que só 

concediam esse preçário até à idade de sete anos. 

No que diz respeito às regalias destinadas aos filhos de confrades, bem como aos seus 

pais, elas conheceram do mesmo modo algumas alterações. Se em relação aos que tinham 

menos de 25 anos se mantiveram as prescrições anteriores, os filhos que tivessem mais de 25 

anos foram também beneficiados, tendo de pagar somente metade do que estava previsto para 

os indivíduos que não fossem confrades. Dentro desta última disposição estatutária ficaram 

também enquadrados os pais pobres dos confrades, que estavam a seu sustento, deixando de 

beneficiar da total isenção de pagamento à irmandade de que até aí tinham beneficiado. 450 

Portanto, a instituição, para estender certas regalias a alguns indivíduos, teve de as diminuir a 

outros.  

Como vemos, esta irmandade praticava preços mais elevados do que as outras 

estudadas. Uma outra diferença importante foi a de não ter estabelecido um preçário 

diferenciado, conforme o sepultamento acontecesse abaixo ou acima das grades. Estariam estas 

ausentes da igreja?451 Já o sepultamento na capela-mor estava apenas autorizado a um restrito 

conjunto de confrades, que tivesse beneficiado a instituição com o seu trabalho, ou com os seus 

meios financeiros, bem como a particulares de distinta posição social ou que fossem grandes 

                                                                                                                                                                                   
tinha sofrido qualquer atualização desde o início do século XVIII. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de 
termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fl. 387v.-388. 
450 Os depósitos na igreja ficaram pela metade do preço dos enterros, acrescidos de 120 réis pagos ao servo para 
ele abrir as portas da igreja. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos estatutos da irmandade de Santa 
Cruz, Bom Jesus dos Passos e Santa Ana, 1788, fls. 77v.-78v. 
451 Em 1704, a Mesa constatou que na área em volta das portas principais da igreja, as campas não se 
encontravam no mesmo estado das restantes existentes no corpo do edifício. Se estas últimas eram feitas em pedra 
e madeira, as outras estavam ainda apenas em terra. Esta situação penalizava a dignidade interior do templo, pois 
quando estava vento os altares eram danificados. Embora as fontes não o refiram claramente, pensamos que o 
vento que entrava pelas portas faria levantar o pó e a terra dessa área sujando os altares. Deste modo, a Mesa 
decidiu fazer obras nessa zona da igreja, contratando o mestre de pedraria Manuel Fernandes por ser o que por 
menor preço se comprometeu a fazer o trabalho (38 mil réis). As sepulturas deviam ser edificadas segundo um 
modelo que o referido mestre executara nas igrejas do Pópulo e de São Vítor. Algumas décadas mais tarde, em 
1770, tiveram lugar novas obras no corpo da igreja desde a capela-mor até as portas principais, para se fazerem as 
campas de madeira e pedra, segundo o modelo das existentes na igreja da Misericórdia de Braga. O trabalho de 
carpintaria das tampas das sepulturas, bem como de pedraria, depois de ter sido posto em edital de arrematação 
pública foi entregue ao mestre Domingos Fernandes Rego, da rua de Santo André de Quinteiro, em Braga, pelo 
preço de 5080 réis cada tampa de madeira e 5780 reis as “duas fiadas de pedra” de cada sepultura. O 
arrematador requereu ainda 9600 réis por ter de adquirir mais matéria-prima para o trabalho a executar, mas 
faleceu antes do fim das obras, que foram concluídas e revistas sob supervisão dos mestres carpinteiros Boaventura 
da Rocha, da rua da Cónega e Jerónimo Fernandes. Os herdeiros de Domingos Fernandes receberam os 
pagamentos devidos, apesar de o pai não ter terminado a obra quando se comprometera. AISC, Fundo da 
irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1701-1734, fl. 77v.; Livro 
de termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1757-1772, fls. 450, 452-454, 457v.-458, 485v.-486v. 
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benfeitores da confraria. Assim, a irmandade recompensava os que investiam parte do seu 

poder financeiro e do seu prestígio social, ao seu serviço, concedendo-lhes na morte um lugar de 

destaque, para o descanso eterno dos restos mortais. 

O estudo dos dados referentes aos sepultamentos desta confraria indica, tal como 

sucedia nas anteriores, que ela seguia as prescrições estatutárias, embora complementadas 

com decisões da Mesa. Verificámos, por exemplo, que o custo do sepultamento na igreja de 

Santa Cruz, dos filhos dos indivíduos estranhos à instituição, era igual à de qualquer não 

confrade adulto, não existindo de facto qualquer diferenciação até à década de 1770, como já o 

deixavam entrever, os estatutos de 1702 e 1762. A partir de meados do século XVIII, 

encontrámos referência ao aluguer de “toalhas” para defuntos, geralmente a 180 réis e também 

de um véu452 de Nossa Senhora, a 240 réis.453 Em relação às toalhas, as fontes apontam no 

sentido de estas serem depositadas no esquife dos defuntos, provavelmente para tapar ou cobrir 

os seus restos mortais, ao passo que o véu era colocado nos falecidos do sexo feminino.454 A 

partir de finais da década de 1760, surgiram referências a alguns alugueres de volantes, capelas 

e palmitos para a exposição dos mortos, tal como já tínhamos assinalado para a confraria de 

Nossa Senhora-a-Branca. Ou seja, foi surgindo um conjunto de novos objetos associados ao 

velório dos defuntos. As confrarias parecem ter-se dado conta de que, a partir do momento em 

que as pessoas começaram progressivamente a escolher as igrejas como locais de exposição 

dos restos mortais dos falecidos, podiam obter rendimentos desse facto. Assim, procurava-se 

facultar, mediante pagamento, objetos simbólicos que dignificariam e embelezariam os 

cadáveres aí depositados, procurando possivelmente transmitir também a imagem de um corpo 

santificado, que fizesse supor a salvação da alma do falecido. 455 

 A análise entre os sepultamentos dos defuntos, que tiveram lugar nas igrejas destas 

irmandades, permite tirar algumas ilações. Em comparação com as irmandades de Nossa 

                                                             
452 A Misericórdia de Guimarães procedia igualmente ao aluguer de véus. A este respeito leia-se Costa, Américo 
Fernando da Silva, A Santa Casa da Misericórdia de Guimarães…, p. 189 
453 No estudo das receitas da irmandade dos Santos Passos, na década de 1760, encontramos um pequeno número 
de alugueres de véus para defuntas. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos 
rendimentos da casa e anais 1628-1708 e de 1737 até se incorporar em Santa Cruz, da irmandade dos Santos 
Passos e Santa Ana, fls. 554, 569. O mesmo objecto, a 240 réis, bem como o aluguer de toalhas paras as defuntas 
foi referenciado na irmandade de Santa Cruz, a partir da mesma altura. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, 
Livro do recibo dos dinheiros da irmandade de Santa Cruz, 1719-1782, fls. 286v.-471v., 472v.-608. 
454 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro 2º do recibo dos dinheiros da irmandade de Santa Cruz, 1719-
1783, fls. 427v.-436. 
455 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro 1 dos recibos do dinheiro da irmandade de Santa Cruz, 1618-
1719, fls. 443v.-599; Livro 2º do recibo dos dinheiros da irmandade de Santa Cruz, 1719-1783, fls. 3-12v.-250, 
253-471v.-471v.-608. 
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Senhora-a-Branca e de São Vicente, a de Santa Cruz tinha menos sepultamentos, provavelmente 

devido aos preços praticados. Ao invés, foram bastantes os enterros nas igrejas das outras duas 

confrarias, em especial de crianças. Estas não faziam testamento, e por isso é que, 

possivelmente, na análise testamental, o número de indivíduos que escolhia as igrejas de Santa 

Cruz, Nossa Senhora-a-Branca e São Vicente era comparativamente próximo entre si. Os preços 

praticados pelas confrarias de São Vicente e de Nossa Senhora-a-Branca podem ajudar a explicar 

esta procura, em especial por parte dos progenitores com menores posses, que desejavam 

encontrar um local de sepultamento que lhes parecesse digno para os seus filhos. Na verdade, 

em comparação, constatámos que a igreja de Santa Ana, da irmandade do Bom Jesus dos 

Santos Passos, bem como a de Santa Cruz, tinham um número bem menor de enterros de 

crianças.  

O sepultamento dos defuntos refletia a desigualdade presente no momento da morte. De 

facto, o escalonamento social existente entre os vivos era mantido na disposição das últimas 

moradas dos defuntos. As igrejas tinham espaços diversificados, para acolher os restos mortais 

conforme as possibilidades financeiras e a posição social de cada um. A capela-mor e a área 

acima das grades estavam reservadas aos que detinham maior poder financeiro e posição 

social. Os ricos e poderosos ficavam nos locais mais sagrados e importantes do interior da 

igreja. Afinal, não afirmavam os evangelhos a dificuldade de salvação da alma destes homens e 

mulheres? Era, portanto, importante que a sua última morada marcasse não só a posição social 

detida em vida, mas também estivesse situada no local mais sagrado das igrejas, de modo a 

que sua alma recebesse os benefícios espirituais, conducentes à salvação.  

Abaixo das grades, na nave da igreja, sepultavam-se as pessoas do povo. Com os meios 

financeiros de que dispunham, podiam requerer o enterro numa área de menor grau de 

sacralidade e prestígio mas, ainda assim, sob o teto de um templo. Portanto, os vivos reuniam-se 

para cumprir os preceitos religiosos, sobre os restos mortais dos seus antepassados. Deste 

modo, também se sentiam mais próximos deles e podiam aproveitar para rezar pela libertação 

das suas almas do Purgatório.456 

Por fim, no exterior, no adro das igrejas, eram enterrados os mais pobres e miseráveis. 

Poucos testadores referiram em concreto a sua vontade de serem sepultados nesse local, como 

vimos. E, nas confrarias que estudámos, detentoras de uma igreja, essa área não era sequer 

mencionada nos estatutos, deixando entrever um enterro gratuito para os mais carenciados, que 

                                                             
456 A este respeito leia-se Lopes, Maria José, A salvação da alma…, p. 59. 
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nada tinham de seu.457 Os mais ricos aspiravam a uma sepultura privilegiada, que podiam 

individualizar com inscrições relativas à sua pessoa e estatuto social, perpetuando, assim, a sua 

memória nas gerações vindouras.458 Ao invés, no adro das igrejas, a morte perdia a sua 

individualidade e os restos mortais confundiam-se e misturavam-se entre si, levando ao 

apagamento posterior da sua lembrança entre os vivos. Por outro lado, o estudo das confrarias 

bracarenses, possuidoras de uma igreja, demonstrou que a pertença a estas instituições 

conferia, desde logo, a garantia de sepultura no interior do templo sagrado. Para aqueles que, no 

fim da vida, caíam em pobreza, este facto representava um certo conforto.459 Ainda que não 

podendo aceder às áreas mais prestigiadas da igreja, os seus restos mortais seriam sepultados 

gratuitamente no interior, abaixo das grades, não correndo o risco de enfrentar uma inumação, 

porventura humilhante, no adro. Desta forma, as confrarias contavam com mais um importante 

elemento de atração, para os habitantes da cidade. Não era só a garantia da celebração de 

sufrágios pela salvação das almas, proporcionada por estas instituições aos seus membros, 

como adiante se verá. Era também a certeza de que o irmão podia contar, na hora da morte, 

com um local digno e sagrado para os seus restos mortais descansarem em paz, aguardando a 

hora do juízo final.460  

 

 

 

 

 

 

                                                             
457 De facto, todo o cristão devia ter direito a um enterro gratuito, desde que esse fosse no adro ou cemitério exterior 
da igreja. Para ser sepultado no interior tinha de pagar um valor monetário. Confira-se Lorenzo Pinar, Francisco 
Javier, Muerte y ritual en la Edad Moderna…, pp. 206-207. 
458 Em relação ao desejo de individualização da sepultura por parte dos mais abastados veja-se Salvado, Maria 
Adelaide Neto, A confraria de Nossa Senhora do Rosário de Castelo Branco: espelho de quereres e sentires, 
Coimbra, A Mar Arte, 1998, p. 62. 
459 Relativamente a esta segurança na sepultura do corpo para os confrades de irmandades titulares de igrejas 
confira-se Sanchez Lopez, Juan António, “Comportamientos sociales y cofradias de pasion en la Málaga barroca,” I 
Congresso Internacional do Barroco, Actas, II volume…, pp. 366-367. 
460 Ou seja as confrarias ajudavam o indivíduo a entregar o corpo à terra e a alma a Deus. Confira-se González 
Demuro, Wilson, “Testamientos, obras piedosas y conflitos…,” p. 263. 
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Capítulo IV 

 

Modalidades para alcançar a salvação 

 

4.1. Os intercessores 

 

No capítulo anterior analisámos a forma como os bracarenses preparavam a vivência 

dos seus últimos momentos, bem como os cuidados a serem prestados aos seus corpos após a 

ocorrência da morte, sobretudo em relação à escolha da mortalha fúnebre e também do local de 

descanso eterno dos seus restos mortais. Todavia, as decisões tomadas no que dizia respeito ao 

seu trânsito para o outro mundo, patenteadas nos testamentos estudados, não se cingiam 

apenas à definição das suas disposições sobre os procedimentos a ter com o corpo.1 Na 

verdade, era igualmente importante a sua preocupação com o destino da alma. Receando o 

momento final da sua vida em que tudo se podia perder ou ganhar, no que dizia respeito à 

salvação da alma, bem como o julgamento imediato que tinha lugar após a morte, os 

bracarenses do século XVIII apelavam à intercessão de várias entidades sacras da religião 

católica. Este apelo era no sentido de que intercedessem pela sua alma junto de Deus, no 

momento do juízo individual. O estudo da amostragem de 250 testamentos setecentistas locais, 

permitiu pois conhecer tendencialmente as principais intercessões celestes invocadas pelos 

homens e mulheres em estudo.  

 

Quadro 1: Intercessores pela alma nos testamentos bracarenses estudados 

 Anos  
Recetores e intercessores 
da alma 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Totais 
M F M F M F M F M F  

Virgem Maria 25 20 22 24 21 26 20 24 20 21 223 
Todos os santos do Céu 24 19 20 21 20 27 19 19 20 19 208 
Jesus, sua paixão e morte 26 19 19 20 19 23 20 23 20 18 207 
Anjo da Guarda 18 15 12 19 20 21 18 20 16 17 176 
Santo do seu nome 21 12 15 14 17 19 19 19 17 17 170 
Deus 7 6 9 9 7 10 12 11 10 13 104 
Santíssima Trindade 8 9 5 9 8 7 6 7 4 5 68 

Santos da sua devoção /seus 
advogados 

3 2 2 5 6 7 7 9 2 10 53 

São Pedro e São Paulo 1 3 4 3 3 6 2 3 2 1 28 

                                                             
1 Os testamentos eram, conforme diz Anastasio Illán, um testemunho da forma de pensar do homem da época, 
quando confrontado com a morte. A este respeito leia-se Alemán Illán, Anastasio, “Actitudes colectivas ante la 
muerte en Múrcia durante el siglo XVIII” in Cadernos de Historia Moderna, nº 9, Madrid, Editorial Universidade 
Complutense, 1998, pp. 96-97. 
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Espírito Santo 3 3 1  3 4 3 1 3 2 23 
São Miguel 1 1 1 2 3 2    1 11 
Todos os anjos do Céu 1  1 2 2   1 2 1 10 

Almas do Purgatório  1 3 4    1   9 
São José      1 2  1 2 6 
Santa Ana     1 1  2  2 6 
Todos os 
Apóstolos 

    1  2  2  5 

Santo António  1  1 1   1   4 
São Joaquim      1    1 2 
São João Baptista      2     2 
São Bento 2          2 
São Francisco de Assis 1         1 2 
Santo Agostinho 1          1 
Arcanjos Miguel, Gabriel e 
Rafael 

     1     1 

São Bernardo 1          1 
Nossa Senhora da Conceição        1   1 
Nossa Senhora do Loreto 1          1 
Nossa Senhora do Rosário 1          1 
Nossa Senhora do Pópulo 1          1 
Princesa Santa Joana          1 1 
Santa Teresa de Jesus      1     1 
São Tiago  1         1 
Santa Rita        1   1 
Jesus, Maria e José do 
Convento do Carmo 

1          1 

Todos os justos da terra     1      1 
Ninguém mencionado 1 2  4 1  3 2 2 3 18 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 
1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-89v., 111v.-
112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de testamentos da freguesia 
da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 
 O estudo das invocações demonstra as preferências dos citadinos em relação a quem 

confiavam a sua alma no momento da morte. Constata-se existirem dois seres celestes 

específicos aos quais praticamente todos os homens e mulheres recorriam, como intercessores. 

Estas duas entidades eram Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria, surgindo praticamente em 

pé de igualdade, enquanto figuras a quem se recorria, para obter a salvação.2 Na verdade, 89% 

de todos os testadores analisados invocaram Nossa Senhora como intercessora, ao passo que 

83% apelaram à intercessão do seu filho. Em relação a este último, verificamos que, 

usualmente, os testadores associavam a sua paixão e morte à sua própria agonia e fim de vida.3 

Confiantes nos ensinamentos da Igreja, a qual referia que Jesus sofrera e morrera para que 

                                                             
2 Em relação à crescente paridade entre Jesus e Maria na devoção religiosa cristã desde o século XI, confira-se 
Maldonado, Luís, Introducción a la religiosidad popular, Santander, Editorial Sal Tarrae, 1985, p. 81. 
3 Na Idade Média havia quem solicitasse a celebração de missas durante o período de agonia antes da morte. Veja-
se a este respeito Veloso, Maria Teresa Nobre, A morte nos testamentos dos clérigos bracarenses do século XIII, 
Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1988, p. 12. 
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todos pudessem alcançar a salvação, os testadores não deixavam de recordar esse facto, 

projetando encontrar, através da sua experiência pessoal de agonia até ao falecimento, a 

salvação que Cristo trouxera à humanidade pela sua crucifixão e morte.4 

 De modo paralelo ao papel desempenhado pelo filho de Deus, surgia também a figura 

de Nossa Senhora, a qual era considerada a outra grande intercessora dos falecidos, junto do 

decisor final que era Deus.5 Este facto não nos surpreende. Como já referimos anteriormente, na 

Idade Moderna, a figura de Maria Santíssima era vista pelo catolicismo como a principal 

advogada dos defuntos junto de Deus. O culto mariano foi reforçado no catolicismo tridentino, 

em oposição à desvalorização e quase irrelevância que conheceu no cristianismo protestante. 

Para a religiosidade católica, a Virgem Maria detinha um papel privilegiado e importante na 

salvação dos crentes. Por isso, era natural que, no século XVIII, os fiéis recorressem à sua 

proteção, no momento de enfrentarem a passagem deste mundo para o outro.6 

 É igualmente importante notar que Jesus era considerado simultaneamente como 

salvador e intercessor a quem se podia apelar, mas também como sendo um decisor sobre o 

destino último da alma, papel que desempenhava em conjunto com Deus Pai. Na verdade, as 

percentagens de relativas às referências que encontrámos a Deus Pai (42%), à Santíssima 

Trindade7 (27%) e ao Espírito Santo (9%), entre os testadores estudados, são bem menores do 

que as referências a Deus Filho (Jesus Cristo), apesar de, relativamente a Deus Pai terem ainda 

uma importância assinalável. Para melhor compreendermos estas referências, devemos 

recordar que, na teologia cristã católica, existe uma conceção trina da figura de Deus: Pai, Filho 

e Espírito Santo, que formavam um único Deus. Este dogma de fé refletia-se assim na 

                                                             
4 Relativamente à eficácia salvífica da paixão de Cristo na Época Moderna consulte-se Rubio Semper, Agustin, 
“Piedad, honras fúnebres y legados piedosos en Aragón (Calatayud) en la baja Edad Media,” in Serrano Martín, 
Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, Instituto “Fernando el Católico”, 
1994, p. 243. Todavia, já desde o fim da Idade Média que se começava a verificar a identificação da agonia do 
testador com a agonia e paixão de Cristo. Para este assunto veja-se Costa, Teresa; Calvão, Filipe, “Fundação de 
capelas na Lisboa quatrocentista: da morte à vida eterna,” in Lusitânia Sacra, 2ª série, 13-14, Lisboa, Centro de 
Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 2001-2002, p. 351. 
5 Nossa Senhora era cultuada como a primeira e mais poderosa intercessora das almas, antes de todos os restantes 
santos. Consulte-se sobre esta preeminência Torres Jiménez, Maria Raquel, Formas de organización y práctica 
religiosa en Castilla la Nueva. Siglos XIII-XVI, Madrid, Facultad de Geografía y Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid, 2002, pp. 2634-2641, tese de Doutoramento policopiada. 
6 Sobre o reforço do papel intercessor de Maria na passagem do indivíduo para o outro mundo, desde o final da 
Idade Média, confira-se Salvado, Maria Adelaide Neto, A confraria de Nossa Senhora do Rosário de Castelo Branco: 
espelho de quereres e sentires, Coimbra, A Mar Arte, 1998, pp. 61-62; Pascua Sánchez, Maria José de La, “La 
solidaridad como elemento del bien morir. La preparacion de la muerte en el siglo XVIII (el caso de Cádiz), in 
Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular…, p. 350. 
7 Também em Paris Deus trino era pouco invocado nos testamentos da Idade Moderna. Sobre este aspeto 
considere-se Chaunu, Pierre, La mort à Paris, XVI, XVII, XVIII siécles, Paris, Fayard, 1978, p. 305. 
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mentalidade do homem moderno bracarense. Ao procedermos à análise testamental, 

verificámos que, quer as três figuras divinas em separado, quer em conjunto, eram 

compreendidas como seres a quem se podia confiar a alma por ocasião da morte, para que a 

recebessem no seu seio. Simultaneamente, eram também considerados como os decisores do 

seu destino final.  

Todavia, só a figura de Jesus Cristo era percecionada como alguém que atuava como 

recetor e decisor em relação ao destino das almas dos defuntos, mas também como intercessor 

importante na salvação das mesmas,8 papel que não encontrámos nas figuras de Deus Pai, do 

Espírito Santo, ou da Santíssima Trindade como um todo.9 Nestes casos eram considerados 

apenas como seres a quem se confiava a sua alma, esperando que fossem misericordiosos com 

ela.10 Talvez devido a este facto tenhamos percentagens menores de referências a Deus, ao 

Espírito Santo e à Santíssima Trindade, como figuras a quem se apelava neste mundo, na hora 

da morte. O seu papel era sobretudo de decisão do destino das almas e não de intercessão por 

elas. Se é verdade que, ao iniciarem os seus testamentos, os fiéis estudados deixavam patente 

que era em nome das três figuras da Santíssima Trindade que faziam a sua última vontade,11 

este facto mais não era do que o seguimento de uma fórmula pré-concebida para a elaboração 

destes documentos, no sentido de manifestarem a sua adesão às crenças católicas. 

Ainda assim, não queremos deixar de assinalar que as referências a Deus conheceram 

um certo reforço na segunda metade do século XVIII, aspeto que contribuiu para que, no 

cómputo global de todos os testadores analisados, mais de 40% o tenha mencionado. Apesar de 

não termos explicações concretas para este facto, é possível que um número crescente de 

testadores, influenciados por novas visões sobre Deus, o começassem a perceber também como 

                                                             
8 Sobre o papel intercessor de Jesus Cristo leia-se igualmente Vovelle, Michel, Mourir autrefois attitudes collectives 
devant la mort aux XVII et XVIII siécles. Editions Galllimard/Julliard 1974, pp. 134-135. 
9 Para Jacques Macardé, no final do século XVIII, nos testamentos da diocese de Poitiers, Jesus Cristo deixa de ser 
visto como mediador e assume um papel idêntico ao de Deus Pai, como sendo apenas um Juíz que é preciso 
temer. É a Virgem Maria que toma o primeiro lugar entre os intercessores. Leia-se Macardé, Jacques, “Ultimes 
intercesseurs. Les invocations testamentaires dans le Diocèse de Poitiers,” in Colóquio Internacional Piedade 
Popular. Sociabilidades, Representações e Espiritualidade, Actas, Lisboa, Terramar, 1999, p. 445. 
10 Deus Pai era o juiz a quem se encomendava, portanto, a alma. Macardé, Jacques, “Ultimes intercesseurs…, p. 
444. Jesus Cristo e a Santíssima Trindade desempenhavam também este papel. Confira-se a este respeito Reis, 
João José, A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX, 4ª ed, São Paulo, 
Companhia das Letras, 2004, p. 221. 
11 O testador devia, como bom católico, manifestar a sua crença na Santíssima Trindade e nas verdades teológicas 
da Igreja Católica. A este respeito leia-se Garcia Fernández, Máximo, Los castellanos y la muerte. Religiosidad y 
comportamentos colectivos en el Antíguo Régimen, Valladolid, Junta de Castilla y Léon, 1996, p. 24. 
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um pai misericordioso e não apenas um juiz terrível e castigador que era preciso temer.12 Deste 

modo, seria mais pertinente mencioná-lo encomendando-lhe a alma.13 

 Se é verdade que as figuras de Jesus Cristo e da Virgem Maria detêm o destaque nos 

testamentos que estudámos, existem mais três elementos que possuem uma importância muito 

assinalável. Duas delas eram de caráter “individual” e a terceira de carácter “geral”. Dentro do 

primeiro caso estão as referências feitas ao anjo da guarda e ao santo do seu nome.14 O anjo da 

guarda foi mencionado por cerca de 70% dos testadores analisados, enquanto o santo do nome 

da pessoa o foi por 68%. No segundo caso, está o apelo a “todos os santos e santas” do Céu, no 

sentido de intercederem pela alma do testador. Cerca de 83% dos testadores estudados 

efetuaram esta invocação generalista. Em relação a esta última, parece-nos tratar-se de um 

apelo que se inseria numa estratégia do indivíduo tendo em vista a obtenção do maior número 

possível de intercessores celestes.15 Com esta expressão, pedia-se a todos os que estivessem 

junto de Deus para que intercedessem pelo indivíduo, sem que este tivesse de os enumerar 

individualmente, o que seria, aliás, impraticável.16 Assim, de uma vez só, comprometiam-se todos 

os santos na salvação da alma, pois nenhum se podia desobrigar deste apelo lançado. O 

testador pretendia deste modo contar, na hora da morte, com o auxílio de um inumerável 

conjunto de seres habitantes da “corte celestial” que, tal como ele, tinham passado pelo mundo 

dos vivos e serviam de intercessores das almas dos defuntos junto de Deus.17 

                                                             
12 Sobre a perceção de Deus como um Pai terrível em contraposição com a humanização de Jesus Cristo veja-se 
Maldonado, Luís, Introducción a la religiosidad popular…, p. 84. Em relação a uma nova imagem des Deus no 
século XVIII confira-se Delumeau, Jean, Rassurer et proteger. Le sentiment de securité dans l´Occident d´autrefois, 
Paris, Fayard, 1989, pp. 520-522. 
13 Os franceses da Época Moderna encomendavam a sua alma a Deus. A este propósito leia-se Delcourt, Roxanne, 
“La mortalité dans la France d´ancien regime et du XIX siecle,” in Votre Genealogie, nº 27, Octobre/Novembre, 
Laneuville, Editions Neptune Diffusion, 2008, p. 28. Mas era um Deus pai recebedor e juiz da alma e não tanto um 
intercessor na salvação. Consulte-se Chaunu, Pierre, La mort à Paris…, p. 305. 
14 Em França, os testadores solicitavam a intercessão do anjo da guarda, do santo patrono e da Virgem Maria. 
Confira-se Beaucarnot, Jean-Louis, Commemt vivaient nos ancetres? De leus coutumes a nos habitudes, Paris, 
Editions J-C- Lattès, 2006, p. 180. 
15 As primeiras invocações dos santos, como intercessores eficazes das almas dos defuntos, começaram a 
desenvolver-se desde o século VIII. A este propósito consulte-se Mattoso, José, “O culto dos mortos na Península 
Ibérica (séculos VII a XI),” in Lusitânia Sacra, 2ª série, 4, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da 
Universidade Católica Portuguesa, 1992, p. 25. 
16 Também o apelo a todos os anjos do céu como intercessores, que aparece em alguns testamentos setecentistas, 
se pode inserir na mesma perspetiva generalista que apelava a todos os santos da corte do céu, no sentido de 
serem intercessores junto de Deus. Todavia, desde o final da Idade Média que os santos secundarizaram o papel 
dos anjos, no acompanhamento das almas no outro mundo. Para este assunto veja-se Pina, Isabel Castro, “Ritos e 
imaginário da morte em testamentos dos séculos XIV e XV,” in Mattoso, José (dir.), O reino dos mortos na Idade 
Média Peninsular, Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1996, p. 127. 
17 Em relação apelo a todos os santos enquanto intercessores leia-se também Macardé, Jacques, “Ultimes 
intercesseurs...,” p. 446. 
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 Os apelos rogatórios ao anjo da guarda, bem como ao santo do seu nome, parecem-nos 

revestir-se de um cariz mais pessoal e individualista. Na teologia católica moderna, considerava-

se que todo o homem recebia, ao nascer, um anjo protetor, a quem cabia velar pela segurança 

da vida e da alma do indivíduo. Este anjo era uma presença constante junto do homem, 

tentando guiá-lo pelo caminho do bem e afastá-lo dos perigos temporais e espirituais, que 

ameaçavam o seu corpo e a sua alma. Por isso, nesta época, a devoção ao anjo da guarda 

tornou-se numa caraterística marcante da piedade religiosa católica. Os crentes oravam 

quotidianamente a esta figura que era celestial e incorporal, mas que ao mesmo tempo era 

percebida como estando próxima de cada pessoa, desde o nascimento até à morte. Ao conhecer 

de forma mais profunda a vida do indivíduo que lhe era confiado, o anjo da guarda era um 

intercessor privilegiado junto de Deus.18  

Num sentido semelhante de proximidade individual parece-nos enquadrar-se o apelo aos 

santos que tinham os mesmos nomes dos testadores, para que interviessem, no momento da 

morte, junto da justiça divina. O crente identificava-se, através da partilha de um nome em 

comum, com um santo em particular, ao qual pedia o seu auxílio, na hora decisiva de 

comparecer diante de Deus. É possível que, na atribuição do nome que era dado aos recém-

nascidos, os pais tivessem em atenção na sua escolha, o nome de um santo conhecido, para 

assim assegurarem desde o início, uma entidade celeste a quem os seus filhos podiam recorrer 

durante a vida, como seu patrono, o qual lhes concederia também auxílio na transição para o 

outro mundo.19 Era uma forma de os pais projetarem a salvação da alma dos recém-nascidos, 

proporcionando-lhes um intercessor especial junto de Deus. Assim, cada homem teria, logo ao 

nascer, dois intercessores, um criado por Deus (o anjo da guarda) e outro escolhido pelos 

progenitores.  

 Estas eram, portanto, ao longo de todo o século XVIIII, as principais figuras pias que os 

bracarenses analisados mencionavam nos seus testamentos e a quem confiavam a salvação da 

                                                             
18 Efetivamente, o anjo da guarda desfrutou, na Idade Moderna, de uma importante devoção relativamente à 
esperança na salvação. Os agonizantes recorriam a ele, nas suas horas derradeiras. Raimundo, Ricardo Varela, 
Morte vivida e economia da salvação em Torres Novas (1670-1790), Torres Novas, Município de Torres Novas, 
2007, p. 221. 
19 Os nomes atribuídos no início da vida de cada ser colocam-no debaixo da proteção de um santo. A este propósito 
consulte-se Delcourt, Roxanne, “La mortalité dans la France d´ancien regime…,” p. 30; Rodríguez Sánchez, Ângel, 
“La muerte en España: del miedo a la resignación,” in Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura 
Popular…, p. 47. Em relação à importância do santo do nome da pessoa como intercessor junto de Deus confira-se 
Carvalho, David Augusto Luna de; Moreira, Francisco Manuel Matos; Rosa, Maria Luísa Castanho, “Atitudes perante 
a morte e níveis de religiosidade em Sintra nos meados do século XVIII,” in Boletim Cultural da Assembleia Distrital 
de Lisboa, nº 88, 1º tomo, Lisboa, 1982, pp. 88-91. 
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alma.20 Apesar disso, constatamos um ligeiro recuo nestas menções testamentárias no final da 

centúria, sendo a menção a Deus a única que conhece um acréscimo. Este cenário não era, 

aliás, exclusivo do contexto bracarense. Algo de semelhante estava a acontecer em França em 

finais do século XVIII. Também ali se constatava um certo recuo nas referências testamentárias à 

Virgem Maria, aos santos e ao anjo da guarda, em paralelo com um aumento das menções a 

Deus.21 É possível que alguns indivíduos sentissem uma maior proximidade na sua relação com 

Deus, dirigindo-se a ele diretamente, confiando-lhe a sua alma, sem necessitarem de recorrer a 

outros intercessores.  

Sendo estes os principais intercessores celestes a quem os bracarenses recorriam, e 

que se enquadram no panorama que tem sido estudado no mundo católico moderno, não 

queremos, todavia, deixar de analisar outras entidades a quem invocavam na hora de enfrentar a 

morte. É um facto que, testamentariamente, os bracarenses raramente mencionavam os santos 

de forma individual, enquanto intercessores da alma. Pela análise dos dados obtidos, 

constatamos que um número relativamente importante dos testadores analisados, 21%, apelava 

aos seus santos de devoção pessoal, no sentido de auxiliarem a sua alma no outro mundo. 

Todavia, os testadores que assim o faziam, geralmente recorriam à expressão “santos da minha 

devoção”, sem especificar nenhum em particular, o que torna mais difícil a compreensão sobre 

as devoções pessoais mais prevalecentes em Braga, na época em estudo. 

Contudo, verificámos alguns santos com um destaque relativo, no quadro devocional 

salvífico bracarense. Em primeiro lugar, encontrámos, ao longo de todo o século XVIII, algumas 

referências testamentais aos apóstolos São Pedro e São Paulo, como intercessores diante de 

Deus. De facto, 11% dos testadores estudados fizeram a sua invocação. Estes dois santos 

aparecem sempre mencionados de forma associada entre si e não separadamente.22 Ou seja, os 

testadores nunca particularizavam nenhum deles, mencionando-os sempre em conjunto e, ao 

                                                             
20 Sobre a importância de Deus Pai, Jesus Cristo, Nossa Senhora e de todos santos na salvação da alma leia-se 
igualmente Araújo, Maria Marta Lobo de, “As Misericórdias e a salvação da alma: as opções dos ricos e os serviços 
dos pobres em busca do Paraíso (séculos XVI-XVIII),” in Faria, Ana Leal de; Braga, Isabel Drumond, Problematizar a 
História: Estudos de História Moderna em Homenagem a Maria do Rosário Themudo Barata, Lisboa, Caleidoscópio, 
2007, p. 387; Carvalhosa, Adelino, “A importância dos testamentos para o estudo das mentalidades: estudo dos 
testamentos, de um rol de bens e de um codicilo: fins do século XVII, princípios do século XVIII,” in Boletim do 
Arquivo Distrital do Porto, Porto, 1986, p. 9. 
21 A este respeito confira-se Macardé, Jacques, “Ultimes intercesseurs…,” p. 449. 
22 Relativamente à menção testamentária sobre os apóstolos Pedro e Paulo como intercessores das almas confira-se 
igualmente Lorenzo Pinar, Francisco Javier, Muerte y ritual en la Edad Moderna, el caso de Zamora (1500-1800), 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1991, p. 74. São Pedro e São Paulo eram os apóstolos 
devocionalmente favorecidos na Igreja tridentina. Carvalho, David Augusto Luna de; Moreira, Francisco Manuel 
Matos; Rosa, Maria Luísa Castanho, “Atitudes perante a morte e níveis de religiosidade em Sintra…,” pp. 88-91. 
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mesmo tempo, em pé de igualdade, formando como que uma dupla indissociável, na questão da 

salvação da alma. Que motivos poderão estar por detrás do aparecimento destes dois santos 

conjuntamente? Pensamos que este facto poderá ter ficado a dever-se à influência dos jesuítas, 

que até meados do século XVIII foram os mestres educativos da cidade, tendo uma relação 

próxima com o Paço Arquiepiscopal. Os jesuítas influenciavam o pensamento religioso e o 

ambiente social bracarense da época, até à sua expulsão de Portugal.23 Esta ordem religiosa 

patrocinava a devoção e o culto a São Pedro e a São Paulo, nas localidades onde se 

estabelecia.24 Para os jesuítas, estes dois apóstolos, que foram muito relevantes na fundação do 

cristianismo, eram santos que tinham grande importância dentro da sua organização, sendo, por 

isso, natural que promovessem o seu culto junto daqueles a quem providenciavam a educação 

civil, moral e religiosa. O facto de a referência a ambos os santos ter diminuído, nos testamentos 

da segunda metade do século XVIII, quando esta ordem religiosa foi expulsa, parece ser mais 

um indicador de que, na realidade, a sua presença nos testamentos era um reflexo da influência 

jesuítica.  

 Um outro santo, que parece ter tido igualmente uma ligeira importância testamental, era 

o arcanjo São Miguel, mencionado por 4% dos testadores. Era considerado como sendo o chefe 

do exército celestial dos anjos de Deus, no combate vitorioso contra os demónios no Juízo Final. 

A sua menção testamentária encontra-se também presente noutros estudos feitos sobre a 

temática da salvação. Este arcanjo tinha já uma presença forte na construção mental e 

imagética do Purgatório e do Juízo Final, no término da Idade Média.25 Esta presença atenuou-se 

nos primeiros séculos da Idade Moderna, apesar de, no século XVIII, 26 ter conhecido um certo 

ressurgimento nas menções testamentárias, bem como nas representações artísticas em telas e 

                                                             
23 Sobre a influência jesuítica em Braga e a sua expulsão da cidade leia-se Abreu, José Paulo, Em Braga de 1790 a 
1805: D. Frei Caetano Brandão: o reformador contestado, Braga, Universidade Católica Portuguesa; Faculdade de 
Teologia de Braga: Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1997, p. 22; Capela, José Viriato, “Os jesuítas 
bracarenses e o seu papel no ensino e nas reformas morais e espirituais do século XVIII,” in Cadernos do Noroeste, 
vol. 3, 1-2, Braga, Centro de Ciências Históricas e Sociais da Universidade do Minho, 1990, pp. 247, 252-253, 256, 
265-271. 
24 A propósito da devoção jesuítica a São Pedro e São Paulo veja-se Martins, Fausto Sanches, “Culto e devoções das 
Igrejas dos Jesuítas em Portugal,” in Carvalho, José Adriano de Freitas (ed.), A Companhia de Jesus na Península 
Ibérica nos séculos XVI e XVII. Espiritualidade e cultura. Actas do Colóquio Internacional, vol. I, Porto, Instituto de 
Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; Centro Inter-Universitário de História da 
Espiritualidade da Universidade do Porto, 2004, pp. 102, 114. 
25 Em relação a esta presença da figura de São Miguel no Juízo Final e no Purgatório medievais consulte-se Vovelle, 
Michel, Les âmes du Purgatoire ou le travaile du deuil, Paris, Gallimard, 1996, p. 89. 
26 Sobre a importância de São Miguel na salvação dos indivíduos leia-se Reder Gadow, Marion, Morir en Malaga: 
Testamentos malagueños del siglo XVIII, Málaga, Universidad de Málaga, 1986, pp. 134-135. Em Zamora, pelo 
contrário, as referências testamentais ao papel salvador do arcanjo São Miguel decaíram ao longo de toda a Idade 
Moderna. Lorenzo Pinar, Francisco Javier, Muerte y ritual en la Edad Moderna…, p. 78. 
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altares sagrados. Em alguns quadros, o arcanjo surgia “pesando” as almas, para ver as que 

eram dignas de entrar na glória eterna, enquanto certos altares, representando as almas 

padecentes do fogo do Purgatório, mostravam São Miguel desempenhando um papel 

intercessor, atuando no sentido do seu resgate.27  

 Em relação às Almas do Purgatório, não deixamos igualmente de chamar a atenção para 

o facto de um reduzido número de testadores se terem dirigido a elas, para que interviessem 

como suas intercessoras, junto de Deus. É bem possível que aqueles que lhes pediam auxílio 

salvífico tivessem sido, durante a vida, grandes devotos do seu culto, contribuindo para o seu 

resgate, através de orações e sufrágios. Assim, quando se aproximava o fim da sua existência 

terrestre, sentiam que era chegado o momento de exigir, a quem tinham ajudado 

espiritualmente, uma retribuição intercessória junto de Deus. As almas do Purgatório deviam, 

deste modo, contribuir para a solidariedade salvadora entre vivos e defuntos, apelando à 

misericórdia divina para com as almas dos moribundos que as tinham ajudado, durante a sua 

vida. Na verdade, as almas do Purgatório, por si mesmas, nada podiam fazer para sair 

rapidamente desse lugar de punição, tendo de confiar nos esforços piedosos dos vivos, para 

alcançarem esse objetivo. Todavia, elas podiam desempenhar um papel importante na salvação 

dos outros, no momento final da vida destes, em que se decidia sobre o destino último da sua 

alma, apelando a Deus para os não condenar aos tormentos do Inferno.28 

 Nos testamentos analisados aparecem ainda, como pudemos constatar, referências 

esporádicas a outros intercessores. Dentro deste conjunto disperso de entidades celestiais, que 

aparecem mencionadas ao longo do século, relevamos as referências a São José, a Santa Ana e 

a Santo António. Sabemos que, tendo em atenção outros trabalhos já realizados sobre os 

intercessores celestes, estes três santos tinham igualmente um papel importante na salvação 

dos homens. Santo António, como já referimos no capítulo II, era um santo ao qual se atribuía o 

poder de, todos os anos, ir ao Purgatório retirar uma alma, bem como o de agir como um 

importante intercessor entre o céu e a terra.29 Por seu turno, o culto de São José expandiu-se na 

época barroca, sendo considerado como patrono e modelo do que devia ser uma “boa morte”, 

                                                             
27 A propósito do retorno de São Miguel na representação imagética do Purgatório no século XVIII confira-se Vovelle, 
Michel, Les âmes du Purgatoire…, p. 152. 
28 Relativamente à incapacidade das almas do Purgatório pedirem pela sua própria salvação confira-se Vovelle, 
Michel, Mourir autrefois…, p. 126. 
29 Em relação a Santo António e a sua intervenção mediadora confira-se Martín García, Alfredo, “Religión y sociedad 
en Ferrolterra durante el Antiguo Régimen. La V. O. T. seglar franciscana,” in Estudios Mindonienses, nº 20, 
Salamanca, Centro de Estudios de la Diocésis de Mondoñedo-Ferrol, 2004, p. 440. 
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bem como um “advogado” importante dos homens diante de Deus, quando a alma daqueles 

fosse por ele julgada.30 É neste sentido que, em outras regiões do catolicismo europeu, esta 

figura aparecia mencionada em alguns testamentos e o mesmo parece, por conseguinte, ter 

sucedido em Braga. Já no que dizia respeito a Santa Ana, que chegou a ter uma capela que lhe 

era dedicada, situada no Campo de Santa Ana, sabemos que, tal como São José, era uma figura 

associada à boa morte do cristão, sendo representada em painéis pintados sobre o tema.31 

 Assim, os bracarenses de ambos os sexos apelavam ao concurso das entidades 

celestes, com o fim de se livrarem da condenação eterna. Na amostra de testamentos, poucos 

foram, de facto, os que não pediam o apoio de alguma invocação santa que intercedesse por 

eles, no momento que mais temiam, ainda que ao longo de todo o século XVIII não deixassem 

de existir indivíduos que, na verdade, não invocavam esse auxílio.32 Alguns testadores, 

especialmente os que pareciam estar em situação de maior pobreza, ditavam testamentos mais 

simples e curtos, não desenvolvendo as suas crenças pessoais. É possível que a sua cultura e 

conhecimentos religiosos fossem mais reduzidos, o que se refletia a nível testamentário. Por 

outro lado, não ensinava a teologia católica que o Céu estava próximo e quase garantido para os 

pobres?33 Qual era portanto a pertinência de se invocarem intercessores? Para além destes 

motivos, cremos que uma nova visão religiosa, desenvolvida entre algumas pessoas, que 

privilegiava a relação próxima e pessoal de cada um com Deus, poderá explicar a ausência de 

intercessores em alguns testamentos.34 

                                                             
30 Sobre o papel de São José leia-se Dompnier, Bernard, “La devotion à Saint Joseph au miroir des confréries (XVII-
XVIII siécles),” in Dompnier, Bernard; Vismara, Paola (coord.), Confréries et devotions dans la catholicité moderne 
(Mi-XV-Début XIX siècle), Rome, École Française de Rome, 2008, p. 285. Tal como em Braga, também em Cádiz as 
referenciais testamentais a São José parecem ser em menor número do que noutras localidades. Veja-se Pascua 
Sánchez, Maria José de La, “La solidaridad como elemento del bien morir…,” p. 351. 
31 Já no final da Idade Média, Santa Ana era uma das principais intercessoras dos defuntos. Veja-se a propósito 
Mitre Fernández, Emilio, “La muerte y sus discursos dominantes entre los siglos XIII y XV (reflexiones sobre 
recientes aportes historiográficos),” in Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular…, p. 24. 
Relativamente à associação de Santa Ana com a boa morte do cristão moderno, confira-se Ariés, Philippe, O 
Homem perante a morte II – a morte asselvajada, Publicações Europa América, Mem Martins, 1988, p. 201. 
32 Em sentido inverso, nos países protestantes, os testadores recusam atribuir qualquer valor salvífico aos santos e a 
Nossa Senhora. Relativamente a este assunto leia-se Dias, José Sebastião da Silva, Correntes de sentimento 
religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII), Tomo I, vol. II, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1960, pp. 216, 532-
535; Vovelle, Michel, L´heure du grand passage: chronique de la mort, Evreux, Découvertes Gallimard, 1993, p. 53. 
33 Relativamente à maior facilidade de salvação do pobre consulte-se Sá, Isabel dos Guimarães, “Práticas de 
caridade e salvação da alma nas Misericórdias metropolitanas e ultramarinas: séculos XVI-XVIII: algumas 
metáforas,” in Oceanos, 35 (jul.-set.), Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, 1998, p. 44. 
34 Sobre a emergência desta nova relação mais pessoal com Deus leia-se Martín García, Alfredo, “Religiosidad y 
actitudes ante la muerte en la Montaña Noroccidental Leonesa: el concejo de Laciana en el siglo XVIII”, in Estudios 
Humanísticos. Historia, nº 4, León, Facultad de Filosofía y Letras de La Universidad de León, 2005, p. 159. 
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Mas entre a maioria dos que o faziam, invocava-se sobretudo o auxílio de Nossa 

Senhora, confiados em que o seu Filho não deixaria de atender a todos os seus pedidos. 

Invocavam igualmente a intercessão do próprio Cristo, lembrando que o seu sofrimento e morte 

na cruz tinham tido como fim último a salvação e o resgate das almas de todos os homens. A 

nível pessoal, os bracarenses esperavam que o anjo da guarda, os santos da sua devoção e o 

santo do seu nome, atuassem como intercessores privilegiados junto de Deus, aquando da 

passagem deste mundo para o além.35 Mas, em geral, não nomeavam de modo específico outras 

figuras a quem recorriam para obter a salvação. Os testadores apelavam a todos os santos do 

céu em geral, confiando que nenhum dos que já estavam na glória de Deus, se furtaria a exercer 

um papel intercessor. Em suma, podemos apontar para cinco elementos-chave a quem era 

importante apelar na preparação de uma morte mais segura. Jesus Cristo e a sua Mãe eram os 

primeiros e principais salvadores a quem deviam recorrer, na hora da morte. Em segundo lugar, 

surgiam o anjo da guarda e o santo do nome da pessoa, como aqueles que mais proximamente 

o tinham acompanhado no seu percurso terrestre e, deste modo, estariam mais habilitados a 

defendê-lo no juízo individual. Por fim, o testador concluía com um apelo geral a todos os que 

estavam junto de Deus,36 para lhe valerem naquele momento, de modo a que nenhum ficasse de 

fora na sua hora suprema, em que o destino eterno da alma ia ser decidido. 

 

4.2 Os serviços fúnebres e os sufrágios celebrados 

 

 No momento da passagem da alma para o outro mundo, os fiéis em estudo não se 

preocupavam apenas em pedir o auxílio celestial dos que estavam no além. Aqueles que 

deixavam este mundo sabiam que era igualmente fulcral garantir o socorro espiritual prestado 

pelos vivos, quer na ocasião do velório e das cerimónias fúnebres, quer durante o período 

temporal posterior. Era por esse motivo que os testadores se preocupavam em deixar 

determinada a celebração de serviços religiosos pela sua alma, durante o tempo de exposição do 

cadáver até ao sepultamento final, bem como outros sufrágios que deviam ser celebrados 

                                                             
35 A propósito dos principais intercessores celestes na Época Moderna veja-se também Lebrun, François, “As 
reformas: devoções comunitárias e piedade pessoal,” in Duby, Georges; Ariés Philippe, (org.) História da vida 
privada: do Renascimento ao século das Luzes, vol. III, Porto, Edições Afrontamento, 1990, pp. 97, 100-101. 
36 A teologia e as prédicas religiosas da Idade Moderna apresentavam Deus ainda como um juiz vingador da 
iniquidade humana, que era preciso temer. Este temor era reforçado com a ameaça da possibilidade da 
proximidade do juízo final e do fim do mundo para o qual os vivos deviam estar preparados. Sobre estes receios 
confira-se Delumeau, Jean, La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), Paris, Fayard, 1978, p. 287. 
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posteriormente.37 O número destes sufrágios posteriores podia ser quantificado pelo testador que 

os mandava celebrar, muitas vezes, na forma mais breve possível após o enterro. Alguns 

indivíduos estabeleceram a celebração de um número variável de sufrágios a título perpétuo, 

devendo ser celebrados para sempre “enquanto o mundo durasse”, nos dias e locais que o 

indivíduo deixava prescrito. Neste sentido, vamos começar por analisar os socorros espirituais 

solicitados para o velório fúnebre. Devemos recordar que este era um período de tempo 

importante. Era nesta altura que a alma do falecido comparecia perante Deus, para ser julgada 

conforme os seus atos em vida, ou seja, era neste tempo que tinha lugar o juízo individual de 

cada pessoa, decidindo-se neste ato se seria condenada ao suplício eterno ou não. Por isso, 

cremos que os sufrágios e serviços religiosos pedidos para este período de tempo, em conjunto 

com o apelo prévio ao seres celestiais, serviam sobretudo para ajudar a alma do defunto a 

alcançar a misericórdia divina, de modo a que esta não a condenasse eternamente ao Inferno. 

 

Quadro 2: Serviços religiosos solicitados desde o falecimento até ao enterro 

 Anos  
Totais Cerimónias 

Fúnebres 
1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 

 M F M F M F M F M F 
Apenas ofício  2 1 2 2   1 2 2 2 14 
Ofício com missas 
incluídas 

1  1 2 1 1 2 2 4 1 15 

Ofício com missas, e 
mais missas de corpo 
presente separadamente 

 1  4 1 2 4  5 4 21 

Ofício sem missa, mas 
com missas de corpo 
presente separadamente 

5  3 1  2  6 6 1 1 25 

Três ofícios sem missas 
incluídas, com missas 
gerais separadamente 

  1        1 

Apenas missas de corpo 
presente 

13 11 13 16 15 17 10 13 9 12 129 

Não indicou/apenas os 
serviços usuais 

6 7 3 4 6 3 2 1 2 1 35 

Conforme a vontade e 
possibilidade do 
testamenteiro 

  1   2  1 1 5 10 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 
1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-89v., 111v.-112, 
129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de testamentos da freguesia da Sé, 
1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

                                                             
37 Na Idade Moderna, procurava-se estabelecer uma relação entre a quantidade de pecados cometidos neste mundo 
e o volume de sufrágios necessários para os reparar no Purgatório. Veja-se sobre esta relação Le Goff, Jacques, O 
nascimento do Purgatório, Lisboa, Ed. Estampa, 1993, p. 345. 
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 Ao analisarmos o quadro 2, constatamos a existência de duas modalidades pias 

principais, escolhidas pelos testadores estudados, de ambos os sexos, para o período de velório: 

a celebração de ofícios (incluindo estes, ou não, no seu decorrer, a celebração de sufrágios) e, 

sobretudo, a celebração de missas de corpo presente. Na verdade, 82% dos testadores 

analisados solicitaram a celebração de um destes dois serviços pios, ou ambos em conjunto. Os 

ofícios consistiam num conjunto de preces, rezas, leituras (designadas por lições) e salmos que 

os clérigos participantes rezavam conjuntamente, em várias horas canónicas e através dos quais 

pediam insistentemente a Deus para que acolhesse a alma do defunto.38 Conforme os recursos 

financeiros de cada um, os ofícios podiam ser mais ou menos alargados no tempo, existindo 

ofícios comuns de três lições e outros para os mais ricos, de nove lições.39 Na análise 

testamental verificámos que os ofícios eram sobretudo reservados para as exéquias fúnebres do 

defunto, horas decisivas para o julgamento da sua alma por Deus.40 Por outro lado, sabemos que 

os testadores podiam deixar estipulada a obrigação, aos sacerdotes participantes no ofício, de 

rezarem cada um deles uma missa pela sua alma, no local onde decorria este serviço religioso, 

associando, deste modo, duas modalidades de assistência. De facto, 6% dos testadores 

analisados solicitaram esta associação, enquanto que uma percentagem semelhante pediu 

somente a celebração de um ofício. Por seu turno 10% pediram, durante o período do velório até 

ao sepultamento, a celebração de ofícios sem nestes incluírem missas, mas também, 

simultaneamente, sufrágios que eram celebrados noutras igrejas.41 Testadores havia ainda que 

determinavam a celebração de missas incluídas nos ofícios, e, simultaneamente, a realização de 

                                                             
38 Este conjunto de orações e exercícios espirituais era efetuado nas horas canónicas. O ofício de defuntos centrava-
se sobretudo nas horas canónicas vésperas, matinas e laudes. Sobre os ofícios veja-se Enciclopedia de la Religion 
Católica, Tomo V, Barcelona, Dalmau y Jovier ediciones, 1953, pp. 963-965. 
39 Na Idade Média, o ofício dos mortos nos funerais dos mais ricos compreendia a celebração de três horas 
litúrgicas canónicas: vésperas, matinas e laudes. Só depois era celebrada uma missa de enterro. Consulte-se Binski, 
Paul, Medieval death ritual and representation, New York, Cornell University Press, 1996, p. 53. A Misericórdia do 
Porto, em 1584, celebrou um ofício de nove lições, com mais 15 missas, por alma de D. Lopo de Almeida, fidalgo 
português e capelão de Filipe II. Basto, A. Magalhães, História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vol. II, Porto, 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1964, p. 121. 
40 Em Landim, Famalicão, celebravam-se geralmente por cada defunto três ofícios: um de corpo presente, um ao fim 
de um mês após o falecimento e um terceiro no primeiro aniversário. Confira-se Soares, Maria Ivone da Paz, “Morte 
e vida nos usos e costumes do século XVIII”, in Separata do Boletim Cultural, nº 14, Vila Nova de Famalicão, 
Câmara Municipal de Famalicão, 1996, p. 10. 
41 O abade Domingos Peres deixou prescrito que a celebração perpétua de ofícios por parte da Misericórdia de 
Braga era acompanhada pela celebração de missas. Para este assunto veja-se Castro, Maria de Fátima, “Capelães, 
devoções e obrigações pias na instituição do licenciado e abade Domingos Peres na Santa Casa da Misericórdia,” in 
Bracara Augusta. Revista Cultural, vol. L, nºs 104-105 (117-118), Braga, Câmara Municipal de Braga, 2001/02, p. 
239. 
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sufrágios que tinham lugar noutros templos, durante o período do velório. A sua percentagem 

cifrou-se nos 8%. 

Da análise dos dados apresentados, podemos verificar que na segunda metade do 

século XVIII se assiste a um certo crescimento do número de testadores que pediam este serviço 

religioso, assinalando a importância por eles concedida às horas decisivas do julgamento da sua 

alma, no outro mundo. Todavia, fica patente que a modalidade congregadora do maior número 

de testadores42 foi a dos que pediam apenas a celebração de missas de corpo presente, com 

uma percentagem de cerca de 52% do total de indivíduos estudados. Desenvolveremos mais 

adiante esta modalidade de assistência à alma.43  

 Finalmente, constatámos que 14% dos testadores analisados nada indicou em relação a 

este assunto,44 ou ainda que 4% deles deixou-o expressamente ao critério dos testamenteiros e 

herdeiros.45 A não menção específica dos serviços religiosos a celebrar por ocasião do velório e 

do enterro, pode ser lida sob várias perspetivas. Em alguns casos, podemos estar perante 

pessoas de condição social carenciada que não podiam despender recursos com os serviços 

religiosos.46 Noutros, a sua não indicação pode subentender-se com o deixar esta questão ao 

critério dos herdeiros e testamenteiros. Em terceiro lugar, podemos ainda pensar na 

manifestação da vontade de um funeral simples, que pretendesse demonstrar a humildade dos 

testadores perante Deus e os homens, aumentando as suas hipóteses de salvação.47 Contudo, 

                                                             
42 No século XVII, mais de 80% dos testadores solicitaram a celebração de sufrágios, na Bretanha. Croix, Alain, La 
Bretagne aux 16 et 17e siècles. La vie, la mort et la foi, Paris, Maloine, 1981, p. 1140. 
43 Nas zonas rurais bracarenses, pelo contrário, a celebração de ofícios parece ter sido mais presente na Idade 
Moderna. Sobre este aspeto leia-se Durães, Margarida, “Porque a morte é certa e a hora incerta… Alguns aspectos 
dos preparativos da morte e da salvação eterna entre os camponeses bracarenses (séculos XVIII-XIX),” in Sociedade 
e Cultura 2. Cadernos do Noroeste, Série Sociologia, Vol. 13, (2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade do Minho, 2000, pp. 320-323. 
44 Nos séculos XVI e XVII, em Braga, segundo as prescrições clericais, os filhos com mais de 14 anos que 
falecessem sem bens próprios tinham direito à celebração de uma missa de corpo presente e um ofício de três 
lições. Os que tinham entre sete e 14 anos eram contemplados com uma missa rezada de corpo presente e outras 
quatro rezadas. Veja-se sobre este aspeto Soares, Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga no século XVII. 
Sociedade e mentalidades pelas visitas pastorais (1550-1700), Braga, Universidade do Minho, Governo civil de 
Braga, 1997, p. 54. 
45 Em Múrcia, ao longo do século XVIII, eram cada vez mais os testadores que deixavam o número de sufrágios a 
celebrar por sua alma ao critério dos testamenteiros. Leia-se Allemán Illán, Anastasio, “Actitudes colectivas ante la 
muerte en Múrcia…,” pp. 114-115. 
46 Em 1707, as Constituições Sinodais da Baía previam a celebração de um ofício de três lições e de uma missa de 
corpo presente para os indivíduos notoriamente pobres. Campos, Adalgisa, Arantes, “A ideia do Barroco e os 
desígnios de uma nova mentalidade: a Misericórdia através dos sepultamentos pelo amor de Deus na paróquia do 
Pilar de Vila Rica (1712-1750),” in Ávila, Afonso (dir.), O território do Barroco no século XXI, Ouro Preto, Roma 
Editora, 2000, p. 47. 
47 No século XVIII, alguns indivíduos solicitavam um funeral simples, sem pompa nem fasto, devido a uma vontade 
de regresso a uma certa pureza dos princípios evangélicos de pobreza e humildade. Mas também havia quem o 
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uma questão se levanta, neste ponto em particular, a qual se torna mais relevante para os 

indivíduos que não faziam testamento, ou nada diziam sobre os socorros espirituais a prestar à 

sua alma. Que serviços religiosos eram prestados, invariável e obrigatoriamente, a qualquer 

defunto? As constituições sinodais então em vigor, nada nos dizem de concreto sobre este 

assunto, apontando no sentido dos defuntos serem sufragados conforme era costume no 

arcebispado. As constituições sinodais anteriores, de 1538, dão a entender que todos os 

defuntos tinham direito a um ofício simples no momento do enterro, que podia incluir uma missa 

de corpo presente,48 o que nos coloca diante de uma dúvida. Seriam alguns dos ofícios, 

mencionados pelos testadores bracarenses, correspondentes a este ofício de sepultura? E 

aqueles que não os solicitavam expressamente procediam deste modo por já estar subentendida 

a sua celebração?49 

 Debruçando-nos ainda sobre a questão dos ofícios, não queremos deixar de mencionar o 

número de sacerdotes determinados pelos testadores para a celebração destes serviços 

fúnebres. Fazemos essa análise, quer em relação aos ofícios simples, nos quais os sacerdotes 

neles participantes não ficavam incumbidos de rezar, cada um, uma missa, quer para os 

restantes ofícios que incluíam esse requisito. Comecemos pelos ofícios simples, sem missas 

neles incluídas: 

 
Quadro 3: Número de clérigos nos ofícios sem missas incluídas 

 Anos  
Totais Ofício simples 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 

 M F M F M F M F M F  
De 9 padres   1        1 
De 10 padres 1 1     1 2 3 1 9 
De 15 padres 1    1      2 
De 18 padres 1          1 
De 19 padres        1   1 

                                                                                                                                                                                   
fizesse para alcançar uma certa “notoriedade” ou, como refere Maria José Sanchez, demonstrando uma 
“simplicidade ostentarória”. Consulte-se a este propósito Pascua Sanchez Maria José de la, “La lucha por el control 
de las exéquias: el sindico personero, porta-voz del descontento del pueblo gaditano com sus curas párocos,” in 
Álvarez Santalo, C.; Jesus Buxó, Maria; Rodriguez Becerra, S. (coord.), La Religiosidad Popular. Vida y Muerte: la 
imaginacion religiosa, vol. II, Barcelona, Editorial Anthropos, 1989, p. 389. 
48 Constituições Synodais do arcebispado de Braga, Lisboa, na oficina de Germão Galharde, 1538, fls. XLIII, XLVI; 
Constituiçõens Synodais do arcebispado de Braga ordenadas no anno de 1639 pelo illustríssimo Senhor Arcebispo 
D. Sebastião de Matos Noronha e mandadas imprimir a primeira vez pelo illustríssimo Senhor D. João de Sousa, 
Lisboa, na oficina de Miguel Fernandes, 1697, p. 445. 
49 Efetivamente, no Porto, o ofício de corpo presente era obrigatório, mesmo para quem não tinha posses. Contudo, 
ao longo do século XVIII, o ofício de defuntos foi, progressivamente, sendo cada vez menos referido pelos 
testadores, talvez por estes não sentirem necessidade de o fazer. Rodrigues, Maria Manuela, Morrer no Porto 
durante a época barroca: atitudes e sentimento religioso, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
1991, pp. 166, 170, tese de Mestrado policopiada. 
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De 20 padres 2  2    1    5 
De 24 padres       2    2 
De 30 padres 1 1  1 1   3   7 

De 40 padres  1     1 1   3 
De 50 padres 1          1 
De 60 padres       1    1 
Não referido    1   1 2  2 6 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia 
da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 
89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de 
testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 

 Os dados aqui analisados são muito dispersos, demonstrando grandes diferenças. Havia 

pessoas que pediam apenas 10 padres50 para celebrarem o ofício, enquanto outras chegavam a 

estipular entre 40 a 60 clérigos, o que demonstrava os diferentes recursos financeiros de que 

cada um dispunha para ordenar a realização destes serviços religiosos.51 Denota-se entre os 

testadores que solicitaram somente ofícios, uma certa preferência pelos de 10, 20 e 30 padres 

celebrantes52 mas, nas últimas duas décadas do século XVIII, os ofícios sem celebração de 

missas no local resumem-se praticamente àqueles com a participação de 10 padres.53 Contudo, 

devemos relembrar que estamos a falar de percentagens muito reduzidas no cômputo geral de 

todos os testamentos analisados. Na verdade, como referimos anteriormente, os testadores 

acima estudados, correspondem apenas a 6% do total que analisámos. É dentro desta pequena 

percentagem que procuramos encontrar certas preferências. Em seguida, apresentamos os 

dados relativos aos ofícios, nos quais os sacerdotes tinham de comparecer, com a obrigação de 

cada um deles rezar uma missa pela alma do testador: 

 

 

 

                                                             
50 No entorno da cidade de Braga um ofício de 10 padres podia custar 1800 réis, sendo por isso um gasto 
assinalável. Veja-se Durães, Margarida, Herança e sucessão. Leis, práticas e costumes no Termo de Braga (séculos 
XVIII-XIX), tomo II, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2000, p. 444, tese de 
Doutoramento policopiada. 
51 Em algumas paróquias da arquidiocese, os párocos chegavam tarde aos ofícios para que eram chamados, mas 
queriam receber o pagamento. Outros apresentavam-se vestidos de forma negligente. O número de padres 
presentes nos ofícios estava diretamente relacionado com a capacidade económica de cada um. Para este assunto 
consulte-se Soares, Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga no século XVII…, pp. 534-535. 
52 Alguns testadores, na Idade Moderna, em Romarigães, denotavam igualmente a preferência por este número de 
sacerdotes. Consulte-se para este efeito, Santos, Carlota Maria Fernandes dos, Santiago de Romarigães, 
comunidade rural do alto Minho: sociedade e demografia (1640-1872), Braga, Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade do Minho & Câmara Municipal de Paredes de Coura, 1999, pp. 76-79, 88. 
53 Domingos Cerqueira Moniz, em 1813, determinou a celebração de 20 ofícios com 12 padres, na Misericórdia de 
Amarante, para além de 1600 missas. Veja-se para este facto Lopes, Maria José Queirós, Misericórdia de Amarante, 
contribuição para o seu estudo, Amarante, Santa Casa da Misericórdia de Amarante, 2005, p. 60. 
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Quadro 4: Número de clérigos nos ofícios que incluíam missas 

 Anos  
Totais Ofício com missas 

no local 
1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 

 M F M F M F M F M F  
10 padres / missas    2  1 3 1 2  9 
12 padres / missas  1         1 
14 padres  / missas    1       1 
15 padres / missas      1     1 
20 padres / missas      1    1 2 4 
20 padres com uma 
missa cantada 
apenas 

         1 1 

30 padres / missas         1 2 1 4 
31 padres / missas     1      1 
34 padres / missas       1    1 
40 padres / missas    1   2    3 

50 padres / missas    1     1  2 
Três ofícios de missas 
gerais 

  1        1 

Ofício de missas 
gerais, com responso 
sobre a sepultura 

 1         1 

Não indicou /com os 
religiosos do Carmo 

  1   1   3 2 7 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 
1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-89v., 
111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 
Os dados analisados no quadro 4 correspondem a uma percentagem de cerca de 14% 

do total de testadores estudados. Tal como na situação anterior, também aqui constatamos um 

número muito variável de sacerdotes celebrantes do ofício, com obrigação de dizer uma missa 

pela alma do defunto, embora o número máximo que se verifica seja o de 50 clérigos. Tendo em 

atenção a referida dispersão de dados, parece-nos, todavia, que se nota igualmente uma certa 

preferência pelos ofícios com a participação de 10, 20 e 30 padres celebrantes, cabendo a cada 

um a tarefa de, além de participarem no ofício, rezarem uma missa por alma do defunto. O 

pedido, por parte de vários testadores, da celebração de ofícios por sua alma, durante o período 

do velório, geralmente acompanhando a celebração de missas (associadas ao ofício, decorrendo 

noutras igrejas, ou as duas situações em simultâneo), tinha por objetivo o reforço dos apelos a 

Deus para que salvasse a alma do defunto. A sua execução solenizava as cerimónias fúnebres, 

recorrendo a leituras da bíblia, recitação de preces, salmos e cânticos: os vivos eram, assim, 



279 
 

convidados a meditar na vida do além, através de um conjunto de rituais destinados a 

impressionar os seus espíritos.54 

A celebração de sufrágios noutros templos e altares, que não aqueles onde decorriam os 

ofícios, tinha também outro objetivo. Deste modo, diversificavam-se os locais de celebração e o 

testador podia incluir a celebração de missas em simultâneo com os ofícios, ainda que em locais 

separados, de forma a alcançar mais seguramente a salvação. Através deste expediente, o 

testador podia manifestar igualmente a sua posição na hierarquia social.  

 Contudo, o maior número de testadores era, ainda assim, aquele que apenas pedia 

somente a celebração de missas de corpo presente55 durante o velório fúnebre.56 Devemos 

explicitar que estas missas podiam ser celebradas em vários templos e altares em simultâneo,57 

tendo, no entanto, que decorrer durante o tempo de exposição do cadáver.58 Ao analisarmos os 

pedidos relativos às missas de corpo presente, excluindo as que, por vezes, os padres tinham de 

rezar inseridas nos ofícios, qual teria sido a evolução verificada ao longo do século XVIII? 

Encontraremos um aumento no número de sufrágios pedidos, ou teria sucedido a situação 

inversa? Os dados que apresentamos no anexo 3 parecem, de facto, indicar uma certa 

estabilidade no número de sufrágios solicitados, ainda que com algumas flutuações. 

 Os testadores estudados solicitaram, maioritariamente, missas de corpo presente até 

um máximo de 30 sufrágios.59 De facto, cerca de 47% destes homens e mulheres pediram 

sufrágios dentro do referido quantitativo. Paralelamente, a partir de 1760, parece aumentar 

ligeiramente o número de indivíduos que determinava a celebração de um dia de missas gerais  

                                                             
54 Estas razões terão, aliás, motivado algumas irmandades a celebrar ofícios na ocasião do enterro dos seus 
confrades. Para este assunto consulte-se Araújo, António de Sousa, “Irmandades de clérigos e assistência ao clero 
em Portugal. Notas para o estudo do problema na irmandade dos Clérigos de São Pedro de Montório de Cervães 
(Braga). Sacerdotes seus membros nos três últimos séculos 1665-1965,” in Itinerarium, nº 28, Lisboa, Editorial 
Franciscana, 1982, p. 424; Pereira, Maria das Dores Sousa, Entre ricos e pobres: a actuação da Misericórdia de 
Ponte da Barca, 1630-1800, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca, 2008, p. 229. 
55 É possível que, mesmo nestes casos, estivesse subentendida a celebração de um ofício no momento da sepultura 
dos defuntos, que os testadores não sentissem necessidade de mencionar expressamente. 
56 Para a teologia protestante, as missas celebradas não desempenhavam qualquer papel na salvação das almas. 
Leia-se Vovelle, Michel, L´heure du grand passage: chronique de la mort…, p. 53. 
57 Efetivamente, os sufrágios de corpo presente podiam ser celebrados ao mesmo tempo em várias igrejas. 
58 Em França, as missas celebradas por ocasião do falecimento eram designadas por “missas hebdomadárias”. 
Confira-se a este respeito Beaucarnot, Jean-Louis; Rochelandet, Brigitte; Malhace, Jerome; Vernus, Michel; Abensur-
Hazan, Laurence, “La mort: representations, croyances, coutumes… du XVI au XIX siècle,” in La Revue Française de 
Génealogie, número special, Paris, Martin Média, 2011, p. 24. 
59 Em Moguer, a esmagadora maioria dos testadores do início do século XVIII apenas solicitou uma ou duas missas 
cantadas de corpo presente. Lara Ródenas, Manuel José de; González Cruz, David, “Piedad y vanidades en la 
ciudad de Moguer. Un modelo de mentalidad religiosidad religiosa y ritual funerario en el barroco de 1700,” in 
Huelva en su historia, vol. 2, Huelva, Diputácion Provincial de Huelva, 1988, p. 516. 
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Gravura 5: Casula de sacerdote utilizada nas celebrações, Museu da Sé 
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num, ou vários, templos e altares. No total de testadores, cerca de 11% solicitaram missas 

gerais, às quais alguns acrescentaram outros sufrágios devidamente quantificados. Devemos 

lembrar que este tipo de celebração não pressupunha um número fixo de sufrágios, mas antes a 

realização do maior volume de missas possível, durante um dia, conforme as disponibilidades 

financeiras do testador, bem como da disponibilidade dos recursos humanos e materiais.60 Ou 

seja, a celebração de um dia de missas gerais consistia em mandar celebrar, num determinado 

templo ou altar, durante um dia, todos os sufrágios possíveis,61 tendo em atenção os recursos 

financeiros disponíveis, a capacidade de os testamenteiros encontrarem sacerdotes para o 

fazer,62 bem como o facto de os referidos templos ou altares poderem estar sobrecarregados 

com a celebração de outras missas.63 

 A estabilidade que encontrámos na evolução do número destes sufrágios parece 

demonstrar que os bracarenses, ao longo da centúria, mantiveram presente a importância que 

consagravam ao período de velório do seu cadáver, correspondente ao julgamento da sua alma 

no outro mundo. Esta nossa ideia sai reforçada pela estabilidade que encontrámos 

anteriormente, no quadro 2, no que dizia respeito à evolução do número de testadores que nada 

indicavam a este respeito, ou que deixavam as cerimónias fúnebres ao arbítrio dos seus 

herdeiros e testamenteiros. O número desses testadores foi reduzido, refletindo uma posição 

que, embora minoritária, não deixou de estar presente. Eram homens e mulheres que confiavam 

aos vivos a celebração dos serviços fúnebres essenciais para a sua salvação, ou em alternativa, 

agiam, deste modo, motivados pela falta de meios financeiros, tendo de se conformar com um 

                                                             
60 Como refere Maria de Lurdes Rosa, os pedidos de missas em testamento prestam-se mal ao tratamento 
estatístico, pois há variedade de combinações dos sufrágios, bem como quantitativos indeterminados. Os dados 
apresentados analisados são um reflexo deste facto. Para este aspeto veja-se Rosa, Maria de Lurdes, “As almas 
herdeiras”. Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma como sujeito de direito (Portugal 1500-1521), 
Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 410, tese de Doutoramento 
policopiada. 
61 Na verdade, a missa principal celebrada pelo defunto no altar-mor, em alta voz, podia ser completada com outros 
sufrágios ditos em voz baixa nos restantes altares da igreja. Leia-se Croix, Alain, La Bretagne aux 16 et 17e 
siècles…, p. 975. 
62 Em finais do século XVIII, no norte do país, a situação do clero secular era precária. Só uma minoria tinha 
rendimentos fixos. Os restantes tinham de procurar ganhos ocasionais e temporários como a celebração destas 
missas solicitadas pelos testadores, ou a participação em ofícios de defuntos. Sousa, Fernando de, O clero a norte 
do Douro em finais de setecentos, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1979, pp. 24-27. 
63 O que podia levar a que pessoas que falecessem no mesmo dia pedissem sufrágios fúnebres por sua alma, cuja 
celebração fosse no mesmo local, tornando difícil a sua execução. Um testador que estudámos deixou até prescrito 
maior pagamento pelas suas missas, caso fosse necessário para que estas tivessem prioridade sobre as outras que 
podiam ser celebradas no mesmo dia, no mesmo local, a pedido de outros indivíduos. 
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velório mais humilde,64 segundo os preceitos pios mínimos que a igreja bracarense prescrevia.65 

Por outro lado, o aumento dos pedidos de missas gerais pode ter sido uma forma de os 

testadores, mantendo o cariz decisivo que concediam à celebração de sufrágios nas primeiras 

horas depois da morte, serem mais flexíveis com os testamenteiros. Ao não imporem um certo 

número de missas, deixavam maior margem de manobra aos seus herdeiros e testamenteiros, 

prevendo, assim, os possíveis constrangimentos humanos e materiais que poderiam encontrar. 

 Para muitos testadores, o fim das exéquias fúnebres que acompanhavam a viagem da 

alma do defunto para o outro mundo, com o objetivo de assegurar a sua salvação no juízo 

individual, não significava o termo dos serviços religiosos. De facto, muitos indivíduos solicitavam 

igualmente que os vivos celebrassem serviços pios pela sua alma, após o enterro. Estes serviços 

religiosos, na nossa opinião, não seriam já celebrados com o objetivo de salvar a alma do 

Inferno, pois o juízo particular de cada um decorria logo após a morte. Por isso, cremos que 

teriam como fim principal o resgate da alma do testador, do cativeiro do Purgatório.66 Em geral, 

não sabemos o espaço de tempo que podia decorrer até à celebração completa destes sufrágios. 

Na verdade, os testadores não estipulavam um prazo, solicitando apenas que os testamenteiros 

ou os herdeiros mandassem celebrar estes serviços no mais curto espaço de tempo possível.67 

Em alguns casos, os testadores estipularam o prazo máximo de um ano,68 até que todos os 

sufrágios fossem celebrados.69 Analisemos então o quadro seguinte: 

                                                             
64 Nas regiões rurais em torno de Paris, na Idade Moderna, os mais pobres solicitavam apenas a celebração de uma 
missa de corpo presente, enquanto os mais abastados determinavam a celebração de pelo menos três sufrágios. 
Veja-se Ferté, Jeanne, La vie religieuse dans les campagnes parisienes (1622-1695), Paris, Libraire Philosophique J. 
Vrin, 1962, p. 332. 
65 A maioria dos testadores das zonas rurais circunvizinhas de Braga solicitava, no século XVIII, a celebração de um 
ofício de corpo presente, mas os que o não fazia, indicavam apenas a celebração de uma missa pelo padre da 
freguesia. Relativamente a este facto confira-se Durães, Margarida, Herança e sucessão…, p. 443. 
66 Francisco Javier Lorenzo Pinar concorda com a visão de que os sufrágios celebrados no momento do funeral 
tinham sobretudo por finalidade salvar a alma no juízo individual, enquanto os seguintes pretendiam libertá-la o 
mais rapidamente possível do cárcere do Purgatório. A este propósito leia-se Lorenzo Pinar, Francisco Javier, Muerte 
y ritual en la Edad Moderna, el caso de Zamora…, p. 116. 
67 Sobre a necessidade de celeridade na celebração dos sufrágios, para sair do Purgatório, leia-se García Fernández, 
Maximo, Herencia y património familiar en la Castilla del Antíguo Régimen (1650-1834). Efectos socioeconómicos 
de la muerte y la partición de bienes, Valladolid, Secretariado de Publicaciones Universidad de Valladolid, 1994, pp. 
68, 70-71. 
68 Já na época medieval, a maioria das cerimónias de sufrágio pela alma do defunto tinham lugar no prazo de um 
ano. Para este assunto consulte-se Barbosa, Albertina da Conceição, Capelas e Aniversários do mosteiro de São 
Domingos do Porto, século XV, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996, p. 50, tese de Mestrado 
policopiada; Vilar, Hermínia Vasconcelos; Silva, Maria João Marques da, “Morrer e testar na Idade Média: alguns 
aspectos da testamentaria dos séculos XIV e XV,” in Lusitânia Sacra, 2ª série, 4, Lisboa, Centro de Estudos de 
História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 1992, p. 53. 
69 Na Idade Média e início da Idade Moderna muitos testadores solicitavam missas para o dia do funeral, também 
para o terceiro dia após o falecimento, para o sétimo e trigésimo dias e, finalmente, para o dia de aniversário do 
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Quadro 5: Celebração de outros serviços religiosos após o enterro 

 Anos  
Total Celebração de outras 

missas/serviços depois 
do enterro 

1701-
1720 

1721-
1740 

1741-
1760 

1761-
1780 

1781-1800 

 M F M F M F M F M F  
Sim 18 16 15 21 19 18 14 17 17 13 168 
Não 9 7 6 8 5 7 10 9 7 10 78 
Ao arbítrio do 
herdeiro/testamenteiro 

    1    1 2 4 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia 
da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 
89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de 
testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

  

A maioria dos testadores estudados, cerca de 67%, manifestou o desejo de, após o seu 

enterro, serem celebrados mais serviços pios,70 não deixando de existir, contudo, um número 

razoável de indivíduos que o não fazia.71 Porque procederiam deste modo? Pensamos que a 

pobreza de vários destes homens e mulheres lhes terá retirado capacidade para investir na 

salvação da sua alma, num prazo mais alargado.72 Nesse sentido, talvez pensassem que seria 

mais importante o investimento nos serviços pios que lhes fossem úteis na garantia da salvação 

das penas infernais, no momento do julgamento individual. Era essa salvação que se desejava 

alcançar primeiramente. De que valeria a aposta em sufrágios posteriores, se a alma fosse 

desde logo condenada ao sofrimento eterno?73  

Ora, se parece claro que a maioria dos testadores analisados teve a preocupação, ao 

longo do século XVIII, de mandar celebrar sufrágios para depois do seu sepultamento, no que diz 

                                                                                                                                                                                   
falecimento. Estes últimos pedidos parecem estar ausentes das preocupações testamentárias bracarenses. Confira-
se Amiet, Robert, “Le culte chrétien pour les défunts,” in Alexander-bidon, Daniéle; Treffort, Cécile (dir.), A réveiller 
les mots. La mort au quotidien dans l´occident medieval, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, p. 282; Gittings, 
Claire, Death, burial and the individual in early modern England, London, Routledge, 1988, p. 31. 
70 Situação idêntica foi verificada em Valladolid. A este respeito leia-se Garcia Fernández, Máximo, Los castellanos y 
la muerte… p. 245. 
71 Já na Idade Média, os mais ricos podiam mandar celebrar centenas ou milhares de missas após o funeral. Veja-se 
a este respeito Binski, Paul, Medieval Death ritual and representation, New York, Cornell University Press, 1996, p. 
54. 
72 Efetivamente, a aposta na celebração de mais sufrágios dependia da capacidade financeira de cada um. 
Relativamente a este assunto consulte-se Sanchez López, Juan Antonio, “Comportamientos sociales y cofradias de 
pasion en la Malaga Barroca,” in I Congresso Internacional do Barroco, Actas, II volume, Porto, Reitoria da 
Universidade do Porto, Governo Civil do Porto, 1991, pp. 366-367. 
73 De facto, comparando com o quadro referente aos serviços pios celebrados no período de velório e enterro, 
vemos que eram menos os testadores que os não solicitavam para este momento, do que aqueles que o não faziam 
para o período de tempo seguinte, posterior ao enterro. 
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respeito à quantidade dos sufrágios estipulados o quadro seguinte apresenta algumas variações, 

que pensamos ser pertinente relevar. 

 

Quadro 6: Número de sufrágios não perpétuos após o enterro 

 Anos  
 
Total 

Nº de missas pedidas 
sem ser de corpo 
presente 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 

 M F M F M F M F M F  
Até 5 1 1 3 1 3 2 4 4 7 3 29 
6-20 2 2 5 5 4 5 2 3 5 5 38 
21-40 6 4  2 1 4 1 3 1 1 23 
41-60 1   2 1 1 1 2  1 9 
61-80 1   2 2 2   1  8 
81-100 1 2 3  1   1  1 9 
101-500 2  3 3 3 2 2 4 4 1 1 25 
501-1000 1  1  2 1  2    7 
+ 1000 1 1  1     1 2 6 
60 missas, mais um dia 
de missas gerais 

   1       1 

 Dois dias de missas 
gerais mais 50 missas 

    1      1 

Dois dias de missas 
gerais, um na igreja de 
São Vicente e outro no 
altar de São Pedro de 
Rates 

1          1 

Dois dias de missas 
gerais na igreja de Santa 
Cruz e mais 20 missas 
no altar de São Pedro de 
Rates da Sé 

 1         1 

Três dias de missas 
gerais na igreja de 
Nossa Senhora a Branca 

1          1 

 Três dias de missas 
gerais 

1 1  1       3 

Número de missas 
indeterminado 

 1  1 1      3 

Dois ofícios   1  1       2 
Dois ofícios, dois dias de 
missas gerais na igreja 
de Nossa Senhora a 
Branca e mais 160 
missas 

    1      1 

Pede ao pai, tio e irmão 
orações a Deus por sua 
alma. 

     1     1 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da 
Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-
89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de 
testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v.,37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 
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A maioria dos casos estudados, que solicitou a celebração de serviços religiosos não 

perpétuos, após o funeral, fê-lo até um máximo de 40 sufrágios.74 De facto, 36% do total de 

testadores da amostra determinou este quantitativo de missas, mas se considerarmos apenas os 

indivíduos que, na nossa amostra, solicitaram sufrágios para depois do enterro, constatamos 

que essa percentagem sobe para cerca de 54%. Todavia, é igualmente notória uma tendência 

que aponta no sentido de, se no início do século eram poucos os que pediam menos de 20 

missas75, ao longo desta centúria a situação foi-se invertendo.76 De tal modo que, nas últimas 

décadas, a maioria dos testadores que solicitava até um máximo de 40 missas, se concentrava 

já no intervalo de entre 1 a 20 sufrágios.77 Portanto, se é certo que a maioria dos testadores 

analisados continuava a pedir sufrágios para serem celebrados após o enterro, na verdade o 

número de missas solicitadas tendeu a diminuir.78 Traduziria este recuo79 um atenuar do receio 

do Purgatório? Ou seria, no entanto, uma inevitabilidade, motivada pelos constrangimentos 

financeiros e económicos nas décadas finais do século XVIII, em comparação com o maior 

desafogo financeiro do período anterior? Não possuindo respostas definitivas, pensamos que 

estes dois fatores poderão, em conjunto, ter contribuído para o cenário que se nos apresenta.80 

                                                             
74 Nas paróquias do concelho de Esposende, na Época Moderna, constatamos números de missas semelhantes. 
Faria, Inês Martins de, “A Igreja e o povo na vida e na morte séculos XVIII a XX (estudo com base em visitas 
pastorais e testamentos),” in NW, Noroeste. Revista de História, Congresso internacional de História Territórios, 
Culturas e Poderes, Actas, vol. I, Braga, Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Minho, 2006, p. 799. Em 
Paris, os valores sufrágicos solicitados chegaram a ser bem superiores. Em média, cada testador no século XVII 
pedia a celebração de 300 missas. Para este assunto confira-se Croix, Alain; Roudaut, Fanch, Les bretons, la mort 
et Dieu, de 1600 à nos jours, Paris, Messidor/Temps actuels, 1984, p. 34. Numa perspetiva mais abrangente, 
Michel Vovelle refere que na Idade Moderna os mais abastados pediam a celebração de missas na casa das 
centenas ou milhares, enquanto os mais pobres solicitavam até uma trintena. Confira-se Vovelle, Michel, L´heure du 
grand passage: chronique de la mort…, p. 73. 
75 Na cidade de Moguer, o número de sufrágios solicitados para depois do funeral rondava, maioritariamente, um 
intervalo que ia dos 11 aos 50 sufrágios celebrados, a pedido de cada testador. A este propósito veja-se Lara 
Ródenas, Manuel José de; González Cruz, David, “Piedad y vanidades en la ciudad de Moguer…,” p. 524.  
76 Os valores apresentados ficam muito aquém dos verificados em Lisboa onde, em média, cada testador solicitava 
a celebração de 700 sufrágios por sua alma, ainda na primeira metade do século XVIII. Leia-se Araújo, Ana Cristina, 
“Morte,” in Azevedo, Carlos Moreira (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal…, pp. 265-274. 
77 Na cidade de Huelva, no século XVIII, os testadores solicitavam entre 26 a 50 sufrágios pela sua alma. Consulte-
se sobre este assunto González Cruz, David, “Mentalidad religiosa y status socio económico en Andalucia 
Occidental: Las desigualdades ante la muerte en la Hueva del siglo XVIII,” in Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, 
Religiosidad y Cultura Popular…, pp. 384-385. 
78 Em Cádiz, o número de missas quer durante o velório, quer a título posterior, declinou ao longo do século XVIII. 
Leia-se a este propósito Pascua Sánchez, Maria José de La, “La solidaridad como elemento del bien morir…,” p. 
362. 
79 Também em Sevilha se constata um recuo no número de missas pedido por cada testador ao longo do século 
XVIII. A este propósito veja-se Rivas Álvarez, José António, Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII, 
Sevilha, Diputación Provincial de Sevilla, 1986, p. 168. 
80 Em muitas regiões francesas a queda no número de sufrágios solicitados começa já na terceira década do século 
XVIII, mas a maior diminuição tem lugar a partir de 1760. Para este assunto veja-se Vovelle, Michel, Idéologies et 
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 Na análise destes dados, é igualmente importante salientar que os testadores 

praticamente se cingiram à celebração de missas de sufrágio. Apenas três mandaram celebrar 

ofícios.81 A missa era, por excelência, o instrumento de libertação das almas do Purgatório, 

conforme afirmava a teologia católica e, por isso, era natural que fosse o meio a que os homens 

desta época mais recorriam.82 Pelo contrário, os ofícios parecem ter sido direcionados sobretudo 

para a salvação da alma das penas eternas e, por isso, terem lugar essencialmente durante o 

velório e as cerimónias fúnebres.83 Constatamos ainda que, um número reduzido de indivíduos, 

até meados do século XVIII, pedia que se celebrassem de um a três dias de missas gerais após 

o seu falecimento. Depois de 1760 não encontrámos nenhuma referência a um pedido deste 

cariz.84 Pensamos que, como os testamenteiros tinham mais tempo para poder mandar celebrar 

os sufrágios determinados para depois do enterro, os testadores não sentiam tanto a 

necessidade de ser flexíveis neste ponto, preferindo, por conseguinte, estipular um determinado 

número de sufrágios a celebrar.85  

                                                                                                                                                                                   
Mentalités, Paris, Maspéro, 1982, pp. 260, 281. Nas regiões galegas de Tui e Santiago de Compostela, a 
diminuição começou a fazer-se sentir, ligeiramente, a partir de 1760 e de modo mais acentuado desde 1780. 
González Lopo, Domingo, Los comportamientos religiosos en la Galicia del Barroco, Santiago de Compostela, Xunta 
de Galicia, 2002, pp. 510-511. 
81 Um dos testadores, em conjunto com as missas, pediu que o pároco da igreja onde fosse sepultado lhe rezasse 
todos os domingos um responso pela sua alma, o qual seria rezado no arco da “capela maior,” segundo a forma 
que se rezava nas paróquias do arcebispado. O sacerdote estaria vestido de sobrepeliz e rezaria o responso em voz 
alta e clara. Da análise do testamento parece entender-se que esta oração seria feita todos os domingos durante um 
ano. A oração de responso durante um ano por alma de um defunto parece ter sido um costume existente no 
arcebispado e este testador não se esqueceu de o mencionar. 
82 Não encontramos também referências testamentais explícitas à solicitação do trintário de missas de São Gregório, 
ou seja, a celebração de 30 missas, geralmente nos 30 dias seguintes ao falecimento da pessoa, em favor da sua 
alma. Esta prática sufrágica, divulgada na Idade Média, parece ter caído em desuso na Braga setecentista. Em 
relação ao trintário gregoriano veja-se Carvalho, Elisa Maria Domingues da Costa, “A fortuna ao serviço da salvação 
da alma da família e da memória, através dos testamentos dos arcebispos e dignatários de Braga na Idade Média 
(séculos XII-XV),” in Lusitânia Sacra, 2ª série, tomo XIII-XIV, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da 
Universidade Católica Portuguesa, 2001-2002, p. 25; Martins, Mário, “Trintários,” in Lusitânia Sacra, 1ª série, 
Lisboa, Centro de Estudos de História Eclesiástica, Lisboa, 1959, pp. 133-134; Rodrigues, Olinda Maria de Jesus, 
As alminhas em Portugal e a devolução da memória. Estudo, recuperação e conservação, Lisboa, Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, 2010, pp. 47-49, tese de Mestrado policopiada. 
83 Em 1747, Rita Maria de Jesus pediu ao pai, ao tio e ao irmão, de forma explícita, que rogassem a Deus pela sua 
alma. Ela comprometia-se a, quando fosse aceite no Céu junto de Deus, pedir-lhe pelas almas destes parentes. 
Relativamente à celebração de sufrágios, esta testadora deixou a questão ao critério caritativo dos mesmos 
familiares. AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1738-1785, fls. 32-32v. 
84 Com excepção de um testador que pediu 232 missas e mais um dia de missas gerais: neste caso decidimos 
colocá-lo no intervalo dos testadores que pediam entre 100 a 500 missas. 
85 Em alguns casos o número de sufrágios ficou indeterminado. Benta Gomes deixou dois cordões de ouro para que 
com o dinheiro da sua venda se dissesse um dia de missas gerais de corpo presente, no altar de São Pedro de 
Rates. O dinheiro que depois sobrasse seria despendido em mais sufrágios, nos dias posteriores. Por seu turno, em 
1744, o padre António Pinheiro determinou a celebração de 150 sufrágios, acrescidos dos que fosse possível 
celebrar com o dinheiro proveniente da venda de bens móveis e de raiz que sobrasse, depois de pagas algumas 
despesas. ADB, Testamentos do fundo de provedoria, Cotas 214, 1734. 
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Por fim, devemos salientar que apenas um número exíguo de testadores solicitou a 

celebração expressa de mais de um milhar de missas de sufrágio. Tratava-se de indivíduos dos 

grupos sociais mais favorecidos, dotados de meios financeiros que podiam despender na 

salvação da sua alma.86  

Verificámos que os testadores se preocupavam com a celebração de serviços religiosos, 

quer durante o seu velório e funeral, quer após o enterro. Contudo, devemos procurar entender 

se estes serviços eram apenas solicitados com a intenção da salvar da alma do defunto que os 

prescrevia. Relativamente aos ofícios celebrados, constatámos que praticamente todos tinham 

por fim beneficiar somente a alma do testador, no momento da partida. Mas, em relação às 

missas celebradas durante o tempo da exposição do corpo, excluindo as que faziam parte dos 

ofícios, o cenário que se nos apresenta contém especificidades que é pertinente referir. Na 

verdade, alguns testadores pediam missas não só pela sua alma, como também pela de outras 

pessoas. O quadro seguinte explicita esta situação, demonstrando as intenções dos que pediram 

missas de corpo presente.87  

 
Quadro 7: Intenções das missas de corpo presente 

Intenções das missas 
de corpo presente 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Total 

 M F M F M F M F M F  
Por sua intenção 21 17 15 21 18 20 20 19 15 17 183 
Por intenção de familiares 1   2  1 1   1 6 
Pelos irmãos da confraria 
defuntos, de orações que 
se esqueceu de fazer por 
eles 

   1       1 

Duas missas de intenção 
a Santo André (santo do 
seu nome) 

    1      1 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 
1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-89v., 
111v.-112, 129-130, 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

                                                             
86 Temos o exemplo da região francesa da Provença, onde alguns nobres ricos, no período barroco do século XVII, 
solicitaram a celebração de cinco a 10 mil missas pela sua alma. Sobre este aspeto veja-se Vovelle, Michel, Les 
âmes du Purgatoire…, p. 116. As pessoas da família real solicitavam igualmente a celebração de um número 
elevado de missas, na Idade Moderna. Em Portugal, no início do século XVIII, o rei D. Pedro II solicitou a celebração 
de seis mil missas por sua alma, enquanto a rainha Dª Catarina determinou que esse número seria de 10 mil 
sufrágios. Braga, Paulo Drumond, “Testamentos da casa real de Bragança (1656-1704): Devoção, caridade e 
política,” in NW, Noroeste. Revista de História, Congresso Internacional de História Territórios, Culturas e Poderes, 
Actas, vol. II, Braga, Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Minho, 2006, pp. 96-98. 
87 Já no século XIV, na região da Flandres, havia quem solicitasse missas de sufrágio pela alma dos seus familiares, 
para além da sua própria alma. Cohn Jr., Samuel K., “The place of the dead in Flanders and Tuscany: towards a 
comparative history of the Black Death,” in Gordon, Bruce; Marshall, Peter, The place do the dead. Death and 
remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 37. 
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Em relação a estes sufrágios, celebrados durante o período de velório, é patente que os 

testadores se preocupavam sobretudo com a salvação pessoal. Constatámos que 73% dos 

defuntos solicitaram a celebração de missas pela sua alma, de corpo presente. Ao longo do 

século, surgiram casos isolados de pessoas que também manifestavam o desejo de sufragar a 

alma dos seus familiares defuntos, nesta ocasião, correspondendo a uma percentagem de cerca 

de 2%.88 Outros houve que solicitaram missas em devoção de um santo. Na verdade, como já 

referimos, o período de tempo logo após a morte correspondia, na teologia católica, ao juízo 

individual, em que cada um iria conhecer a sentença divina sobre o seu destino final: salvação 

ou condenação eterna no Inferno. Nessas horas “tremendas e terríveis,” em que se jogava toda 

uma vida e o destino da alma, era imprescindível que todos os esforços salvíficos estivessem 

concentrados na alma do defunto. Em conjunto com os intercessores celestes, os sufrágios 

celebrados deviam apelar à misericórdia de Deus, para que não condenasse para sempre o 

espírito do que partira, não sendo, por isso, pertinente que tivessem outro fim.  

O pedido de celebração de algumas missas por alma de familiares, ou por um santo de 

devoção, podem ser entendidos como uma forma altruísta de o defunto, na hora da morte, se 

lembrar das almas dos outros e poder fazer valer igualmente esse altruísmo salvífico, junto de 

Deus. Pode também ser entendido como uma forma de angariar mais intercessores celestes, os 

quais, honrados com os sufrágios que lhes eram dedicados, poderiam atuar junto de Deus como 

“advogados” do defunto.89 Sufragar a alma de familiares pode igualmente ser visto como um 

modo do defunto se lembrar da salvação dos que lhe eram queridos. Uma testadora pertencente 

a uma organização confraternal solicitou a celebração de missas por alma dos confrades 

falecidos, por quem se esquecera de rezar em vida, provavelmente em cumprimento de uma 

obrigação confraternal. Esta mulher determinou, assim, a celebração de sufrágios por alma dos 

confrades da sua irmandade, no sentido de reparar as falhas cometidas e não ter mais um 

motivo para ser condenada pela justiça divina.90 

É, todavia, ao analisarmos o quadro referente às missas solicitadas para depois do 

enterro, que encontrámos um leque mais abrangente de intenções: 

                                                             
88 Sobre o sufrágio das almas dos familiares, para além da do próprio testador, confira-se igualmente Torres 
Jiménez, Maria Raquel, Formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva…, p. 2758. 
89 Em Múrcia, no fim da Época Medieval, alguns testadores solicitavam a celebração de missas de devoção ou 
louvor a um santo. Veja-se Pino García, José Luis del, “Muerte y ritos funerários en Córdoba a fines de la Edad 
Media,” in Miscelánea Medieval Murciana, vol. XXV-XXVI, Múrcia, Editum, 2001-2002, p. 262.  
90 Sobre a celebração de sufrágios por motivos de descargo de consciência leia-se também Lara Ródenas, Manuel 
José, “Epidemia, testamento e historia de las mentalidades. Morir de peste en la Huelva del siglo XVII,” in Serrano 

Martín, Eliseo, (ed.) Muerte, Religiosidad y Cultura Popular…, p. 423. 
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Quadro 8: Intenções das missas celebradas depois do enterro 

Intenções das outras missas 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Total 
 M F M F M F M F M F  
Por sua intenção  18 15 11 11 18 13 11 12 8 9 126 
Por familiares 3 2 3 9 8 9 7 11 9 11 72 
Pelas almas do Purgatório 1 1  5 1  5 2  3 18 
Por irmãos da irmandade, 
especialmente por faltas de 
encomendar a Deus suas almas 
e rezar por eles 

 1  1  4 2 1 3 3 14 

Pelas almas de suas obrigações 
/defuntos 

  1  2 1 4 1 1 2 12 

Ao Anjo da Guarda    1  1 1    3 
Por quem devia rezar de justiça e 
caridade/faltas nas suas 
obrigações 

      1 1   2 

Por benfeitores       2    2 

Por intenção particular     1   1   2 
Em louvor das cinco chagas de 
Cristo 

  1    1    2 

À Virgem Nossa Senhora   1    1    2 
Por intenção daqueles com quem 
tivesse “cometido algum erro de 
contas” 

    1      1 

Pelo seu patrão e esposa         1  1 
Por Custódia Francisca Gomes          1 1 
Por Maria de Araújo, a Rata          1 1 
Pelos pais do padre Santo 
António 

       1    1 

Pelo preto José, quando falecer          1 1 
Pelos seus pretos, já defuntos          1 1 
Pelas suas obrigações e defuntos 
que se descuidou de encomendar 
em vida 

  1        1 

Em louvor da sagrada paixão e 
morte de Cristo 

      1    1 

A Santa Ana    1       1 
Por intenção de Nossa Senhora 
da Luz 

     1     1 

A Nossa Senhora da Conceição 1          1 
À Santíssima Trindade    1       1 
Ao santo do seu nome      1 1    2 
Por amigos       1    1 
Por inimigos       1    1 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1738-
1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-89v., 111v.-112, 129-
130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-
1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 
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Como podemos verificar pelo quadro acima, o leque de intenções das missas celebradas 

no período posterior ao do enterro alarga-se significativamente.91 É certo que as missas 

solicitadas em favor da alma do testador continuavam a ter a primazia. Mais de 50% dos 

testadores estudados solicitaram estes sufrágios, embora se considerarmos somente os que 

pediram sufrágios para depois do enterro essa percentagem suba para 75%. Mas, ao longo do 

século XVIII, estas missas foram perdendo alguma relevância. Eram, assim, menos os testadores 

que, ao pedirem estes sufrágios, o faziam por sua intenção. Como pudemos verificar 

anteriormente, não houve uma grande alteração no número de testadores que solicitavam 

sufrágios a título posterior às cerimónias fúnebres. Por isso, a evolução que encontrámos nesta 

tabela deve ter-se ficado a dever essencialmente a um critério qualitativo. Através da análise do 

quadro constatamos que, à medida que diminuem os testadores solicitadores de missas por sua 

intenção, cresce, pelo contrário, o número de testadores que estipulava missas com outras 

intenções pias. De um modo mais concreto, podemos verificar um aumento significativo de 

indivíduos que pede missas pela alma dos seus familiares.92 Se no início do século XVIII, a 

grande maioria destas missas tinham como objetivo a salvação da alma do testador, do cárcere 

do Purgatório, em finais da mesma centúria constatámos ser igualmente tão importante a 

libertação das almas dos seus entes queridos.93 No cômputo geral da centúria, 29% de todos os 

250 testadores estudados solicitaram sufrágios com esta intenção, para depois do enterro.94  

Encontrámos de facto, uma evolução da perspetiva da salvação no homem setecentista 

bracarense no momento de fazer o testamento: de um indivíduo inicialmente centrado sobretudo 

na libertação da sua alma do Purgatório, passamos para um ser que se preocupava também 

crescentemente com a garantia da salvação daqueles que lhe eram mais próximos.95 

                                                             
91 A solicitação de sufrágios por alma de outras pessoas que não o próprio testador existia já no fim da Idade Média. 
Para este assunto verifique-se Pino García, José Luis del, “Muerte y ritos funerários en Córdoba…, p. 261.  
92 Também em Sintra, as missas são pedidas com intenção, primeiramente, de salvar a alma do testador e, em 
segundo lugar, as almas dos seus parentes, com destaque para as dos pais. Relativamente a este aspeto veja-se 
Carvalho, David Augusto Luna de; Moreira, Francisco Manuel Matos; Rosa, Maria Luísa Castanho, “Atitudes perante 
a morte e níveis de religiosidade em Sintra…,” p. 96. 
93 Relativamente aos sufrágios pedidos por alma dos familiares confira-se também Lara Ródenas, Manuel José, 
“Epidemia, testamento e historia de las mentalidades…, p. 423. 
94 Esta percentagem sobe para cerca 43% se considerarmos somente os testadores que solicitaram a celebração de 
missas no período de tempo posterior ao enterro. 
95 Na região conimbricense, nos princípios do século XIX, aumentavam as referências a um leque mais alargado de 
familiares por quem se solicitavam missas de sufrágio nos estamentos. Leia-se a este respeito Roque, João 
Lourenço, Atitudes perante a morte na região de Coimbra de meados do século XVIII a meados do século XIX, notas 
para uma investigação, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1982, pp. 34-35. 
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Podemos dizer que se alargava de modo bem mais abrangente o altruísmo salvífico do 

indivíduo, facto que se indiciava de forma ainda incipiente em relação aos sufrágios celebrados 

durante o período fúnebre. Contudo, é possível que estivesse igualmente mais reforçada, na 

segunda metade do século XVIII, uma visão salvífica que dava mais importância à reconstituição 

do meio familiar e comunitário do indivíduo, no outro mundo.96 É de notar que não são apenas as 

missas solicitadas por alma dos familiares, aquelas que denotam um aumento de testadores a 

prescrevê-las. Também as missas pelas almas das “obrigações” dos testadores, (as almas por 

quem todo o cristão estava obrigado a rezar, o que incluiria igualmente as de familiares), bem 

como os sufrágios pelos irmãos das irmandades a que o testador pertencia conheceram um 

aumento de referências, ainda que sejam poucos os casos.97 Em relação aos sufrágios 

solicitados pelos confrades, eles eram, na sua maioria e novamente, devido a faltas nas 

obrigações confraternais dos testadores para com eles. 

Pensamos que para o bracarense da segunda metade do século XVIII, a libertação do 

Purgatório só teria pleno sentido se ele pudesse encontrar no Paraíso as almas daqueles com 

quem tinha convivido e amado na vida terrena. Que motivos terão levado os testadores a 

preocuparem-se cada vez mais com as almas dos entes queridos e não apenas com a sua 

própria libertação do Purgatório?98 É possível que se tivesse reforçado a importância que cada 

um devia dar à libertação das almas dos que o rodeavam e faziam parte do seu meio familiar e 

comunitário. Todavia, cremos igualmente que este facto possa ser também o reflexo de uma 

maior valorização do contexto privado familiar, ao longo do século XVIII, o que acabava por ter 

um reflexo na importância da salvação familiar.99  

Neste alargamento do leque de pessoas por quem eram solicitados sufrágios pela sua 

salvação, poderemos incluir também os pedidos de missas por alma de amigos, benfeitores, 

                                                             
96 Também Michel Vovelle refere que nos fins do século XVIII se viera a colocar com mais força uma preocupação 
com o reencontro dos defuntos com os seus familiares e amigos na ressurreição. Para este assunto consulte-se 
Vovelle, Michel, La mort et l´occident de 1300 à nos jours, Paris, Éditions Gallimard, 1983, p. 393. 
97 Em Múrcia, os testadores solicitavam também sufrágios por penitências mal cumpridas ou por factos que lhes 
pesavam na consciência. Para este assunto leia-se Alemán Illán, Anastasio, “La muerte en la sociedad murciana a 
finales del Antiguo Régimen: un estúdio cuantitativo de testamentos,” in Contrastes. Revista de História Moderna, 
vol. 3-4, Múrcia, Universidade de Múrcia, 1987-1988, p. 73. 
98 Entre os testadores que, na Idade Moderna, na cidade de Huelva, faleciam nas viagens para o Novo Mundo, 
podemos constatar a presença de vários exemplos de indivíduos que solicitaram missas pelas almas dos pais, dos 
conjugues e pelas almas do Purgatório. Veja-se em relação a este aspeto Canterla, Francisco, “Testamentos de 
onubenses fallecidos en la empresa de Indias,” in Huelva en su historia, nº 3, Huelva, Diputácion Provincial de 
Huelva, 1990, pp. 213-250. 
99 É no decorrer do século XVIII que o essencial da vida privada se recolhe ao contexto familiar. Leia-se a este 
respeito Chartier, Roger “A comunidade, o estado e a família. Trajétorias e tensões. Introdução” in Duby, Georges; 
Ariés, Philippe (org.), História da Vida Privada…, p. 411. 
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conhecidos100 e até, num caso, pelos inimigos.101 Do mesmo modo, apontamos ainda para o facto 

de que, ao longo do século, houve sempre pessoas que se lembraram de determinar missas em 

favor das almas do Purgatório, embora o número de testadores que o fazia nunca fosse 

elevado.102 Isto leva-nos a pensar que a preocupação com a salvação das almas do Purgatório 

devia ser tida em conta, sobretudo, ao longo da sua vida terrena e não tanto após a morte. Na 

verdade, os sufrágios que se mandava celebrar em vida com esta intenção poderiam servir para 

que as almas do Purgatório intercedessem junto de Deus, na hora do juízo individual, livrando-o 

da condenação eterna.103 

Por fim, uma pequena minoria solicitou missas de devoção a entidades celestes, 

destacando-se, entre elas, Nossa Senhora, as cinco chagas de Cristo,104 o santo do nome do 

testador e o seu anjo da guarda. 105 O contexto devocional moderno pós Trento favorecia o culto 

mariano, bem como o da paixão de Cristo. Na hora da morte, a piedade popular refletia-se na 

solicitação, por parte de alguns testadores, de missas de devoção a figuras pias do catolicismo. 

Ao honrarem-nas desta forma, os testadores manifestavam igualmente a confiança na sua 

intercessão salvadora, após a morte. Por seu turno, o anjo da guarda e o santo do nome do 

testador, sendo aqueles com quem este sentia maior proximidade e confiança, eram assim 

cultuados com eucaristias, para que também eles não deixassem de exercer a sua proteção 

sobre a alma do defunto. 

                                                             
100 A partir de 1650 e até 1750, cerca de 35% dos testadores da cidade do Porto, analisados por Maria Manuela 
Rodrigues, determinaram a celebração de sufrágios pelas almas dos seus parentes, criados, escravos, confrades, 
doentes e almas do Purgatório. Rodrigues, Maria Manuela, Morrer no Porto durante a época barroca…, p. 184. 
101 O testador que solicitou sufrágios pelos seus inimigos estaria possivelmente a seguir um preceito cristão que 
ordenava a oração de cada um pelos mesmos. 
102 A propósito das missas determinadas pelos testadores em favor das Almas do Purgatório veja-se Lopes, Maria 
José, A salvação da alma: uma visão através de testamentos do século XIX – Ilha de Santiago, Porto, Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 2007, p. 70, tese de Mestrado policopiada. Em Múrcia o número de testadores 
que deixou missas de sufrágio pelas almas do Purgatório, ao longo do século XVIII, foi bem superior. Sobre este 
facto consulte-se Alemán Illán, Anastasio, “La muerte en la sociedad murciana a finales del Antiguo Régimen…,” p. 
75. 
103 De qualquer forma, ao pedirem missas pelas almas do Purgatório os testadores podiam igualmente vir a 
beneficiar destes sufrágios, se eles mesmos fossem condenados a permanecer nesse local. 
104 Sobre a importância das missas celebradas no dia das Chagas de Cristo, bem como a tendência cultual 
cristocêntrica leia-se Abreu, Laurinda, Memórias da Alma e do Corpo. A Misericórdia de Setúbal na Modernidade, 
Viseu, Palimage Editores, 1999, pp. 100-102. Já no século XVI, Jerónimo Bravo e sua esposa instituíram em Viseu, 
no hospital da Misericórdia local, uma missa às sextas-feiras de comemoração dos finados e louvor das cinco 
chagas de Cristo, com um responso sobre a sua sepultura. Magalhães, Vera Lúcia Almeida, O hospital novo da 
Misericórdia de Viseu. Assistência, poder e imagem, Viseu, Santa Casa da Misericórdia de Viseu, 2011, p. 53. 
105 Em Moguer, as missas de devoção pedidas pelos testadores centravam-se, entre outros, no anjo da guarda e no 
santo do nome do testador. A este propósito veja-se Lara Ródenas, Manuel José de; Cruz, David González, “Piedad y 
vanidades en la ciudad de Moguer…,” p. 534. 
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 Para completarmos o estudo das intenções das missas solicitadas pelos testadores, 

pensamos ser igualmente importante analisar o âmbito familiar alcançado por estes sufrágios. 

Cingir-se-iam somente aos familiares mais próximos, ou tinham em atenção outros ascendentes 

e parentes mais distantes? O quadro seguinte apresenta os familiares por quem os testadores 

determinavam a celebração de sufrágios, quer durante o velório, quer a título posterior: 

 

Quadro 9: Intenções familiares das missas de corpo presente e posteriores 

Intenções 
familiares 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Total 

 M F M F M F M F M F  
Pais 2 2 1 9 8 8 8 7 7 9 61 
Irmãos 1 1  6 2 2 2 4 1 6 25 
Conjugues 3  1 2  4 2 4 4 2 22 
Filhos 1   1 1 2 2 2 3 1 13 
Tios  1 2 2   2 2 1 1 11 
Avós    1  1 2 2 2  8 
Sogros     1   1 3 1 6 
Cunhados      1 1 1  1 4 
Sobrinhos    1  1     2 
Primos       1    1 

Madrinha          1 1 
Netas, quando 
falecerem 

         1 1 

Demais 
parentes/outros 
parentes 

        1  1 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da 
Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-
89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de 
testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 

 Podemos constatar, pela análise dos dados aqui apresentados, que os principais 

familiares por quem se pediam missas, eram os pais do testador em primeiro lugar, em seguida 

os seus irmãos e o cônjugue, e depois destes surgiam os filhos, os tios e os avós.106 A análise a 

nível percentual deve ser efetuada com algum cuidado, pois um número ínfimo de testadores 

solicitou missas pelos familiares, quer de corpo presente, quer a título posterior o que inflaciona 

ligeiramente os registos apresentados. Não andaremos, todavia, longe da verdade se afirmarmos 

que cerca 24% de todos os testadores analisados solicitaram a celebração de sufrágios por alma 

                                                             
106 Em Múrcia, na Época Moderna, pais, avós e demais parentes eram recordados nas missas de sufrágios pedidas 
pelos testadores. Confira-se a este respeito Alemán Illán, Anastasio, “La muerte en la sociedad murciana a finales 
del Antiguo Régimen…,”p. 73. 
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dos seus pais, percentagem que diminui para perto de 10% no caso dos cônjuges e dos 

irmãos.107  

A evolução dos dados apresentados mostra que houve um alargamento do campo 

familiar, no qual os testadores investiam sufrágios salvíficos. Familiares como os avós, os sogros 

ou os cunhados não aparecem mencionados nos testamentos que estudámos, relativamente às 

duas primeiras décadas do século XVIII, surgindo a partir de 1720. Esta situação demonstra que 

não só o número de testadores que solicitou missas pelos seus familiares foi aumentando ao 

longo do século como, progressivamente, foram incluindo nestas intenções sufrágicas parentes 

num âmbito familiar mais alargado. Tendo começado por referir apenas os parentes mais 

próximos, como os pais, os irmãos e o cônjugue, vários testadores, à medida que avançava o 

século XVIII, foram progressivamente incluindo outros familiares nas intenções das eucaristias.108 

Constatámos também que o volume de solicitadores de sufrágios por alma dos filhos era em 

menor número do que aqueles que pediam sufrágios por alma dos pais, irmãos ou cônjuges, 

quando é sabido que à época existia uma grande mortalidade infantil. Pensamos poder explicar 

este facto devido à mentalidade religiosa de então considerar que, até aos sete anos, a criança 

era incapaz de pecar e, por isso, teria a salvação imediata garantida no Paraíso, após o batismo, 

sendo, portanto, desnecessário mandar celebrar sufrágios pela sua alma. Se, porventura, os 

falecidos fossem recém-nascidos não batizados, as suas almas estariam num lugar chamado 

limbo, onde não sofriam, mas também não viam Deus, até ao juízo final.109 

 Para consolidarmos o estudo do investimento dos bracarenses setecentistas no século 

XVIII, é igualmente necessário apresentarmos um quadro evolutivo dos preços dos sufrágios que 

estes determinavam, quer dos que ocorriam no momento das cerimónias fúnebres, quer dos 

celebrados posteriormente, a título não perpétuo. Encontraremos, em ambos os casos, uma 

tendência genérica que se possa relevar? Comecemos por analisar os preços que os testadores 

prescreviam para as missas celebradas de corpo presente. Excluímos as que, por vezes, eram 

celebradas nos ofícios, por o seu custo não ser referido. 

 

                                                             
107 A percentagem é ainda mais reduzida relativamente aos filhos e aos tios, rondando os 5%. 
108 Também Margarida Durães constatou a inclusão testamentária de missas de sufrágio pelas almas dos mais 
variados familiares dos testadores. Estes sufrágios, além de contribuírem para a salvação dos referidos parentes, 
reforçavam o laço de parentesco entre vivos e defuntos. Leia-se sobre este assunto Durães, Margarida, “Porque a 
morte é certa e a hora incerta…,” pp. 330-331.  
109 A propósito da função do lugar do “limbo” confira-se Marshall, Peter, “The map of God´s word: geographies of 
the afterlife in Tudor and early Stuart England,” in Gordon, Bruce; Marshall, Peter, The place of the dead…, p. 112. 
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Quadro 10: Preços das missas de corpo presente 

Preços 
das missas  
(em réis) 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Total 

 M F M F M F M F M F  
80   1   1 4     6 
100  4 2 4 3 6 8 5 1   33 
120  5 5 6 6 8 8 9 7 4 3 61 
140   1 3   4 2 3 1 14 
150 3   2  1 1 2 2 2 13 
160 1   3   2  4 3 11 
180    1       1 
200         1  1 
240   1        1 2 
Não indicado /”esmola 
costumada” 

8 6 5 2 7 2 3 9 3 7 52 

À disposição do 
herdeiro/ 
Testamenteiro 

 1  2 1 2  1  3 10 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 
1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-89v., 
111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 

 Em primeiro lugar, devemos referir não ser raro os testadores deixarem prescritos 

valores monetários diferenciados para as missas solicitadas, quer as dos funerais, quer as que 

se celebravam posteriormente. Ou seja, num mesmo testamento podíamos encontrar preços 

diferentes para os sufrágios solicitados, quer num, quer noutro caso, especialmente porque 

podiam ser celebrados ao mesmo tempo em locais diferentes. Na análise a que procedemos, 

levámos esse aspeto em linha de conta e, por isso, em alguns casos, quando foi necessário, 

tivemos de incluir vários dos testadores analisados, em mais do que uma das categorias de 

preços assinalados no quadro anterior. 

Em termos gerais, o preço de 120 réis foi o que teve maior prevalência ao longo da 

centúria, seguido pelo de 100 réis, embora este desapareça dos registos nas duas últimas 

décadas. Cerca 24% de todos os testadores analisados solicitaram sufrágios com o custo de 

120, embora a percentagem suba para perto de 35% se considerarmos somente os testadores 

que pediram missas de corpo presente (excluindo as integradas nos ofícios).110 Em termos 

evolutivos, constatamos uma tendência de aumento do preço pago por estas missas, ao longo 

do século. Contudo, queremos chamar a atenção para uma certa estabilização dos valores, até 

                                                             
110 Em termos percentuais absolutos 13% de todos os 250 testadores analisados, determinaram a celebração de 
sufrágios, por ocasião do velório, pelo preço de 100 réis. Considerando somente os testadores que pediram missas 
(excluindo as dos ofícios), essa percentagem cifrou-se em perto de 19%. 
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cerca de 1760, os quais aumentaram a partir dessa década e, sobretudo, nas duas últimas 

décadas do século. Se até 1760, o preço destas missas se fixava geralmente entre os 100 e 120 

réis, posteriormente, os testadores definiram um pagamento que variava entre os 120 e os 160 

réis.111 Para termos uma perspetiva mais abrangente sobre este assunto, atentemos igualmente 

nos preços definidos pelos testadores, em relação às missas celebradas após o enterro: 

 

Quadro 11: Preços das missas celebradas depois do enterro 

Preços das missas 
(em réis) 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Total 

 M F M F M F M F M F  
60 3 1         4 
80 1 1 1  2 5     10 
100 4 8 4 7 7 4 9 6 1 1 51 
120 3  4 2 5 1 1 3 4 5 28 
140   1    3 1  1 6 
150    1  1 1  1 1 5 
160       3  3  6 
200 1      1  1  3 
480   1   1     1 
À disposição dos 
herdeiros/ 
Testamenteiros 

2 2 3 5 4 1  4 2 2 25 

Não indicado 
/”esmola costumada” 

5 6 8 6 4 4 2 5 6 6 52 

Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia da Sé, 
1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-89v., 
111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-198; Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 

 

 

 Comparativamente ao quadro anterior podemos constatar que nestes sufrágios o preço 

que teve maior ocorrência foi o de 100 réis. Em termos absolutos, 20% de todos os testadores 

determinaram a celebração de missas posteriores ao enterro, por este valor. Se tivermos 

somente em consideração o conjunto de testadores que solicitaram missas para este período 

específico, então essa percentagem cifra-se nos 31%. De modo inverso ao registado no quadro 

11, o valor de 120 réis aparece aqui em segundo lugar, com percentagens de 11% e de 17%, 

respetivamente. Constatamos, pois, que os preços das missas de corpo presente eram 

ligeiramente mais elevados, do que os praticados nas missas rezadas posteriormente. Este 

cenário poderá ter-se ficado a dever ao facto de serem sufrágios que eram pedidos com um 

                                                             
111 Estes valores estão próximos dos relativos à realidade portuense moderna, bem como à que era vivida em Torres 
Novas. Confira-se a Carvalhosa, Adelino, “A importância dos testamentos para o estudo das mentalidades…,” p. 19; 
Raimundo, Ricardo Varela, Morte vivida e economia da salvação em Torres Novas…, p. 305. 
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sentido de urgência, para serem celebrados logo após a morte do indivíduo, que precisava de 

todos os auxílios celestes e terrestres, para salvar a sua alma do castigo eterno.112  

Relativamente à tendência de variação dos preços ao longo da centúria, encontramos 

uma evolução algo semelhante à que já mencionámos anteriormente, com os preços destas 

missas a sofrerem um aumento. Detetámos, todavia, uma diferença, pois parece ter existido um 

aumento inicial logo após as primeiras duas décadas do século XVIII. No quadro que agora 

analisamos, podemos apontar três períodos temporais. Assim, até 1720, estas missas eram 

pagas por um valor financeiro que ia dos 60 aos 120 réis. Em seguida, de 1720 a 1760, os 

preços dos sufrágios variaram sobretudo entre os 80 e os 120 réis.113 Finalmente, num terceiro 

momento, entre 1760 e 1800, foram pagos por valores num intervalo entre 100 a 160 réis. 114 

Todavia, nas duas últimas décadas do século XVIII, constata-se uma subida do limite mínimo 

deste intervalo, para os 120 réis.115 Em resumo, aquele que era geralmente o limite máximo dos 

preço pagos por estas missas no início do século XVIII, passou a ser o limite mínimo por volta do 

ano de 1800.116 Investir na salvação da alma tornava-se, assim, difícil para os grupos mais 

desfavorecidos da sociedade, especialmente quando temos em atenção as grandes dificuldades 

financeiras e económicas porque passaram os bracarenses, nas décadas finais da centúria. Do 

mesmo modo, é possível que o aumento dos preços praticados ao longo do século tenha 

contribuído para o facto de, como referimos anteriormente, o número de missas celebrado após 

o funeral ter conhecido um certo recuo no final do século XVIII. 

                                                             
112 Em relação à necessidade de urgência da celebração dos sufrágios consulte-se Lopes, Maria José, A salvação da 
alma…, p. 69. A preferência pela celebração dos sufrágios no prazo mais breve possível demonstra também uma 
maior importância concedida ao juízo particular sobre o juízo final e o receio de uma estadia prolongada no 
Purgatório. Para este assunto leia-se Rodrigues, Maria Manuela, “Morrer no Porto: Piedade, Pompa e Devoções: 
alguns exemplos das freguesias da sé, Santo Ildefonso e Campanhã (1690-1724),” in I Congresso Internacional do 
Barroco, Actas, vol. II…, p. 330. 
113 Segundo João Francisco Marques, em Lisboa, no século XVIII, o estipêndio das missas foi de 80 ou 100 réis, 
conforme eram celebradas em altar privilegiado ou não. Para estes valores consulte-se Marques, João Francisco, 
“Rituais e manifestações de culto”, in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), História Religiosa de Portugal, vol. 2…, p. 593. 
Todavia, Ana Cristina Araújo refere que estes sufrágios, no ano de 1732 em Lisboa, tinham o custo médio de 120 
réis. Araújo, Ana Cristina, A morte em Lisboa. Atitudes e representações 1750-1830, Lisboa, Ed. Notícias, 1997, p. 
412. 
114 As missas de sufrágio por defuntos em França, na Idade Moderna, eram caras. Leia-se relativamente a este 
assunto Beaucarnot, Jean-Louis; Rochelandet, Brigitte; Malhace, Jerome; Vernus, Michel; Abensur-Hazan, Laurence, 
“La mort: representations, croyances, coutumes…,” p. 25. Em Espanha elas estiveram em constante aumento de 
preço, ao longo da Idade Moderna. Martínez Gil, Fernando, Muerte y sociedade en la España de los Austrias, 
Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1993, p. 469. 
115 Nas zonas rurais envolventes de Braga, os sufrágios solicitados custaram entre 80 e 150 réis sensivelmente na 
mesma altura. Sobre estes custos veja-se Durães, Margarida, “Porque a morte é certa e a hora incerta…,” p. 325. 
116 A nível dos preços dos sufrágios não verificámos diferenças assinaláveis entre ambos os sexos. 
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 Por outro lado, é igualmente relevante o número de testadores que não definiu um preço 

para a totalidade ou para algumas das missas que solicitavam. Por vezes, referiam apenas que o 

pagamento a ser efetuado era o correspondente à “esmola costumada”, ou seja, estes 

indivíduos, ainda que não fixando um valor, esperavam que os sufrágios fossem pagos conforme 

os valores correntes praticados à época do seu falecimento. Nesse sentido, pensamos que os 

preços certamente não se afastariam dos intervalos que pudemos observar.117  

Devemos referir igualmente que, em outros casos, o preço de algumas das missas 

solicitadas, ficava, por disposição testamental explícita, ao arbítrio dos que estavam encarregues 

pelo cumprimento das disposições dos testadores, ou seja, os herdeiros e testamenteiros. Na 

verdade, podemos afirmar que também os sufrágios para os quais o testador não estipulava um 

preço, nem referia serem pagos segundo o montante habitual, eram uma despesa cujo valor 

ficava a cargo do testamenteiro. Entre os ricos a questão monetária era menos importante: o 

ponto fulcral consistia na celebração rápida dos sufrágios, sendo concedida liberdade aos 

testamenteiros para fazerem os gastos necessários para esse fim. Em sentido inverso, os mais 

pobres, não tendo frequentemente bens e dinheiro que custeassem serviços religiosos, 

confiavam a celebração de sufrágios pela sua alma, aos herdeiros ou testamenteiros, “pelo amor 

de Deus” e, talvez por isso, não definiam quaisquer preços. 

No total dos 250 testamentos analisados, apenas três indivíduos designaram a sua 

alma, como herdeira dos bens que deixavam neste mundo.118 Em 1702, Francisca Martinho, 

mulher solteira da rua da Cónega, instituiu a sua alma por universal herdeira, mandando que se 

vendesse tudo o que possuía: o dinheiro obtido serviria para custear a celebração de missas 

rezadas pela sua alma, as quais seriam celebradas nos altares conforme a vontade do seu irmão 

sacerdote, que designou como testamenteiro. Em 1719, Ana Ribeira, mulher do celeireiro 

Francisco da Costa, moradora na rua de São Marcos, nomeou o seu marido por herdeiro com a 

condição de este se manter no estado de viúvo, para não repartir a sua herança com os 

descendentes de um segundo casamento. Quando o marido falecesse, seriam vendidos todos os 

seus bens e do dinheiro proveniente desta venda seriam celebradas missas por alma de ambos 

os esposos. Por seu turno, o padre António Baião Magro, mestre de capela na Sé Primaz, em 

1742, instituiu a sua alma por herdeira de tudo o que lhe pertencia, excepto alguns donativos 
                                                             
117 A percentagem de testadores que nada disse sobre o preço dos sufrágios, ou somente referiu serem estes pela 
“esmola costumada”, é praticamente igual à que determinou a celebração de missas pelo valor de 100 réis. 
118 Em Lisboa, no início do século XVIII, cerca de 14% dos indivíduos supostamente sem descendência nomeiam a 
sua alma como herdeira. Confira-se a propósito desta percentagem Marques, João Francisco, “Rituais e 
manifestações de culto…,” p. 592. 
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em roupas, esmolas e peças em metal precioso que deixou a alguns parentes, amigos, 

compadres e à sua ama. Todos os seus outros bens deviam ser vendidos, para serem 

celebradas missas por sua própria alma. O facto de na nossa amostra apenas três testadores 

terem nomeado a sua alma por herdeira universal, demonstra como esta modalidade, possível 

para aqueles que não tinham outros herdeiros legais, tinha já praticamente caído em desuso no 

século XVIII, em Braga, bem antes do governo do Marquês de Pombal a proibir, por lei.  

 

4.3 Os legados pios perpétuos 

 

 Se as missas e outros serviços fúnebres estudados eram celebrados por uma só vez, 

tendo como objetivo a salvação da alma no curto e médio prazo, é fundamental analisarmos as 

obrigações pias instituídas por alguns indivíduos a título perpétuo, ou na linguagem então 

utilizada, “enquanto o mundo durasse”. Estas obrigações eram os legados de missas perpétuas, 

através dos quais, um legatário doava a uma instituição, a um indivíduo ou a um herdeiro 

familiar, uma certa quantia em dinheiro, ou então um conjunto de bens de raiz, como terras de 

produção agrícola ou casas de habitação, para sustentar a celebração de sufrágios perpétuos. Se 

o legado fosse entregue em dinheiro, este era posteriormente emprestado, pela instituição ou 

pelo indivíduo que o recebia, a particulares e estes pagariam todos os anos juros até à devolução 

da quantia emprestada. Com esses juros, o recebedor do legado estava obrigado pelo legatário a 

mandar celebrar missas ou outros serviços pios, por sua alma ou pelas de quem ele tivesse 

designado, a título perpétuo.119 No caso de o legado perpétuo ser instituído através de bens 

materiais, como terras ou casas, eram os rendimentos provenientes dos frutos agrícolas que 

produziam, ou das casas arrendadas, que serviam para custear o pagamento dos serviços pios 

sufrágicos designados pelos legatários e que os indivíduos ou instituições recetoras dos legados 

se comprometiam a mandar celebrar.120  

                                                             
119 Sobre estas duas modalidades de constituição de legados pios perpétuos leia-se Abreu, Laurinda, “Uma outra 
visão do Purgatório: uma primeira abordagem aos breves de perdão e de redução”, in Revista Portuguesa de 
História, tomo XXXIII, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1999, pp. 732-733; Reis, Maria 
de Fátima dos, “A Misericórdia de Santarém: estruturação e gestão de um património,” in Cadernos do Noroeste. 
Série História 3, vol. 20 (1-2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2003, pp. 491-492. 
120 Para a constituição de legados perpétuos baseados em bens de raiz veja-se Medeiros, José Luís, “O morgadio 
dos pobres. As doações, os beneméritos e a gestão dos recursos patrimoniais da Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Franca do Campo (das origens a meados de setecentos),” in Arquipélago – História, 2ª série, vol. VII, Ponta 
Delgada, Universidade dos Açores, 2003, pp. 12-35. 
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O doador do legado esperava que a instituição, ou os indivíduos beneficiários,121 através 

das sucessivas gerações titulares do legado, se comprometessem perpetuamente na celebração 

dos sufrágios que deixava estabelecidos.122 Esta relação pressupunha que os juros fossem 

sempre cobrados, ou que os rendimentos dos bens legados cobrissem continuamente o custo 

das obrigações pias. Deste modo, as épocas de maior crise económica e financeira constituíam 

uma séria ameaça ao cumprimento das disposições espirituais. Por outro lado, a natural inflação 

dos custos dos sufrágios ao longo dos tempos, era outro problema que colocava em causa as 

obrigações estabelecidas. 

As confrarias tiveram, na Época Moderna, um papel de destaque na instituição destes 

legados em favor da alma, recebendo várias doações, o que nos levou a estudar este fenómeno 

no meio confraternal bracarense setecentista.123 O estabelecimento de um legado pio perpétuo 

era feito através de duas formas: mediante um contrato celebrado entre o legatário e a 

instituição, ainda durante a vida do primeiro, ou por uma doação testamentária, que a confraria 

podia recusar se considerasse que as cláusulas do legado deixado em testamento lhe eram 

prejudiciais.124 

 

Quadro 12: Forma de estabelecimento dos legados pios confraternais 

Legados Pios 
Perpétuos 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Total 

 M F M F M F M F M F  
Contrato 2 1 13 5 13 2 4 1 2 2 45 
Testamento 7 5 7 3 16 4 6 1 3 2 54 
Não indicado   1    1  2  4 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 125 

 

                                                             
121 A atribuição de legados pios perpétuos a indivíduos consistia sobretudo na constituição de um vínculo fundado 
nos bens que eram legados a um herdeiro, geralmente familiar, com a obrigação de este mandar celebrar os 
sufrágios estabelecidos pelo testador. Esse indivíduo titular do vínculo não poderia separar estes bens os quais 
devia, na hora da morte, transmitir a um novo herdeiro com as mesmas obrigações pias recebidas e assim 
sucessivamente.  
122 Sobre as duas modalidades de constituição dos legados pios em favor da salvação das almas leia-se Lopes, 
Maria José Queirós, Misericórdia de Amarante…, p. 54. 
123 Veja-se relativamente ao papel importante das confrarias na receção dos legados em favor da alma Reis, João 
José, A morte é uma festa…, pp. 215, 216. 
124 Na Época Moderna a Santa Casa da Misericórdia de Braga recusou legados por os considerar desvantajosos para 
a instituição. A respeito destas recusas consulte-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Composição 
da irmandade, administração e recursos (das origens a cerca de 1910), volume II, Braga, Santa Casa da 
Misericórdia de Braga e autora, 2003, p. 517. 
125 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
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A maioria dos legados pios aceites pelas confrarias bracarenses, ao longo do século 

XVIII, foram estabelecidos através da vontade testamental dos seus instituidores.126 Refletiam o 

desejo do testador estabelecer um mecanismo que o libertasse do sofrimento no Purgatório, 

mas também de perpetuação da sua memória entre os vivos. Os testamenteiros do defunto 

deviam, deste modo, entrar em contacto com as instituições às quais era deixado o referido 

legado, para saberem do seu interesse em o aceitar.127 

Todavia, é também evidente pela análise dos dados compulsados, que muitas pessoas 

instituíam estes legados por contrato, ou seja, ainda durante o seu período de vida terrena. Na 

realidade, havia homens e mulheres que, por sua iniciativa, entravam em negociação com as 

confrarias, estabelecendo um contrato que as comprometia com a celebração de serviços pios, 

segundo as intenções dos instituidores, em troca dos bens ou quantias monetárias que lhes 

entregavam. Geralmente, estas obrigações só começavam a ser cumpridas após a morte do 

legatário. Ou seja, vários indivíduos, temendo os perigos que a sua alma poderia enfrentar após 

a morte, pensavam desde cedo na sua salvação, instituindo ainda em vida, obrigações pias. Que 

motivos os levaram a proceder desta maneira? É possível que algumas pessoas temessem 

conflitos entre os herdeiros ou testamenteiros e as instituições que deveriam receber os legados 

pios perpétuos. Ao agirem cedo por iniciativa própria, pensamos que os legatários estariam a 

tentar precaver-se desses problemas. Por outro lado, é igualmente possível que os instituidores 

receassem ser acometidos por uma doença de tal modo grave, que os incapacitasse do uso dos 

sentidos, ou por uma morte inesperada. Tais situações impediriam a elaboração de um 

testamento, se este não tivesse sido feito previamente. Assim, por prevenção, estes indivíduos 

tomavam em sua mão a contratualização das condições em que queriam deixar o legado às 

instituições recetoras, efetuando, ainda em vida, um seguro para a sua alma depois da morte. 

A análise do quadro anterior demonstra ainda que a esmagadora maioria dos 

instituidores de legados, 77%, nas confrarias estudadas era do sexo masculino. Esta era uma 

atividade masculina, refletindo o predomínio sócio-económico dos homens no Antigo Regime. As 

mulheres que instituíam fundações perpétuas eram, geralmente, solteiras ou viúvas, mas 

dotadas de capacidade financeira, pela sua posição social, ou através do casamento.  

                                                             
126 Sobre a constituição de legados em vida, ou depois da morte, confira-se Maria das Dores Sousa, Entre ricos e 
pobres…, p. 236. 
127 Estas podiam ou não aceitar os referidos legados pios, conforme considerassem serem mais ou menos 
vantajosos para a instituição. Possivelmente, prevendo esta situação, alguns testadores, deixavam prescrita a 
possibilidade de os testamenteiros entregarem os legados a outras instituições. 
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De que forma se estabeleceram os legados pios perpétuos em Braga, durante o século 

XVIII, nas confrarias da cidade? Quantos sufrágios previam e em que dias? Estes legados 

circunscreviam-se apenas à celebração de missas? No quadro seguinte analisamos os legados 

recebidos pelas principais irmandades locais, abarcadas pelo nosso estudo, durante a centúria. 

É de salientar que estas instituições, por mercê também do estatuto e poder sócio-económico 

que detinham, receberam a grande maioria dos legados confraternais analisados no nosso 

trabalho. 

 

Quadro 13: Legados pios perpétuos recebidos pelas confrarias de São Vicente, Santa Cruz, Bom 

Jesus dos Santos Passos, Nossa Senhora a Branca e Almas de São Vítor 

Legados Perpétuos 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Total 

 M F M F M F M F M F  
Missa quotidiana 1 1 6 3 12  4  2  29 
Duas missas quotidianas      1     1 
“Meio legado de missa” 
quotidiana, três de Natal 
e três anuais 

  1        1 

Meio legado de missa 
quotidiana 

    1      1 

Missa semanal 2  6 1 3 1     13 
Duas missas semanais   1 1   2    4 
Quatro missas semanais 1          1 
1-10 missas anuais 1 2 2  4  2  1  12 
11-30 missas anuais   1  1 1     3 
31-50 missas anuais 1       1   2 

50-100 missas anuais 1          1 
+ de 100 missas anuais         1  1 
Três missas de Natal e 
três em dia de Todos-os-
Santos 

    1      1 

Três missas de Natal  1 1 1 1 1  1   6 
Três missas de Natal e 
uma em dia de Fiéis 
Defuntos 

        1  1 

“Dois ternos” de missas 
de Natal, e duas missas 
anuais 

    1      1 

“Dois ternos” de missas 
de Natal 

    1     1 2 

Uma missa festiva em 
honra de um santo 

 1      1  2 4 

Duas missas festivas em 
honra de santos 

    1      1 

Um capelão a rezar no 
coro 

    1      1 

Dois capelães a rezar no 
coro 

    2      2 

Oração diante do Senhor 
Exposto, desde a quinta-

1          1 
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feira santa, até se 
recolher na sexta-feira 
 Oração das “horas 
miúdas de Nossa 
Senhora” 

  1        1 

Duas velas acesas às 
imagens de dois santos 
nos seus dias festivos 

      1    1 

Não indicado          1 1 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 128 

 

O primeiro ponto a assinalar prende-se com a importância que nestas irmandades teve a 

constituição de legados de missa quotidiana,129 ou seja, legados que obrigavam à celebração de 

uma missa todos os dias, segundo a intenção do instituidor.130 Esta obrigação diária de 

celebração de uma missa era também designada como “capela.” Deste modo, uma capela de 

missas impunha a celebração de uma missa diária.131  

O termo capela está geralmente associado à existência de um espaço físico, dentro de 

uma igreja, ou em separado, onde eram celebrados os sufrágios. De facto, encontrámos um 

exemplo, o do legatário Dr. Manuel Almeida Passos, que deixou em legado bens, dinheiro e uma 

capela construída em Ferreiros,132 na qual determinou a celebração de uma missa todos os dias. 

Mas, nos restantes casos apresentados, os legados de missas quotidianas não tinham esse 

espaço associado, ou seja, cabia à confraria beneficiária mandar celebrar as missas diárias nos 

altares das igrejas que o legatário indicasse, isto se não deixasse essa questão a arbítrio das 

confrarias. De qualquer forma, qualquer legado que instituísse uma missa quotidiana era 

considerado como uma “capela de missas”.133 A celebração de uma missa quotidiana impunha a 

                                                             
128 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
129 Na centúria setecentista, os legados de missas diários e semanais alcançaram uma grande projeção na Santa 
Casa da Misericórdia de Braga. Sobre esta importância consulte-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de 
Braga. Assistência material e espiritual (Das origens a cerca de 1910), vol. III, Braga, Santa Casa da Misericórdia de 
Braga e autora, 2006, pp. 532-536. 
130 Gaspar Mouzinho Magro, em fins do século XVII, instituiu uma missa quotidiana pela sua alma no altar da 
confraria de Nossa Senhora do Rosário, sedeada em Castelo Branco. Veja-se Salvado, Maria Adelaide Neto, A 
confraria de Nossa Senhora do Rosário de Castelo Branco…, p. 116. 
131 Sobre a celebração diária de missas leia-se igualmente Moraes, Juliana de Mello, Viver em penitência: os irmãos 
terceiros franciscanos e as suas associações, Braga e São Paulo (1672-1822), Braga, Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade do Minho, 2009, p. 309, tese de Doutoramento policopiada. 
132 Por vezes, em algumas quintas de pessoas mais abastadas, eram construídas capelas ou ermidas. Sobre este 
ponto consulte-se Carvalho, Joaquim Ramos de Carvalho, Comportamentos morais e estruturas sociais numa 
paróquia de Antigo Regime (Soure, 1680-1720). Reconstituições, interpretações e metodologias, Coimbra, 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1997, pp. 275-277, tese de Doutoramento policopiada. 
133 Embora as capelas pudessem ser um edifício físico, elas referiam-se também, e por vezes, somente a um 
conjunto de bens, ou dinheiro, cujos rendimentos deviam ser gastos em missas e outras obras pias e de 
misericórdia, com exceção de uma parte, geralmente a terça parte, que ficava a favor do administrador dos bens. 
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contratação de um capelão, encarregue exclusivamente de celebrar as missas desse legado. 

Tratava-se, assim, da modalidade mais abrangente na salvação da alma, implicando o seu 

sufrágio diário. Na informação compulsada encontrámos apenas um único legado em que se 

estabeleceu a celebração de duas missas quotidianas, o que significava a contratação de dois 

capelães. Através do estudo dos legados quotidianos instituídos nestas confrarias, sabemos que 

dois instituidores determinaram a celebração no dia de Natal, de três missas em vez de uma, já 

que os clérigos estavam autorizados, nesse dia importante do calendário católico, a celebrar três 

sufrágios.134  

 A seguir às missas quotidianas, as mais solicitadas foram as missas semanais,135 ou 

seja, fundações perpétuas que obrigavam as confrarias a mandar celebrar todas as semanas, 

uma, ou mais, missas, conforme a intenção do instituidor. Efetivamente, a maioria dos 

instituidores de missas semanais optou por determinar apenas uma única missa por semana.136 

Todavia, pudemos constatar terem existido indivíduos, que solicitaram a celebração de entre 

duas a quatro missas, semanalmente.137 Não tendo um cariz tão contínuo e abrangente como as 

missas quotidianas, os legados semanais não deixavam de ser também uma modalidade que 

mantinha regularmente presente, o sufrágio das almas preceituadas pelos legatários.138 Em 

qualquer dos casos, pensamos que a preservação da memória dos defuntos, no mundo dos 

vivos, era igualmente um objetivo importante destes homens e mulheres, o qual seria garantido 

de forma mais reforçada, através desta periodicidade celebrativa. A celebração diária ou 

semanal dos sufrágios implicava uma constante e permanente rememorização das almas por 

quem eram celebrados, mantendo, assim presente, a sua recordação no mundo dos vivos.  

                                                                                                                                                                                   
Para este assunto veja-se Rodrigues, Martinho Vicente, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, cinco séculos de 
história, Santarém, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2004, p. 131. 
134 Sobre a licença de celebração de três missas aos sacerdotes, no dia de Natal, confira-se García Fernández, 
Máximo, Los castellanos y la muerte…, p. 286. 
135 No século XVIII, a irmandade de São Vicente recebeu muitos legados de missas quotidianas e semanais. Para 
este assunto leia-se Sousa, Ariana Sofia Almendra de, Os estatutos e a confraria de São Vicente de Braga no século 
XVIII, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2011, p. 111, tese de Mestrado policopiada. 
136 Foi o que fez Baltazar Vieira que instituiu a celebração de uma missa aos domingos pela sua alma, na 
Misericórdia de Amarante. Leia-se Lopes, Maria José Queirós, Misericórdia de Amarante…, p. 56. 
137 Na Misericórdia de Ponte da Barca, na Idade Moderna, os legados pios perpétuos com maior frequência foram os 
que determinavam a celebração de sufrágios semanais. Veja-se Maria das Dores Sousa, Entre ricos e pobres…, p. 
236. Idêntica situação teve lugar na Misericórdia de Guimarães. Relativamente aos legados da Santa Casa 
vimaranense, na Época Moderna, leia-se Costa, Américo Fernando da Silva, A Santa Casa da Misericórdia de 
Guimarães 1650-1800 (caridade e assistência no meio vimaranense dos séculos XVII e XVIII), Guimarães, Santa 
Casa da Misericórdia de Guimarães, 1999, pp. 85-86.  
138 Em 1739 o padre barcelense Afonso de Magalhães e Barros determinou a celebração por sua alma de três 
missas semanais, acrescidas de uma missa em cada mês. Sobre este legado confira-se Ferreira, José, “A confraria 
de Nossa Senhora de Monte de Fralães”, in Barcelos. Revista, 2ª série, nº 1, Barcelos, 1990, pp. 71-76. 
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 Ao analisarmos os dados recolhidos, constatámos também que dois indivíduos 

instituíram “meios legados quotidianos,” um dos quais incluía três missas anuais e igual número 

no Natal. Os “meios legados” quotidianos correspondiam a “meias capelas,” ou seja, à 

celebração de sufrágios correspondentes a metade dos dias de cada ano. Constituíam um 

legado que ficava a meio caminho entre as missas quotidianas e as missas semanais. Não era, 

contudo, uma forma de instituição de legados que colhesse grande aceitação. Em sentido 

oposto, os legatários que instituíam um certo número de missas avulsas, para serem celebradas 

ao longo do ano, eram bem mais frequentes.139 O número de sufrágios celebrados nesta situação 

era bastante variável, todavia podemos verificar que, na maioria dos casos, se encontravam num 

intervalo entre uma a 30 missas por ano.140 Salientamos dois legados de missas anuais 

superiores a 50 sufrágios, com 70 e 107 missas respetivamente. O número total de missas 

celebradas era, nestes dois casos, superior ao dos legados que determinavam uma eucaristia 

semanal. Todavia, dentro da categoria das missas anuais, constituíram a exceção e não a 

regra.141  

Por outro lado, uma caraterística que distinguiu os legados de missas anuais instituídos 

nestas confrarias era o de, maioritariamente, estes sufrágios não terem dias determinados, 

limitando-se o instituidor a referir o volume de missas celebradas, em cada ano.142 Existiram, 

contudo, algumas exceções. Em 1709 o reverendo João Ribeiro da Costa deixou prescritas 38 

missas anuais, as quais eram celebradas do seguinte modo: três em cada mês e as duas 

restantes em qualquer altura do ano. O reverendo André Soares definiu em 1726 a celebração 

de seis missas anuais, que deviam ser cantadas a cantochão e celebradas no dia de Natal (25 

                                                             
139 A maioria das fundações pias setecentistas micaelenses pressupunha igualmente a celebração de um número 
reduzido de missas anuais. Confira-se Costa, Susana Goulart, “Da eternidade à historicidade. Traços das fundações 
pias setecentistas na ilha de São Miguel,” in Arquipélago – História, 2ª série, IX, Ponta Delgada, Universidade dos 
Açores, 2005, pp. 318-319. Também na Misericórdia de Vila do Conde, os legados perpétuos recebidos 
pressupunham, na sua maioria, a celebração de missas anuais até um máximo de 35 sufrágios, na mesma época. 
Sobre estas características confira-se S.a., Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. Um legado. 1510-1975, 
vol. I, Vila do Conde, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, 2010, pp. 90-93. 
140 O padre Manuel Alves dos Reis, capelão da Misericórdia de Fão, instituiu uma missa anual cantada no dia de 
Nossa Senhora dos Desamparados, por sua alma e pelas de quem desse esmolas para a dita invocação. Confira-se 
sobre este aspeto Mariz, Carlos Domingos da Venda, A Santa Casa da Misericórdia de Fão: quatro séculos de 
história, Fão, Santa Casa da Misericórdia de Fão, 2000, p. 55. 
141 As modalidades temporais celebrativas das fundações pias perpétuas eram muito variadas. Podiam ser missas 
diárias, semanais, mensais ou anuais. A este propósito leia-se Sousa, Fernando de; Cardona, Paula, “Nas origens 
da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real e do seu Hospital,” in Alves, Natália Marinho Ferreira (coord.), A 
Misericórdia de Vila Real e as Misericórdias no mundo de expressão portuguesa, Porto, Cepese, 2001, pp. 16-18. 
142 Foi o que sucedeu com o padre António de Sá Tinoco, em 1767, que instituiu 20 missas rezadas anuais, na 
confraria de Nossa Senhora de Monte de Fralães, sem determinar dias fixos. Sobre estes sufrágios consulte-se 
Ferreira, José, “A confraria de Nossa Senhora de Monte de Fralães…,” pp. 79-80. 
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de dezembro), no dia de Páscoa (dia móvel),143 no dia do Espírito Santo (dia móvel), na Assunção 

de Nossa Senhora (15 de agosto),144 no dia de Todos os Santos e no dia de Santo André (30 de 

novembro), que era o santo do seu nome.145 Vemos que, neste caso, houve a preocupação de 

fazer coincidir os sufrágios com as festas mais importantes do calendário católico, bem como 

com o dia do santo do seu nome, esperando possivelmente o instituidor, que nestes dias 

especiais, os sufrágios tivessem maior valor salvífico.146 Parece ter havido sobretudo a vontade de 

associar os sufrágios com a comemoração do nascimento e ressurreição de Cristo Salvador, 

bem como com o dia em que todos os santos do céu eram celebrados.147  

 Por seu turno, José Francisco Dias determinou em 1760 a realização de quatro missas, 

com um responso no fim, celebradas em dia de São Pedro (29 de junho), no dia de Santa 

Catarina (29 de abril), no dia de Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro)148 e no dia de São 

José (19 de março).149 Este instituidor decidira sufragar a sua alma, a da irmã e as dos pais. A 

escolha dos dias festivos dos santos mencionados ficou a dever-se ao facto de estes terem os 

mesmos nomes do próprio instituidor, bem como dos familiares referidos. 

Houve quem declarasse pretender estabelecer a celebração de uma missa em dia de 

Fiéis Defuntos, mas também quem definisse a realização de oito sufrágios dentro do 

“oitavário”150 do Natal.151 A escolha do dia de Fiéis Defuntos e da quadra natalícia era comum na 

                                                             
143 Os dias de Natal, de Páscoa ou de Todos-os-Santos contavam-se entre os mais escolhidos para a celebração de 
missas perpétuas anuais na Misericórdia de Peniche. Relativamente a este assunto leia-se Ferreira, Florival 
Maurício, A Santa Casa da Misericórdia de Peniche (1626-1700) Subsídios para a sua história, Peniche, Santa Casa 
da Misericórdia de Peniche e Câmara Municipal de Peniche, 1997, pp. 283-285. 
144 Já na Idade Média o dia da Assunção de Nossa Senhora era, entre as festividades marianas, um dos dias mais 
escolhidos pelos testadores que desejavam a celebração de missas de sufrágio. Sobre esta escolha consulte-se 
Carvalho, Elisa Maria Domingues da Costa, “A fortuna ao serviço da salvação da alma…,” p. 24. 
145 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 
1701-1734, fls. 158, 475. 
146 No legado de metade de uma capela de missa quotidiana, a que se juntaram as três de Natal e três anuais, 
sabemos que as três anuais eram celebradas em dia de Páscoa, dia de Todos os Santos e dia do Espírito Santo. O 
motivo apontado pelo instituidor foi o de estes dias corresponderem às festas religiosas mais importantes do ano, 
para além do Natal. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos termos de mesa e 
juntas e aceitação de irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fl. 633v.; Fundo da irmandade de Santa 
Cruz, Livro dos legados que compreendem os legatários desde a letra I até U inclusive da irmandade de Santa Cruz, 
1590-1782, fls. 174-176v. 
147 A Misericórdia de Santarém, na Idade Moderna, recebeu também legados de celebração de missas na ocasião do 
dia de Todos-os-Santos. Confira-se Rodrigues, Martinho Vicente, Santa Casa da Misericórdia de Santarém…, pp. 
134, 142, 148. 
148 Os dias festivos de Nossa Senhora eram muito escolhidos para a celebração de missas de legados perpétuos. 
Para este assunto veja-se Rivas Álvarez, José António, Miedo y piedad: testamentos sevillanos…, p. 199. 
149 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 
1752-1776, fl. 137. 
150 A marcação dos sufrágios para os “oitavários” de festas religiosas importantes possibilitava maior flexibilidade às 
irmandades na gestão da celebração dos sufrágios.  
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Idade Moderna. No dia de Fiéis a Igreja recordava solenemente e pedia a Deus pelas almas dos 

que padeciam no Purgatório. Era, portanto, pertinente a sua escolha como data de celebração 

de uma missa perpétua, por alma de um defunto. O Natal, como temos vindo a constatar, era 

uma época igualmente propícia para a celebração de sufrágios salvíficos, associando o 

nascimento de Jesus Salvador com o resgate das almas do Purgatório. Esta predilecção pelo dia 

de Natal era, aliás, patente através da instituição, por parte de vários legatários, de um legado 

que obrigava à celebração de um “terno de missas” nesse dia.152 Ao longo de todo o século XVIII, 

constatamos que o pedido de missas perpétuas, celebradas neste dia, permanece. Alguns 

destes fiéis pediam mesmo “dois ternos de missas,” reforçando a importância e a popularidade 

que esta modalidade de sufrágio das almas, no dia de Natal, desfrutava na Braga setecentista.153 

 Verificámos igualmente que nem todos os legados de missa instituídos tinham como 

primeiro objetivo explícito a salvação das almas dos instituidores. Na verdade, alguns destes 

legados foram estabelecidos de forma a festejar e honrar, de forma solene, um santo do qual o 

instituidor era devoto. Em 1713, Ana Ferreira, mulher de João Lopes Quarto, estabeleceu uma 

missa anual cantada, com música de órgão, em dia de Nossa Senhora do Pilar.154 Dona Polucena 

Pulquéria de Barbosa, também instituiu dois legados de uma missa cantada. O primeiro, em 

1780, no dia do Patrocínio de São José,155 com a particularidade de a confraria beneficiária ter 

de acender quatro velas no dia da festa. E o segundo, em 1788, no dia da festa do Coração de 

Jesus (dia móvel). Já D.ª Juliana Barbosa, no ano de 1797, quis que, por sua morte, se 

mantivesse uma missa festiva em honra de Nossa Senhora das Neves (5 de agosto),156 para a 

                                                                                                                                                                                   
151 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da confraria da Senhora-a-
Branca, 1670-1741, fls. 52, 57; Livro de termos de mesa da confraria da Senhora-a-Branca, 1741-1766, fl. 70. 
152 Sobre a relevância dos legados das três missas de Natal na irmandade de São Vicente consulte-se igualmente 
Sousa, Ariana Sofia Almendra de, Os estatutos e a confraria de São Vicente de Braga…, p. 111. Também na Ordem 
Terceira de Braga, na Época Moderna, os legados de missas celebradas nesta festividade tinham grande destaque. 
Veja-se a este propósito Moraes, Juliana de Mello, Viver em penitência…, p. 309. 
153 Outros houve ainda que, num mesmo legado solicitaram sufrágios em dia de Natal, Todos os Santos e Fiéis 
Defuntos, demonstrando a importância destas datas na temática da salvação da alma em Braga no século XVIII. Na 
verdade, desde o final da Idade Média que estas três datas emergiam como as mais solicitadas para a celebração 
de sufrágios em favor da alma. Confira-se Pina, Isabel Castro, “Ritos e imaginário da morte…,” p. 129. 
154 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 
1701-1734, fls. 235v.-236v. 
155 Desconhecemos quando se festejava esta celebração, embora os dados analisados apontem para o mês de 
outubro. 
156  AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora a Branca, Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1777-1787, fl. 65; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1787-
1805, fls. 12, 109v. 
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qual costumava contribuir todos os anos, entregando um galo branco.157 Por seu turno, em 1752, 

o Dr. Manuel Almeida Passos definiu que nos dias de São Manuel (17 de junho) e São Nicolau 

Tolentino (10 de setembro), tivesse lugar uma missa cantada158 em honra destes santos, a 

cantochão, com luminárias acesas, solenizando as celebrações na capela da qual era 

proprietário e que deixara em legado à irmandade de Santa Cruz.159 Estes exemplos 

demonstravam a piedade religiosa moderna e a vontade de alguns indivíduos em honrar e 

solenizar os santos de quem eram devotos. Estas missas, pela sua solenidade, podiam atrair 

mais fiéis, que não só participariam de um momento religioso e festivo, como, ao recordarem a 

memória da pessoa que as instituíra, poderiam rogar a Deus pela sua alma. Assim, o instituidor 

não só demonstrava a sua devoção, como acabava por poder receber o benefício de 

intercessores do mundo dos vivos. Por outro lado, esperaria também, possivelmente, a 

intercessão junto de Deus, através dos santos que honrava, para que a alma fosse rapidamente 

libertada do Purgatório.160 

 Embora a instituição de sufrágios fosse, sem dúvida, a forma preferida de 

estabelecimento de legados pios perpétuos em favor da alma, a verdade é que não era a única. 

Na igreja da confraria de São Vicente, alguns legatários decidiram-se pela instituição de capelães 

com a obrigação de, todos os dias, se dirigirem ao coro da igreja, para rezarem as horas 

canónicas, em favor das suas intenções.161 Por seu turno, na confraria de Santa Cruz, o cónego 

Francisco de Meira Carrilho, em 1739, estabeleceu um legado que obrigava os capelães da 

irmandade a rezarem por sua alma, no coro, o que designou por “horas miúdas de Nossa 

Senhora,” orações que cremos poderem ser semelhantes às das horas canónicas que acima 
                                                             
157 D. Maria da Silveira, de Montojos, determinou a realização de uma festa no dia de Nossa Senhora da Conceição 
com missa cantada, sermão e velas ardendo. Sobre esta festa veja-se Costa, Suana Goulart, “Da eternidade à 
historicidade…,” pp. 316-317. 
158 Também na Misericórdia de Vila Franca do Campo se instituíram legados de missas anuais cantadas, já no 
século XVII. Para este assunto leia-se Medeiros, João Luís, “O morgadio dos Pobres…,” p. 29. 
159 Este médico deixou ainda definido que arderiam tochas nas missas das festas litúrgicas mais solenes do ano. 
AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Cópia do traslado do testamento do Dr. Manuel de Almeida Passos, 
Braga, Edição da irmandade de Santa Cruz, Tipografia da Casa do Globo, 1917, pp. 1-10. Na Idade Moderna 
assistiu-se à edificação de várias capelas e ermidas. Leia-se sobre este ponto Marques, João Francisco “Oração e 
devoções,” in Azevedo, Carlos Moreira (dir.), História Religiosa de Portugal, vol. 2, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, 
p. 609. 
160 Não era só através da celebração de missas festivas que se honravam os santos. Em 1770, o reverendo António 
Lopes da Silva deixou 20 mil réis e as suas imagens de Santo António e do Menino Jesus às suas sobrinhas para 
que, por morte destas, fossem colocadas na igreja da Lapa, então administrada pela irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos. Esta ficou com a obrigação de lhes acender duas velas nos dias festivos destes santos. AISC, Fundo 
da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa da irmandade dos Santos Passos, 1740-
1772, fl. 669. 
161 Sobre os capelães do coro de São Vicente consulte-se também Costa, Luís, A igreja paroquial de São Vicente, 
Braga, APPACDM, 1991, p. 57. 
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referimos, ainda que possivelmente dirigidas à Mãe de Deus.162 Deste modo, constatamos que, 

para alguns indivíduos eram importantes outras formas perpétuas de ação pia salvífica, para 

além da celebração de sufrágios.163 De facto, Maria Pereira da Cruz, no ano de 1705, ao 

estabelecer um legado de missa quotidiana, referiu desejar incluir nesse legado, a obrigação de 

o capelão responsável rezar, por sua alma, as horas canónicas, no coro de Santa Cruz. Através 

deste expediente sacro, os instituidores tinham clérigos que, diariamente e de forma regulada 

oravam a Deus pela sua alma, segundo a liturgia das horas canónicas.164  

O Dr. José Pereira Camelo, em 1763, apenas estabeleceu a oração das horas canónicas 

em certos dias do ano. Assim, além de instituir uma missa anual por sua alma, determinou que 

os capelães de Santa Cruz rezassem a cantochão solene, as horas canónicas, nas vésperas e 

nos dias de Santa Ana (26 de julho) e de São João Baptista (24 de junho). Reservou este tipo de 

oração somente para o dia e para a véspera da festa destes dois santos do calendário litúrgico, 

dos quais devia ser grande devoto. Este legado merece uma atenção especial, pois a missa 

anual165 que prescrevia devia ser celebrada no dia de aniversário do seu falecimento.166 De entre 

os vários casos de legados estudados, este parece ter sido o único que expressamente 

estabeleceu a celebração perpétua de uma missa no dia do aniversário do seu falecimento, 

sugerindo que os fundadores de obrigações pias perpétuas não viam o dia do seu falecimento 

como o mais pertinente, no momento da escolha de uma data para a celebração de uma destas 

missas, em favor da sua alma. 

 Por seu turno, o legatário João Lopes Quarto estabeleceu, em 1706 na mesma 

irmandade de Santa Cruz, a obrigação de, desde quinta-feira santa até sexta-feira santa de 

manhã, haver sempre um sacerdote a rezar diante do Santíssimo Sacramento exposto, sendo 

                                                             
162 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos legados que compreendem os legatários desde a letra A até 
H inclusive da irmandade de Santa Cruz, 1590-1782, fls. 385-386v. 
163 Isabel da Cruz Figueiredo, falecida em 1685, estabeleceu na Misericórdia de Aveiro a celebração de duas missas 
diárias perpétuas, bem como a oração das horas canónicas por quatro capelães. Confira-se Barreira, Manuel, Santa 
Casa da Misericórdia de Aveiro. Poder, pobreza e solidariedade, Aveiro, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, 1998, 
pp. 152-153. 
164 Os clérigos de ordens sacras estavam obrigados a rezar diariamente as horas canónicas. Para este assunto veja-
se Marques, João Francisco, “A palavra e o livro”, in Azevedo, Carlos Moreira (dir.), História Religiosa de Portugal, 
vol. 2 …, p. 426. A propósito dos capelães do coro da irmandade de Santa Cruz veja-se Costa, Luís, O Templo de 
Santa Cruz, Braga, Edição da Irmandade de Santa Cruz, 1993, pp. 25, 51-52. 
165 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos legados que compreendem os legatários desde a letra I até 
U inclusive da irmandade de Santa Cruz, 1590-1782, fls. 470-476.  
166 A celebração de missas perpétuas por ocasião do aniversário do falecimento dos indivíduos aparecera já na Idade 
Média. Em relação a este facto leia-se Tavares, Maria José Pimenta Ferro, Pobreza e morte em Portugal na Idade 
Média, Lisboa, Ed. Presença, 1989, p. 81. 
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pago pelo valor de 100 réis, por cada hora em que prestasse este serviço.167 Não sabemos o 

motivo que levou à instituição deste legado, mas é possível que fosse sua intenção manter viva 

na memória futura a sua piedade, honrando o momento correspondente à agonia de Jesus e, 

muito possivelmente, esperando obter para a sua alma benefícios espirituais.  

Analisemos em seguida os legados pios perpétuos estabelecidos nas confrarias em 

estudo, que tinham menor poder financeiro e prestígio social.168 A maior diferença constatada, 

em relação à situação analisada anteriormente referente às confrarias mais poderosas, prende-

se com o volume de legados perpétuos instituídos. O seu número limitado demonstra o papel 

menos relevante desempenhado por estas irmandades, no plano dos legados pios perpétuos. Na 

verdade, os seus números são quase residuais, o que dificulta uma análise mais profunda. 

Contudo, podemos constatar que também nestas irmandades foram instituídos legados de 

missas quotidianas e semanais perpétuas, mas sem qualquer destaque, em comparação com os 

restantes legados pios. Do mesmo modo, também encontramos nestas organizações 

confraternais referências à instituição de legados de missas, que deviam ser celebradas no dia 

de Fiéis Defuntos e no dia de Natal, reforçando as ideias salientadas, em relação à importância 

da escolha destes dias santos.  

 Um outro aspecto igualmente relevante, prende-se com o facto de os legados pios de 

missas em honra de santos, estarem igualmente aqui presentes,169 consistindo na celebração de 

numa missa festiva, com a particularidade de esta ser cantada.170 O primeiro destes legados, 

                                                             
167 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 
1701-1734, fl. 107. 
168 Tratam-se das confrarias de São Tiago da Cividade, das Santas Chagas, de São Crispim, de Santa Ana, do 
Menino Deus e São Gonçalo e a de Nossa Senhora da Boa Memória. AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da 
Boa Memória, Livro de termos de mesa da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 1750-1774, fls. 96v., 101-
103; Livro das certidões das missas que são da obrigação do reverendo secretário da confraria de Nossa Senhora 
da Boa Memória, 1753-1811, não paginado; Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de 
termos de mesa da confraria de São Crispim e São Crispiniano, 1724-1737, fls. 178, 184; Livro de termos de mesa 
da confraria de São Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, fl. 83; Livro dos termos de mesa da confraria de São 
Crispim e São Crispiniano, 1790-1874, fls. 42v.-43; Livro de legados da confraria de São Crispim e São Crispiniano, 
1734-1810, fls. 2-41, 50-51v., 121-126, 173-186; AISC, Fundo da confraria de Santa Ana, Livro de termos de 
mesa, eleições e juntas da confraria de Santa Ana, 1625-1737, contem também registos de receita e despesa do 
legado de Sebastião de Freitas e Lourenço Veloso, dinheiro a juro, pagas e pensões, 1625-1737, fls. 192v.-193, 
195; Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 368v.-369; Fundo da irmandade de São Tiago da 
Cividade, Livro das certidões das missas e de assento de irmãos da Confraria de São Tiago da Cividade, 1603-
1794, fls. 610-616v.; Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro de termos de mesa da Confraria 
das Santas Chagas da Cividade, 1658-1774, fls. 286v.-287, 318v. 
169 AISC, Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 368v.-369. 
170 No ano de 1715, Alexandre de Sousa Azevedo encarregou a Misericórdia de Monção com a celebração de uma 
missa semanal, bem como uma missa festiva no dia um de janeiro, cantada a canto de órgão, acolitada e com a 
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instituído em 1750 por Paula de Jesus, do recolhimento de Santa Maria Madalena, era em honra 

da mesma santa (22 de julho). O segundo, establecido também nesse ano pela mesma mulher, 

era uma missa celebrada em honra de Nossa Senhora da Boa Nova.171 Estes dois legados foram 

instituídos na irmandade do Menino Deus e São Gonçalo. Por seu turno, em 1796, António 

Francisco Heitor estabeleceu a celebração de uma missa em dia de Fiéis Defuntos, onde 

prescrevia também algumas particularidades: o testador deixou a imagem de um Menino Jesus 

num oratório, o qual devia ser entregue à confraria de São Crispim,172 para esta o colocar no seu 

altar, onde lhe acenderia duas velas durante a novena de Natal.173 Verifica-se a vontade dos 

testadores honrarem e cultuarem certas imagens da sua devoção, ao mesmo tempo que se 

preocupavam com a solenização de modo mais nítido, do culto religioso que lhes deixavam 

preceituado. 

 Existiam igualmente legados de sufrágios anuais com dimensões variáveis. Havia os que 

tinham apenas uma missa anual e outros um volume bem mais expressivo. Em alguns 

encontrámos algumas especificidades, determinadas pelos instituidores. Deste modo, em 

relação a um legado de 132 missas anuais, o seu instituidor ordenou a celebração de duas 

missas semanalmente,174 enquanto as restantes podiam ser celebradas a título avulso, ao longo 

do ano.175 O legatário demonstrou assim uma preocupação simultânea com a periodicidade 

regular na celebração dos sufrágios, mas também com uma certa flexibilidade concedida à 

confraria, para a celebração de parte das eucaristias.  

Por seu turno, o Dr. Tomé Gomes do Couto instituiu, em 1736, na confraria de Santa 

Ana, um legado de uma missa anual, definindo o dia de São Tomé para a sua celebração. A 

razão desta escolha prendia-se com o facto de este santo e o legatário partilharem o mesmo 

nome. Este determinou ainda que, durante todo o dia, estariam acesas duas velas no altar do 

                                                                                                                                                                                   
celebração de vésperas. Confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, A Misericórdia de Monção: fronteira, guerras e 
caridade (1561-1810), Braga, Santa Casa da Misericórdia de Monção, 2008, p. 197.  
171 Desconhecemos o dia exato em que tinha lugar, mas parece-nos que se celebrava em abril. 
172 Na realidade, este legado era inicialmente para ser entregue à irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, mas 
esta recusou-o. AISB, Fundo da irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro de termos de mesa da confraria 
do Santíssimo Sacramento da Sé, 1767-1800, fls. 218v.-219. 
173 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro dos termos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1790-1874, fls. 42v.-43. 
174 Pero Garcia e a sua esposa instituíram, no século XVI, um legado na Misericórdia de Almeida, de três missas 
semanais, acrescidas de uma missa nas festividades de Nossa Senhora, no dia de Pentecostes e por altura da 
Páscoa. Veja-se a este respeito Carvalho, José Vilhena de, Santa Casa da Misericórdia de Almeida, apontamentos 
históricos, Guarda, Tipografia Véritas, 1971, não paginado. 
175 AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas, Livro dos termos de mesa da irmandade das Santas Chagas, 
1658-1774, fls. 318-318v. 
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santo176 e haveria repique de sinos, para assinalar o evento. Se bem que este legado fosse 

celebrado por intenção da alma do instituidor, ele utilizou-o para poder igualmente honrar e 

festejar um santo da sua devoção. O repique de sinos era uma forma de atrair os fiéis à missa, 

para nela participarem e pedirem a Deus pela salvação da alma do legatário. 

Feita a análise das modalidades de missas perpétuas, que eram instituídas nas 

confrarias bracarenses do século XVIII, pensamos ser igualmente pertinente debruçarmo-nos 

sobre os valores pelos quais eram aceites as mais importantes, ou seja, os legados de missas 

quotidianas e os legados de missas semanais. O estudo das quantias monetárias envolvidas, ou, 

mais raramente, dos bens que eram legados para a fundação destes legados pios perpétuos, é 

um importante contributo para percebermos a capacidade económico-financeira dos indivíduos 

que o faziam. Nos dois quadros que em seguida apresentamos, podemos analisar a evolução 

dos valores estabelecidos para os legados pios perpétuos, quer de missas quotidianas, quer de 

missas semanais. Comecemos pelos montantes referentes aos legados quotidianos. 

 
Quadro 14: Montantes pagos pela celebração de missas quotidianas 

Quantias (em réis) 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 
 M F M F M F M F M F 
Um conto e 15 mil réis  1          
Um conto e 150 mil réis    1        
Um conto e 200 mil réis    3  3       
Um conto e 400 mil réis   2   1       
Um conto e 500 mil réis   1  1       
Um conto e 600 mil réis 1   1  1  2   1     
Um conto e 650 mil réis     1       
Um conto e 750 mil réis   1         
Um conto e 800 mil réis   1   1       

Dois contos de réis      1   3   1   
Dois contos e 400 mil réis     1       
Seis mil cruzados          1   
Três contos de réis por duas missas 
quotidianas 

     1      

Um conto e 920 mil réis (provenientes 
de dinheiro e do rendimento de 60 
medidas de pão e de quatro galinhas), 
pela missa quotidiana, três de natal e 
um capelão no coro rezando as horas 

 1          

Desconhecido     1       

Fonte: 177  

                                                             
176 Durante a missa estariam acesas igualmente duas tochas. AISC, Fundo da irmandade de Santa Ana, Livro de 
termos de mesa, eleições e juntas da confraria de Santa Ana, 1625-1737, contem também registos de receita e 
despesa do legado de Sebastião de Freitas e Lourenço Veloso, dinheiro a juro, pagas e pensões, 1625-1737, fls. 
192v.-193. 
177 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro dos termos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1724-1737, fl. 184; AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos 
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 O estudo dos dados relativos aos legados quotidianos apresenta-nos as avultadas 

quantias monetárias, deixadas para o seu financiamento. Na realidade, relativamente às 

confrarias analisadas no âmbito deste trabalho, já desde o início do século XVIII que não eram 

aceites legados de missa diária, por quantias inferiores a um conto de réis.178 Ao longo desta 

centúria, os valores contratualizados estiveram, sobretudo, dentro de um intervalo que ia de um 

limite mínimo de um conto e 400 mil réis,179 a cerca de dois contos de réis, por cada legado de 

missa quotidiana que era instituído, sendo notório, simultaneamente, que ao longo do século se 

constata um aumento substancial dos valores que eram praticados. De facto, a partir de 1760, 

as confrarias praticamente já só aceitavam legados pios perpétuos quotidianos, pelo valor de 

dois contos de réis.180 Este cenário espelha bem os custos crescentes sentidos pelas 

organizações confraternais, no sentido de cumprirem os seus compromissos pios. Na verdade, a 

inflação sentida ao longo do século, com a consequente desvalorização da moeda, constrangeu 

as irmandades a requerer, progressivamente, um volume cada vez maior em numerário aos 

legatários, para poderem aceitar estas obrigações pias. Para termos uma noção da dimensão 

que estes valores representavam à época, basta recordar que a Câmara Municipal de Braga, 

                                                                                                                                                                                   
termos de mesa e juntas e aceitação de irmãos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1686-1740, fl. 
716; Livro de termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, fls. 121v. 475v.-476; 
Fundo da irmandade de Santa Cruz, Cópia do traslado do testamento do Dr. Manuel de Almeida Passos, Braga, 
Edição da Irmandade de Santa Cruz, Tipografia da Casa do Globo, 1917, pp. 1-10; Livro de termos de mesa da 
irmandade de Santa Cruz, 1701- 1734, fls. 90-90v., 99; Livro de termos de mesa e juntas da irmandade de Santa 
Cruz, 1735-1757, fls. 521-523; Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro dos contratos de dinheiros a 
juro e seus recibos, 1706-1796, recibos e despesas 1628-1796, fls. 610-616v.; Fundo da irmandade de Santa 
Cruz, Livro 1º dos legados que compreendem os legatários desde a letra A até H inclusive da irmandade de Santa 
Cruz, 1590-1782, fls. 10-12 382-383v.; Livro 2º dos legados que compreendem os legatários desde a letra I até U 
inclusive da irmandade de Santa Cruz, 1590-1782, fls. 155-157v., 293-298, 299v.; Livro de termos de mesa da 
Irmandade de Santa Cruz, 1701- 1734, fls. 556-557v.; Roteiro dos legados, 1799, não paginado; AISVTE, Fundo da 
irmandade de São Vicente, Livro de legados de São Vicente, s/d, documento avulso; Livro de termos de mesa da 
irmandade de São Vicente, 1720-1736, fls. 229v., 291; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 
1736-1748, fls. 3, 206v.-207, 307v. 342v.-343; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1772-
1781, fls. 193, 222v.-224, 234v. 
178 Tratava-se de uma importante evolução se considerarmos que, em 1648, Manuel Tavares da cidade do Porto, 
deixou 600 mil réis aos religiosos carmelitas locais, para a celebração de uma missa quotidiana na sua capela 
situada na igreja do seu convento. Consulte-se Freitas, Eugénio de Andrea da Cunha e, História da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, vol. III, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1995, pp. 261-262.  
179 Este limite mínimo está refletido noutras instituições confraternais. No final do século XVII, a Santa Casa da 
Misericórdia de Guimarães só aceitava legados de missa quotidiana por um valor não inferior a um conto e 
quatrocentos mil réis. Para este assunto confira-se Costa, Américo Fernando da Silva, A Santa Casa da Misericórdia 
de Guimarães…, p. 87. 
180 Aliás, mesmo já antes de 1760, um desses legados fora instituído pelo valor de dois contos e 400 mil reis. 
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teve, em 1762, uma receita anual que era pouco superior a dois contos e 400 mil réis!181 Estes 

legados perpétuos quotidianos só eram estabelecidos por uma minoria muito reduzida, dotada 

de forte capacidade económica e financeira.182 Reparamos também que eram quase sempre 

instituídos em dinheiro corrente. Identificámos apenas um exemplo de um legado pio de uma 

missa quotidiana, que foi constituído através de um fundo monetário, mas também com base no 

rendimento de bens agrícolas e pecuários. Isto poderá ter-se ficado a dever ao facto do referido 

legado incluir também três missas de Natal e o pagamento a um capelão para rezar todos os 

dias as horas canónicas. 

As quantias contratualizadas tiveram uma importante inflação ao longo da centúria de 

1700 e o seu valor quase que duplicou em 100 anos.183 A possibilidade de sufrágio da alma a 

título perpétuo diário era pois, uma questão que apenas dizia respeito a alguns, àqueles que 

tinham capacidade financeira para o fazer, também porque, como referiam as escrituras 

sagradas, era difícil a um rico salvar a sua alma.184 Por outro lado, na segunda metade do século 

XVIII, tornou-se mais difícil não só instituir legados quotidianos, como também sustentar os já 

existentes, o que motivava o descrédito do investimento de grandes meios, na salvação da alma. 

Assim, a instituição do seu sufrágio diário diminuiu drasticamente nas confrarias em estudo, nas 

últimas décadas do século XVIII.185  

   

 

 

 

                                                             
181 Sobre o valor das receitas da Câmara Municipal de Braga, em 1764, consulte-se Capela, José Viriato, Fidalgos, 
nobres e letrados no governo bracarense. A administração económica e financeira da câmara no apogeu e crise do 
Antigo Regime, Braga, Edição do Mestrado de História das Instituições e cultura Moderna e Contemporânea, 1999, 
p. 122. 
182 Os legados de missas diárias da Ordem Terceira de Braga, ao longo da Idade Moderna, chegaram a custar entre 
um conto de réis até seis contos. Para este aspeto leia-se Moraes, Juliana de Mello, Viver em penitência…, p. 309. 
183 Numa pesquisa efetuada relativamente ao mosteiro de Tibães, Aurélio de Oliveira constatou, depois de um 
período de relativa estabilidade, uma tendência de inflação significativa dos preços dos produtos, como o trigo e o 
vinho, depois de 1760 e, em especial, nas duas últimas décadas da centúria. Oliveira, Aurélio de, “Elementos para 
a história dos preços na região bracarense (1680-1830),” in Bracara Augusta, vol. XXV-XXI, nº 59-62 (71-74), Braga, 
Revista Cultural da Câmara Municipal de Braga, 1971-1972, pp. 140-141. 
184 O aumento da oferta monetária em Portugal até 1760 possibilitou um acréscimo dos recursos financeiros 
disponíveis aos particulares para concederem empréstimos. Mas com a quebra na produção aurífera brasileira 
depois de 1760, as emissões monetárias caíram também. Rocha, Maria Manuela; Sousa, Rita Martins de, “Moeda e 
crédito,” in Lains, Pedro; Silva, Álvaro Ferreira da (org.), História Económica de Portugal 1700-2000. O século XVIII, 
vol. I, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2005, pp. 216-218, 232, 234. 
185 Abordaremos a crise e as dificuldades do cumprimento dos legados, bem como a sua diminuição, de forma mais 
exaustiva no capítulo 7. 
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Quadro 15: Montantes pagos pela celebração de missas semanais 

Quantias em réis 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 
 M F M F M F M F M F 
170 mil réis por ter sido juiz 
e feito gastos com a 
irmandade 

1           

200 mil réis   3         
220 mil réis 1    1  1       
230 mil réis     2       
240 mil réis   1         
250 mil réis   1         
260 mil réis    1        
265 mil réis      1      
288 mil réis       1     
300 mil réis   1        
400 mil réis para duas 
missas semanais 

  1         

420 mil réis para duas 
missas semanais 

   1        

576 mil réis para duas 
missas semanais 

      1     

600 mil réis para duas 
missas semanais 

      1     

914 mil e 300 réis para 
quatro missas semanais 

1          

Fonte:186 

 

 Comparando a evolução dos valores praticados na instituição de legados pios de missas 

semanais, com os verificados na fundação de missas quotidianas, constatámos um percurso 

semelhante. Se no início do século XVIII cada legado de missa semanal era aceite pela quantia 

mínima de cerca de 200 mil réis,187 na segunda metade do século esta aceitação começou a ter 

                                                             
186 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro dos termos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1760-1790, fl. 83; AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de 
mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1670-1741, fls. 62, 141, 146v.-147, 151; Livro de termos de 
mesa da confraria da Senhora-a-Branca, 1741-1766, fl. 7v.-8, 41; AISC Fundo da irmandade de Santa Ana, Livro de 
termos de mesa, eleições e juntas da confraria de Santa Ana, 1625-1737, contem também registos de receita e 
despesa do legado de Sebastião de Freitas e Lourenço Veloso, dinheiro a juro, pagas e pensões, 1625-1737, fls. 
159v.-166; Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa da irmandade do Bom 
Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, fls. 474v.-475; Livro das certidões das missas dos legados de Santa Ana, 
1721-1737, em que se uniu à irmandade dos Passos e das certidões das missas dos legados dos Passos, 1726-
1757, fls. 471v.-476; Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos legados que compreendem os legatários desde 
a letra A até H inclusive da irmandade de Santa Cruz, 1590-1782, fls. 31-38, 149-152; Livro de termos de mesa da 
irmandade de Santa Cruz, 1701-1734, fl. 45; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de legados de São 
Vicente, s/d, documento avulso; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1720-1736, fls. 292, 358, 
360v.; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748, fls. 15v., 27-27v., 250-251, 382v.-383. 
187 Este preço está em sintonia com o que era praticado na Misericórdia de Fão, na aceitação de legados semanais, 
em 1725. Leia-se Mariz, Carlos Domingos da Venda, A Santa Casa da Misericórdia de Fão…, pp. 71-73. Na 
Misericórdia de Monção, em 1730, foi igualmente aceite um legado semanal pelo mesmo preço. Mas nove anos 
depois esta instituição aceitaria outro legado de missa semanal apenas por 160 mil réis, possivelmente por se tratar 
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lugar só com valores que rondassem perto de 300 mil réis. Somente a irmandade de Santa Cruz 

aceitou um legado semanal por 170 mil réis, justificando a sua posição com o facto de o 

legatário ter exercido as funções de juiz na instituição e ter contribuído com várias esmolas.188 Ou 

seja, por vezes, as confrarias aceitavam valores mais reduzidos, a indivíduos que as tinham 

beneficiado durante a sua vida terrena, ou com quem tinham uma grande proximidade.  

 A variação dos preços dos legados de missas semanais corresponde, assim, a um 

aumento igualmente significativo, ainda que não tão acentuado como o que constatámos em 

relação aos legados pios perpétuos quotidianos. Apesar de os legados de missas semanais 

perpétuas envolverem quantias que, compreensivelmente, eram bem menores do que as 

praticadas nos legados pios quotidianos, estes não deixavam, contudo, de continuar a estar 

longe do alcance da grande maioria da população bracarense setecentista. E, tal como sucedeu 

com os legados pios perpétuos quotidianos, nas duas últimas décadas de 1700, os legados pios 

semanais praticamente desapareceram, certamente devido aos mesmos motivos, traduzindo a 

maior dificuldade na instituição de legados tão dispendiosos e o descrédito que o não 

cumprimento das cláusulas estabelecidas acarretava.189 

 É importante referir que não foram estes os únicos legados que envolviam quantias 

avultadas. Na irmandade dos Santos Passos, o padre José Gomes, que instituiu “metade” de um 

legado quotidiano, juntamente com três missas de Natal e igual número celebrado nas três 

principais festividades do ano, teve de entregar 800 mil réis, em 1739.190 Diogo Ferreira Antunes, 

que instituiu um “meio legado” quotidiano perpétuo, sem outros sufrágios, investiu cerca de dois 

mil cruzados, legados à irmandade de São Vicente,191 o que correspondia à mesma quantia 

acima referida.192 

                                                                                                                                                                                   
de um legado instituído por um antigo provedor da Santa Casa. Sobre estes legados veja-se Araújo, Maria Marta 
Lobo de, A Misericórdia de Monção…, pp. 191, 193. 
188 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa da irmandade de Santa Cruz, 1701- 1734, fl. 
45. 
189 Sobre o não cumprimento dos sufrágios legados pios debruçar-nos-emos em capítulo posterior. 
190 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos termos de mesa e juntas e aceitação de 
irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fl. 663v. 
191 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro dos termos de mesa a irmandade de São Vicente, 1736-
1748, fl. 165; Livro dos termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-1765, fl. 27v.; 
192 O Abade de Fragosa, em 1742, deixou, à irmandade das Santas Chagas, a quantia de 590 mil réis, para a 
celebração de duas missas semanais e mais 28 missas anuais. AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas, 
Livro dos termos de mesa da irmandade das Santas Chagas, 1658-1774, fls. 286v.-287. No século XVIII, um 
“brasileiro” legou 500 mil réis à confraria do Santíssimo Sacramento do Pico de Regalados para esta celebrar uma 
missa semanal aos domingos, com responso no fim, bem como uma nos dias Santos e no de Fiéis de Deus. Sobre 
este legado veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, A confraria do Santíssimo Sacramento do Pico de Regalados 
(1731-1780), Vila Verde, ATHACA, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, 2001, p. 81. 
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 Para além da celebração destes sufrágios, também a fundação de outros serviços pios 

podia ser bastante dispendiosa. Assim, o mesmo Diogo Ferreira Antunes deixou instituído um 

capelão que rezasse por si todos os dias as horas canónicas, no coro da igreja da irmandade de 

São Vicente, pela quantia de 650 mil réis. Nesta mesma organização confraternal, Custódio Dias 

Peixoto e Frutuoso Alves Ferreira, instituíram, cada um, dois capelães rezando da mesma forma 

atrás mencionada, para o que tiveram de desembolsar ambos a mesma quantia: um conto e 

300 mil réis.193 Assim, podemos constatar os avultados investimentos feitos por um restrito grupo 

de indivíduos, com o objetivo de atenuar as penas do Purgatório e preservar, junto dos vivos, a 

sua memória.194 

 Tão importante como analisarmos as modalidades e as quantias com que os indivíduos 

fundaram legados pios perpétuos nas confrarias bracarenses, é estudarmos igualmente as 

intenções por quem estes homens e mulheres instituíam legados, à semelhança do que fizemos 

em relação aos sufrágios não perpétuos. No quadro seguinte podemos analisar as intenções dos 

legados pios perpétuos, instituídos nas confrarias em observação. O estudo deste quadro deve 

ter em atenção que, por vezes, um único legado pio instituído podia ter várias intenções 

subjacentes, ou seja, um legatário podia determinar várias intenções nas missas que deixava 

prescritas. 

  

Quadro 16: Intenções das missas perpétuas 

Legados Perpétuos 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Total 
 M F M F M F M F M F  
Por sua alma 7 5 18 7 28 4 8 1 5 1 84 
Por familiares 2 1 9 5 12 4 4 1 2 1 41 
Em honra de santos  1   1 2 1 1  2 8 

Pelas Almas do 
Purgatório 

   2 4  1    7 

Pelas almas de suas 
obrigações/intenções 

  2 1 1      4 

Pelas obrigações de 
familiares 

  1 1 2      4 

Por amigos   1  3      4 
Por benfeitores   1  1   1   3 

                                                             
193 Em 1655, o reverendo Francisco Rodrigues estabeleceu dois capelães a rezarem no coro da igreja da 
Misericórdia do Porto as horas canónicas. Freitas, Eugénio de Andrea da Cunha e, História da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto…, 1995, p. 398. 
194 O legado do cónego Francisco Meira Carrilho que determinara a oração das “horas miúdas de Nossa Senhora” 
foi contratualizado por 300 mil réis. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos legados que compreendem 
os legatários desde a letra A até H inclusive da irmandade de Santa Cruz, 1590-1782, fls. 385-386v.; AISVTE, 
Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748, fls. 329v., 
331, 342v.-343; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-1765, fl. 27v.; Livro de legados de 
São Vicente, s/d, documento avulso. 
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Por confrades vivos e 
defuntos de uma 
confraria 

  1  2      3 

Desconhecido         2 1 3 
Pelos parentes de umas 
tias 

    1  1    2 

Pela sua moça       1     1 
Por Diogo de Sousa e a 
esposa Dona Catarina 

  1        1 

Pelo Dr. João Pereira 
Alves 

    1      1 

Por Afonso Martins        1   1 
Por Gabriel de Barros     1      1 
Por André Dias     1      1 
Pelos mestres que o 
ensinaram 

    1      1 

Pelos que o 
encomendarem a Deus 

    1      1 

Pelo testamenteiro     1      1 
Um padre rezando de 
quinta para sexta feira 
santa diante do 
Santíssimo Sacramento 
exposto 

1          1 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 195 

 

 Como podemos analisar, os legados pios instituídos tinham, também eles, dois alvos 

principais. Em primeiro lugar, o sufrágio das almas dos próprios instituidores e, em seguida, o 

das almas dos seus familiares. Era em favor das almas destas duas categorias de indivíduos que 

os instituidores fundavam os legados pios perpétuos, os quais confiavam à administração das 

confrarias.196 A principal preocupação dos instituidores recaia sobre a sua própria libertação do 

Purgatório mas, ao mesmo tempo, parece-nos ser evidente que, para muitos destes homens e 

mulheres, essa libertação só faria sentido se fosse acompanhada igualmente pela salvação da 

alma dos seus entes queridos, à semelhança do que já verificámos relativamente às intenções 

dos sufrágios não perpétuos. Nesse sentido, os legatários deixavam preceituada a obrigação de 

sufragar e manter viva a memória, não só de si mesmos, como, muitas vezes, também dos seus 

familiares mais próximos.197 De certo modo, como já mencionámos anteriormente, parece estar 

                                                             
195 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
196 Já no estudo feito por Maria de Lurdes Rosa, relativamente às fundações das capelas de missas, ficou patente 
que a grande maioria dos seus instituidores determinava sufrágios pela sua alma, mas também de outrem. 
Consulte-se Rosa, Maria de Lurdes, “As almas herdeiras…,” p. 287. 
197 Refira-se, no entanto, que já no século XV, foram instituídos legados perpétuos que alem de sufragarem as almas 
dos instituidores, também o faziam relativamente a alguns parentes destes. Barbosa, Albertina da Conceição, 
Capelas e Aniversários do mosteiro de São Domingos…, pp. 62-63, 110, 136. 
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subjacente nestas disposições, a vontade de reconstituição do contexto familiar no outro 

mundo.198 

 Sendo a salvação individual e familiar o principal motivo que movia os instituidores de 

legados pios perpétuos, a verdade é que estes não eram os únicos. Da análise dos dados 

obtidos podemos constatar que, em número mais reduzido, existiram alguns instituidores que 

alargaram ainda mais as suas intenções de salvação. Deste modo, alguns legatários lembraram-

se das almas dos seus amigos e benfeitores, tentando, deste modo, retribuir e pagar no além, 

todos os benefícios e relações de amizade que com eles tinham mantido, na vida terrena. Era 

uma forma de se mostrarem gratos com aqueles que, não pertencendo à sua família, os tinham 

ajudado em algum momento, ou com quem tinham estabelecido relações de amizade, que 

ambas as partes tinham estimado e valorizado.199 É neste sentido que igualmente pensamos se 

devem incluir as referências à celebração de sufrágios perpétuos, por alma de alguns indivíduos 

em particular, dos quais desconhecemos o tipo de relações que mantinham com os 

instituidores. Cremos que, possivelmente, seriam também pessoas amigas ou benfeitores 

próximos dos instituidores. A ser assim, neste caso, além da preocupação com a salvação da 

sua alma, parece-nos existir o desejo de preservar na memória dos vivos, a recordação de um 

amigo ou benfeitor em particular. 

 Houve igualmente instituidores que incluíram nos seus legados pios, o sufrágio das 

almas do Purgatório. Subjacente a estas intenções estava a preocupação com a libertação das 

almas de todos os crentes, cativas neste lugar, fundamentada na pregação clerical que reforçava 

a necessidade de se sufragar todas as almas penitentes, especialmente aquelas que não tinham 

ninguém que as invocasse junto de Deus. Esta inclusão de todas as almas padecentes, nas 

intenções dos legados pios perpétuos, era uma forma de o legatário viver altruisticamente a sua 

piedade religiosa, no que dizia respeito à salvação, facultando uma assistência espiritual às 

almas do outro mundo. Contudo, pensamos ser igualmente possível que estes instituidores 

tivessem ainda como objetivo, ao deixarem sufrágios pelas almas do Purgatório, obter o 

                                                             
198 Em 1748 Vicente Duarte instituiu, na igreja do hospital da Misericórdia de Braga, uma missa diária com 
responso, por sua alma e de todos os seus parentes. Eram igualmente sufragadas as almas dos defuntos falecidos 
no hospital que estivessem no Purgatório. Quando falecia algum doente no hospital a missa celebrada nesse dia era 
por sua alma. Para este assunto leia-se Castro, Maria de Fátima, A irmandade e Santa Casa da Misericórdia de 
Braga…, p. 314. 
199 É no contexto familiar e nas relações de amizade, em conjunto, que o homem da Época Moderna constrói a sua 
existência. Sobre este assunto veja-se Aymard, Maurice, “Amizade e convivialidade,” in Duby, Georges; Ariés, 
Philippe (org.), História da Vida Privada…, pp. 459-461.   
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concurso destas para que, no momento da morte dos legatários, interviessem junto de Deus, 

para os livrar da condenação eterna, como já antes refirmos.200 

 Se a maioria dos legatários referia as pessoas por quem queriam que se celebrasse os 

sufrágios perpétuos, outros apenas mencionavam ser pelas almas “das suas obrigações e 

intenções” ou seja, por aqueles que tinham ou sentiam obrigação de sufragar (familiares, 

amigos, confrades…), ou por aquelas almas que só o instituidor conhecia, mas podia não querer 

divulgar.  

Por fim, merece também uma segunda reflexão o facto de alguns legatários terem 

instituído sufrágios festivos, em honra de um santo. A análise dos legados estudados refere a 

celebração de missas, por vezes cantadas, com velas acesas, em honra de Nossa Senhora da 

Boa Nova, Nossa Senhora do Pilar (12 de outubro), São Nicolau Tolentino, São Manuel, Sagrado 

Coração de Jesus (dia móvel), Santa Maria Madalena e no dia do Patrocínio de São José.201 

Aparentemente, estas missas não tinham como objetivo explícito a salvação da alma do 

instituidor, ou de alguém que lhe fosse próximo. O motivo era o de festejar e honrar, 

primeiramente, uma figura santa do catolicismo, como já referimos. Contudo, pensamos que os 

instituidores pretendiam também manter presente a sua memória, entre as gerações futuras, 

associando o seu nome a uma missa que, pelo seu caráter festivo, propiciava a congregação de 

mais pessoas. Desse modo, mantendo-se a celebração destas missas festivas no futuro, os 

instituidores esperavam que a sua memória permanecesse entre as pessoas, associada a um 

momento de exaltação festiva religiosa, que atraía as comunidades.  

 Na análise a que procedemos anteriormente, sobre as intenções dos sufrágios não 

perpétuos, desenvolvemos o âmbito do nosso estudo para conhecermos as almas de familiares 

pelas quais se pediam sufrágios. Assim, constatámos um leque de intenções, que se foi 

alargando ao longo do século XVIII. Cremos que, de igual modo, é importante adotarmos o 

mesmo procedimento no estudo dos legados pios perpétuos setecentistas, instituídos nas 

confrarias bracarenses. 

 

 

 

                                                             
200 Possivelmente, os legados pios perpétuos pelas almas do Purgatório seriam os mais pertinentes de todos, visto 
que até ao fim do mundo não deixariam de haver espíritos que sofreriam nesse lugar de punição, de que ninguém 
se lembrava e pelos quais era preciso rogar a Deus. 
201 Não pudemos averiguar quando se celebrava então esta festa. 
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Quadro 17: Intenções familiares das missas dos legados perpétuos confraternais 

Legados perpétuos 
familiares 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Total 

 M F M F M F M F M F  
Pais 2   6 1 5  3  1  1  19 
Irmãos 1   4 1 6 2  1   1  16 
Cônjuges  1  1 3 6  1  1  1 1   15 
Tios   4  3  1    1 9 
Avós     2       2 
Parentes até ao 4º grau     2       2 
Filhos      1      1 
Sogros   1         1 
Parentes mais chegados      1      1 
Mãe das tias     1      1 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 202 

  

A análise das intenções dos legados pios perpétuos por alma dos familiares dos 

legatários mostra resultados semelhantes aos que já encontrámos relativamente aos serviços 

religiosos que se pediam, a título não perpétuo. As missas que os instituidores deixavam 

preceituadas perpetuamente em favor dos seus familiares abarcavam sobretudo as almas do 

cônjuge do legatário, as dos seus pais e as dos seus irmãos. Com menor importância, surgem 

os sufrágios por alma dos tios do instituidor. À medida que o século XVIII avançava, surgiram 

algumas referências isoladas a legados pios que contemplavam as almas de outros parentes 

mais afastados, como os avós ou os sogros, alargando, assim, o leque familiar que os 

instituidores incluíam nas intenções dos seus legados. Deste modo, os legatários refletiam, nos 

sufrágios perpétuos que estabeleciam e na sua influência, o contexto familiar. Na infância e 

juventude, os seus laços familiares mais estreitos eram estabelecidos com seus pais e irmãos e, 

após o casamento, um novo laço se constituía partilhado com o cônjuge. Estas etapas da vida do 

homem moderno marcavam também o seu pensamento na hora de instituir legados pios 

perpétuos. Todavia, notámos igualmente a quase ausência de legados que incluíssem o sufrágio 

das almas dos filhos dos instituidores. Esta realidade pode estar associada às razões teológicas 

anteriormente enunciadas e ao próprio perfil individual e social dos instituidores. Na verdade, 

sabemos que vários instituidores destes legados eram membros do clero ou pessoas que se 

identificavam como sendo “solteiras,” o que diminuía assinalavelmente (mas não totalmente) a 

hipótese de terem tido filhos defuntos, que desejassem libertar das penas do Purgatório. Torna-

se, por conseguinte, pertinente conhecer o perfil dos que instituíam legados pios perpétuos, nas 

                                                             
202 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
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confrarias estudadas. O quadro seguinte tenta responder a esta questão. Ressalvamos o facto de 

existirem alguns homens e mulheres que instituíram mais do que um legado. Neste sentido, os 

valores a seguir apresentados, correspondem ao número de legados que se incluía numa 

categoria sócio-profissional de instituidores e não ao número de instituidores. 

 

Quadro 18: Categorias sócio-profissionais dos instituidores de legados 

Legados 
Perpétuos/instituidor 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Total 

 M F M F M F M F M F  
Clérigos 5  13  8  5  3  34 
Dono da Casa do Anjo, em 
Coura 

    4      4 

Oficial militar     4      4 
Mulher com o vocativo 
“Dona” 

       1  2 3 

Donzela, filha de Odreiro    3       3 
“Brasileiro”     2  1    3 
Médico     2      2 
Mercador     2      2 
Sapateiro   1    1    2 
Recolhida de Santa Maria 
Madalena 

     2     2 

Livreiro   2        2 
Fidalgo         1  1 
Mercador de sedas 1          1 
Esposa do mercador de 
sedas 

 1         1 

Contratador de sola         1  1 
Tamanqueiro       1    1 
Carpinteiro     1      1 
Esposa de cirurgião        1   1 
Esposa de oficial militar  1         1 
Escrivão   1        1 
Ferreiro 1          1 

Esposa do ferreiro  1         1 
Licenciado   1        1 
Preto forro     1      1 
Tesoureiro de irmandade     1      1 
Antigo juiz da irmandade de 
São Vicente e celeireiro da 
Misericórdia 

    1      1 

Filha do anterior     1      1 
Desconhecido 1 3 3 5 4 3 3  2 2 26 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 203 

 

 Nem sempre o investigador trabalha com fontes que fornecem todas as informações 

desejadas. Apesar da riqueza dos fundos documentais estudados não foi possível obter 

                                                             
203 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
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informações acerca do estatuto social e profissional de cerca de 25% dos legatários analisados. 

Perante este cenário a informação é, em parte, apenas indicativa. Mas, ainda assim, não 

quisemos deixar de a apresentar ao leitor. Tendo em atenção estas lacunas, cremos, contudo, 

que é possível tirar algumas conclusões do quadro apresentado. Sublinha-se, desde logo, a 

importância dos membros do clero, na instituição de legados pios perpétuos.204 De facto, 

sabemos que 33% dos legados estabelecidos nas confrarias em estudo foram efetuados por 

religiosos. Encontrámos cónegos, vigários e abades no rol dos que os estabeleceram. Isto é, a 

própria estrutura hierárquica da Igreja lembrava aos fiéis a importância da salvação das almas 

cativas do Purgatório, através da celebração dos serviços pios. A presença do clero podia, pois, 

ter um sentido pedagógico.   

 Constatamos também uma certa variedade no perfil dos instituidores. Alguns eram 

membros da fidalguia, militares de alta patente, bem como homens de letras e do direito.205 

Outros, eram homens de negócios ou indivíduos proprietários de terras e ricos “brasileiros” de 

torna-viagem,206 para além de fiéis que exerceram cargos importantes nas irmandades 

bracarenses. Entre as mulheres, encontrámos algumas que, pelo seu vocativo de “dona,” talvez 

pertencessem a famílias ricas ou fidalgas. Em geral, estes foram os indivíduos que 

estabeleceram os legados mais onerosos, como os das missas quotidianas ou semanais.207 

 Mas a verdade é que existiram outros indivíduos, fora destes grupos, que também 

aspiravam a sufragar eternamente, na medida das suas possibilidades, a salvação da sua alma 

ou as dos que lhes eram próximos. Embora correspondam a percentagens diminutas 

encontrámos, neste caso, alguns sapateiros, um carpinteiro, um ferreiro e um tamanqueiro, bem 
                                                             
204 Na Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, o clero constituiu-se como o grupo social que instituiu maior 
número de legados, na Idade Moderna. Em relação a este papel preponderante do clero nesta organização 
confraternal veja-se Costa, Américo Fernando da Silva, A Santa Casa da Misericórdia de Guimarães…, p. 83. 
205 O investimento por parte dos membros da nobreza e da burguesia nas missas perpétuas constituía um 
mecanismo de amplificação da sua devoção religiosa, mas também do seu poder económico e estatuto social. 
Sobre estas caraterísticas consulte-se Araújo, Ana Cristina, “Despedidas triunfais – celebração da morte e cultos de 
memória no século XVIII,” in Jancsó, István; Kantor, Íris (org.), Festa. Cultura e Sociabilidade na América 
Portuguesa, vol. I, São Paulo, Imprensa Oficial, 2001, p. 20. 
206 No século XVIII, foi constante o movimento migratório para a colónia brasileira, mercê do sucesso das 
explorações mineiras. A este respeito veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Balanços de vidas, medo da morte e 
esperança na salvação: os testamentos dos emigrantes portugueses para o Brasil (séculos XVII e XVIII,” in Cadernos 
de História, Belo Horizonte, Editora PUC, vol. 8, nº 9, 2006, p. 31; Silva, Francisco Ribeiro da, “Brasil, Brasileiros e 
Irmandades/Ordens Terceiras Portuenses,” in Santos, Eugénio dos (coord.), Os Brasileiros de Torna-Viagem no 
Noroeste de Portugal, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000, 
p. 137. 
207 No final da Idade Média, na Estremadura Portuguesa, foram os nobres, os clérigos e os mercadores os principais 
fundadores das capelas de missas diárias desta região. A propósito desta tipologia social dos instituidores de 
legados consulte-se Vilar, Hermínia Vasconcelos, A Vivência da Morte no Portugal Medieval. A Estremadura 
Portuguesa (1300 a 1500), Redondo, Patrimonia Historica, 1995, p. 220. 
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como até um antigo escravo que fora alforriado e se casara. Assim, também os indivíduos que 

exerciam ofícios mecânicos, que ganhavam o seu sustento e pertenciam aos grupos populares 

procediam à instituição destes mecanismos de salvação.208 É mais um sinal de que a 

preocupação com a salvação eterna da alma estava presente em todos os grupos sociais e que 

cada um tentava dar-lhe resposta conforme as suas possibilidades.209 

  Dentro da análise a que temos vindo a proceder, sobre a instituição de legados pios 

perpétuos, focámo-nos sobretudo nos legados que detetámos nas confrarias em estudo. Todavia, 

é importante fazer a ressalva de que encontrámos igualmente um número reduzido de legados 

pios perpétuos, entre os testamentos que analisámos. Os legados pios que estudámos nestes 

testamentos foram 10 no total, correspondendo a somente 4% do total dos testadores 

estudados.210 Todavia, constatámos que dois destes legados já estavam incluídos nos que 

avaliámos nas confrarias bracarenses. Em relação aos restantes, vimos que as obrigações pias 

instituídas eram reduzidas, variando entre uma a três missas anuais. Encontrámos nestes 

legados, um traço que tinha já ficado patente na análise dos legados pios confraternais e era 

referente à importância da instituição de missas no dia de Natal. Em 1724, Antónia Mendes, 

uma viúva moradora em São João de Souto, deixou 17 “medidas” de pão anuais à sua afilhada, 

para que esta estabelecesse um legado de três missas no dia de Natal, todos os anos. Estas 

deviam ser celebradas no altar das Santas Chagas, na igreja de São Tiago da Cividade, pela 

alma da testadora. O mesmo tipo de legado instituiu, na igreja de São João do Souto, em 1762, 

António Pereira, da rua de São Marcos, com algumas especificidades: as três missas eram ditas 

por alma do próprio, do pai e da mãe, com um responso211 no fim, pela alma dos três.212 

                                                             
208 A este propósito confira-se Hanson, Carl, Economia e Sociedade no Portugal Barroco 1668-1703, Lisboa, 
Publicações Dom Quixote, 1986, pp. 67-70. 
209 Em Lisboa, alguns grupos sociais menos favorecidos como lojistas, lavradores ou artífices faziam fundações de 
apenas algumas missas anuais, acedendo a estes mecanismos de perpetuação da memória e salvação da alma. 
Veja-se Araújo, Ana Cristina, “Vínculos de Eterna Memória: esgotamento e quebra de fundações perpétuas na 
cidade de Lisboa,” in Piedade Popular: sociabilidades, representações, espiritualidades. Actas do Colóquio 
Internacional, Lisboa, Terramar, 1999, p. 437. 
210 Esta percentagem reduzida não nos deve surpreender. Na cidade do Porto, no princípio do século XVIII, apenas 
cerca 10% dos testadores instituíam legados pios perpétuos com obrigações sufrágicas. Rodrigues, Maria Manuela, 
Morrer no Porto durante a época barroca…, p. 178. 
211 Já nos séculos XV e XVI, em Mucientes e Ribadavia, Espanha, havia fidalgos que instituíam legados perpétuos 
onde, para além da celebração dos sufrágios, os capelães ficavam obrigados a rezar responsos por suas almas. 
Fernández Suárez, Gonzalo Francisco, “El coste de la muerte: memorias, capellanías y sufrágios,” in NW, Noroeste. 
Revista de História, Congresso Internacional de História Territórios, Culturas e Poderes, Actas, vol. I, Braga, Núcleo 
de Estudos Históricos da Universidade do Minho, 2006, pp. 807-809. 
212 Por seu turno, Ângela Pereira, natural de Ponte da Barca, mas habitante no campo de São Tiago em Braga, 
deixou o sobrinho como herdeiro de seus bens, com a obrigação de este estabelecer onde quisesse, o legado de 
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 Na análise destes legados perpétuos dos testamentos, destaca-se como traço importante 

a escolha do dia de Santo António, para a celebração de missas perpétuas, também por motivo 

de ser esse o nome dos instituidores. O padre António da Silva Chaves, morador da rua dos 

Pelames, deixou, em 1735, o rendimento das suas casas de prazo, à sua cunhada, para que 

esta instituísse uma missa anual por alma do testador, em dia de Santo António, num altar que 

tivesse a imagem do dito santo. Por seu turno Dona Antónia Maria de Sousa Montenegro, da 

Casa dos Biscainhos, em 1790, constituiu um vínculo e morgadio perpétuo dos seus bens, que 

deixou a sua filha Dona Catarina, e depois a sua neta, o qual após a morte desta, estaria sempre 

na posse do primeiro descendente varão da família, de geração em geração, sucessivamente. 213 

Os titulares consecutivos deste morgadio, tinham a obrigação de mandar celebrar, em qualquer 

altar privilegiado, todos os anos, duas missas no dia de Santo António, por alma da testadora. 

Para além desta cláusula, os primeiros filhos varões da família, em cada geração, depois da 

morte da sua neta, que fossem os ditos titulares do morgadio, teriam de ter o nome de António. 

A testadora referia a sua devoção a este santo, 214 para impor estas condições aos seus 

herdeiros.215  

Apesar de as confrarias bracarenses serem recetoras privilegiadas dos legados pios 

perpétuos, e por essa razão termos focado o nosso estudo nelas, sabemos que existiram outras 

instituições religiosas que igualmente os recebiam, como os conventos ou as congregações de 

religiosos seculares.216 Uma pesquisa elaborada no Arquivo da Torre do Tombo em Lisboa 

permitiu-nos aflorar a questão da salvação da alma, relativamente a outras instituições religiosas, 

com o objetivo de termos uma visão mais abrangente sobre esta temática. Deste modo, 

pudemos constatar que os frades agostinhos do Colégio de Nossa Senhora do Pópulo receberam 

                                                                                                                                                                                   
uma missa anual no dia de Natal, por alma da testadora e dos seus ascendentes. ADB, Testamentos do Fundo de 
Provedoria, Cotas 52, 319, 472. 
213 Como refere Susana Goulart Costa, a vontade dos fundadores de vínculos pios perpétuos é a que domina. Eles 
definem as propriedades a vincular, regulamentam a forma de sucessão e impõem as obrigações pias a cumprir. 
Para este assunto consulte-se Costa, Susana Goulart, “Da eternidade à historicidade…,” p. 315. 
214 ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria, Cotas 116, 435. 
215 Um outro testador, em 1727, o padre Bento Correia, da rua das Águas, constituiu um vínculo de herança, com a 
parte que os seus pais lhe tinham deixado, dos bens e propriedades que possuíam, que atribuiu à irmã Custódia 
Correia de Carvalho, podendo dispor dele como bem entendesse. Esse vínculo pressupunha que o administrador 
dos bens mandasse celebrar, todos os anos, uma missa em qualquer altar, em honra de Nossa Senhora da 
Esperança. ADB, Testamentos do fundo de Provedoria, Cota 1733. 
216 É de recordar que foi sobretudo a partir dos mosteiros, desde o século VIII, que se desenvolveram as práticas de 
comemorações dos mortos. Relativamente a este aspeto consulte-se Lauwers, Michel, Naissance du cemitiére. Lieux 
sacrés et terre des morts dans l´occident medieval, Aubier, Editions Flammarion, 2005, p. 44. Sobre o papel dos 
mosteiros enquanto instituições receptoras de legados confira-se Fernández, Maximo García, Herencia y património 
familiar en la Castilla…, p. 130. 
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alguns legados perpétuos no século XVIII, por parte de pessoas exteriores à instituição. Por 

exemplo, no ano de 1710, o beneficiado Francisco Borges Pacheco, estabeleceu um legado de 

uma missa semanal e mais quatro missas avulsas, celebradas no altar de São Nicolau Tolentino, 

no convento do Pópulo. Alguns anos depois, em 1721, Simão da Cunha Pinto entregou um 

conto e 400 mil réis, pelo estabelecimento de uma missa quotidiana e, em 1725, os mesmos 

religiosos receberam um legado de oito missas anuais por alma do abade de Barbado. Este 

convento comprometera-se ainda, em 1707, a celebrar um ofício todos os anos por alma de 

António Vaz, tendo recebido 20 mil réis para o efeito.217 

Os padres da congregação do Oratório receberam igualmente legados pios perpétuos no 

século XVIII.218 Assim, em 1716, comprometeram-se a celebrar 90 missas anuais nos domingos 

e dias santos, que seriam pagas através de 19 medidas anuais de “pão terçado,” provenientes 

de umas quintas e umas leiras, situadas em Neiva e Vila Frescainha. No ano de 1726 

receberam um legado de 27 medidas anuais de “pão meado,” milho e centeio, produzidas em 

São Mamede de Este, para celebrarem 27 missas anuais. Um terceiro legado abarcava uma 

dimensão espiritual mas também socialmente caritativa. Em 1728 os clérigos da congregação 

receberam 36 medidas anuais de “pão terçado” e duas galinhas, provenientes de Moure, 

Barcelos. Com este rendimento deviam celebrar três missas anuais e acender duas velas nos 

dias de Santo António (13 de junho), São José (19 de março) e Santa Gertrudes a Magna (16 de 

novembro). Mas este legado pio era mais abrangente, pois deixava estipulado que os padres do 

Oratório tinham de repartir, todos os anos, 12 alqueires de pão pelos pobres, acrescidos de mais 

310 réis de pão aos mesmos, em dias determinados. Não sabemos quantos eram os pobres 

que deviam ser contemplados, pois as fontes consultadas não nos revelaram esses dados e tão 

pouco nos disseram os locais de celebração dos sufrágios entregues a esta Congregação, bem 

como quem eram os instituidores. Fica contudo, a noção, de que, pelo menos um dos 

testadores, quis associar o sufrágio da sua alma à entrega de pão aos pobres.219 Esta era uma 

ação de caridade e assistência, que certamente teria também como objetivo manter viva a 

                                                             
217 ANTT, Fundo do Desembargo do Paço, Secretaria das Comarcas, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, 
Expediente da Secretaria da Repartição, Documentação Avulsa, Maço 1413 (1770-1776), Livro da relação dos 
títulos, fazendas e bens do colégio de nossa Senhora do Pópulo de Braga, não paginado. 
218 Os legados referidos são apenas alguns exemplos. De facto esta congregação recebeu vários ao longo do século 
XVIII, maioritariamente de missas quotidianas, semanais, anuais e no Natal. Veja-se a este propósito ADB, Fundo 
Monástico-Conventual, Livro dos títulos das capelas ou obrigações perpétuas de missas que tem a congregação do 
Oratório de Braga, fls. 39-39v., 66, 114, 121, 134, 141, 209, 222, 231-237, 271v., 283. 
219 ANTT, Fundo do Desembargo do Paço, Secretaria das Comarcas, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, 
Expediente da Secretaria da Repartição, Documentação Avulsa, Maço 1413 (1770-1776), Relação dos bens que 
possui a Congregação do Oratório, não paginado. 
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memória da sua benfeitoria e alcançar mais intercessores para a sua alma, pois o pobre era 

visto como estando mais próximo de Deus e a caridade desempenhava um papel importante, na 

libertação da alma do Purgatório.220 

 Por seu turno, a análise relativa ao convento de Santa Teresa de Jesus em Braga, de 

carmelitas descalças, possibilitou o estudo de três legados de missas perpétuas. Um deles, 

estabelecido em 1767, constituía na celebração de 20 missas anuais, em qualquer altar, pelas 

almas de José Luís Ferreira e de seu pai. Um segundo foi instituído por D. Teresa Feliciana Pinto 

Brochado, em 1792, consistindo na celebração de uma missa anual por sua alma, no dia da 

transfixação de Santa Teresa de Jesus,221 a santa do seu nome. Esta senhora era muito 

provavelmente devota de Santa Teresa e, deste modo, quis associar o sufrágio pela sua alma, 

com a celebração comemorativa de um acontecimento importante da vida desta santa.222  

Manuel Antunes de Carvalho, de Mondim de Basto, estabelecera em 1765 um legado de 

uma missa anual por sua alma, celebrada dentro do convento, no primeiro dia em que o fosse 

possível, após o dia de Fiéis Defuntos.223 A esta missa tinha de assistir toda a comunidade de 

freiras, ou pelo menos a sua maioria, as quais deviam igualmente comungar durante a 

celebração. Às monjas era ainda exigido que, nesse dia, rezassem, por alma do testador, um 

“ofício completo de defuntos.”224 A participação de todas as freiras na missa, comungando, bem 

como a posterior oração de um ofício, tinha por objetivo sufragar a alma do testador e obter um 

número importante de intercessoras pela sua alma, junto de Deus, a quem estas consagravam a 

vida. 

 A análise relativa a esta comunidade de Santa Teresa proporcionou ainda o alargamento 

da nossa compreensão sobre o modo como se podia sufragar eternamente as almas dos 

                                                             
220 Os ricos precisavam dos pobres para alcançar a salvação e os pobres precisavam da esmola dos ricos para 
sobreviver. Por isso, havia quem deixasse esmolas em dinheiro, géneros ou roupa aos pobres como forma de 
salvarem a sua alma. Para este assunto consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Alcançar o céu através da dádiva 
de roupa: a distribuição de roupa nos testamentos de Vila Viçosa (séculos XVI-XVIII),” Sociedade e cultura 2, 
Cadernos do Noroeste, Série sociologia, vol. 13, nº 2, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 
Minho, 2000, p. 233; Roque, João Lourenço, Atitudes perante a morte na região de Coimbra…, p. 64. 
221 Desconhecemos a data desta comemoração. 
222 ANTT, Fundo do convento de Santa Teresa de Jesus de Braga, Livro de legados do convento das Carmelitas 
Descalças de Santa Teresa, Braga, 1766-1898, fls. 7-8, 13-14. 
223 ANTT, Fundo do convento de Santa Teresa de Jesus de Braga, Livro de legados do convento das Carmelitas 
Descalças de Santa Teresa, Braga, 1766-1898, fls. 17-18. 
224 No convento de Nossa Senhora da Conceição em Braga foram estabelecidos legados de missas perpétuas 
anuais. Para este assunto leia-se Silva, Ricardo Manuel Alves da, Casar com Deus: vivências religiosas e espirituais 
femininas na Braga Moderna, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2011, p. 597, tese de 
Doutoramento policopiada.  
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defuntos. Na verdade, a comunidade de monjas de Santa Teresa225 empenhou-se na 

encomendação a Deus da alma de alguns indivíduos, que tinham sido seus benfeitores, durante 

a vida e na morte.226 À cabeça deste grupo de indivíduos estavam os arcebispos D. Gaspar de 

Bragança (1758-1789) e D. Frei Caetano Brandão (1790-1805), que, no decurso das suas vidas, 

tinham contribuído com várias esmolas227 a esta comunidade, para além de a apoiarem no 

provimento de peixe e de pão. D. Frei Caetano Brandão contribuíra também, com os seus 

rendimentos, para as obras de construção ocorridas dentro da igreja do convento, bem como 

para a feitura de um poço, doando igualmente uma imagem de São João da Cruz a esta 

comunidade. Sabemos que as freiras começaram a rogar a Deus pela alma de D. Frei Caetano 

Brandão, ainda em vida do referido arcebispo.228 Esta encomendação a Deus por alma de algum 

benfeitor, executada pelas freiras, estendeu-se a outros indivíduos, para além dos arcebispos. O 

negociante Caetano Lopes Ferraz, do Campo de Santa Ana, durante a sua vida, concedeu 

esmolas à comunidade, para a ajudar nas suas despesas. Por volta de 1800, as monjas 

começaram a rogar a Deus pela sua alma, um socorro espiritual que foi mantido após a morte, 

ocasião em que deixou dois cobertores de damasco ao convento. Em 1779 a comunidade 

principiou a rogar a Deus por um cónego de Viseu, então ainda vivo, que tendo renunciado à sua 

conezia, se instalara em Braga e pagara do seu bolso a encanação da água para a cozinha do 

convento, tendo ainda dado várias esmolas à comunidade monástica. Esta assumiu o 

compromisso de continuar a rogar a Deus por ele após a sua morte.229 Ou seja, estes factos 

demonstram a preocupação com a preparação da morte, antes de os indivíduos a sentirem 

próxima. Doava-se dinheiro e bens a instituições religiosas, como os conventos, para que os 
                                                             
225 O recolhimento de Santa Teresa foi fundado em 1742 e passou a convento no ano de 1778, por desejo do 
arcebispo D. Gaspar. Em relação a este convento leia-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Os recolhimentos femininos 
de Braga na Época Moderna,” in Abreu, Laurinda (ed.), Assistencia y caridad como estratégias de intervención 
social: Iglesia, Estado y Comunidad (siglos XV-XX), Bilbau, Editorial de la Universidade del País Vasco, 2007, pp. 
309-311. 
226 Os conventos femininos precisavam efetivamente de apoios nos finais do século XVIII, pois não gozavam de boa 
fama, em relação aos modelos educacionais que a sociedade pretendia ver implementados às raparigas. Eram 
acusados, por vezes, de serem locais de imoralidade, para além de exercerem pressões para que as jovens aí 
educadas enveredassem pela vida religiosa. Esta escolha pela vida conventual era acompanhada dos dotes que 
revertiam a favor destas instituições. Fernandes, Rogério, “Estratégias de ironia e de sarcasmo contra a educação 
feminina em Portugal (séculos XVIII /XIX),” in Faces de Eva, nº 9, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, 2003, p. 18. 
227 D. Gaspar de Bragança concedia muitas esmolas aos mais desfavorecidos. D. Frei Caetano Brandão protegia 
igualmente os mais necessitados. Para este assunto veja-se Abreu, José Paulo, Em Braga de 1790 a 1805…, pp. 
84, 141, 190-191. 
228 ANTT, Fundo do convento de Santa Teresa de Jesus de Braga, Livro de legados do convento das Carmelitas 
Descalças de Santa Teresa, Braga, 1766-1898, fls. 119-21v. 
229 ANTT, Fundo do convento de Santa Teresa de Jesus de Braga, Livro de legados do convento das Carmelitas 
Descalças de Santa Teresa, Braga, 1766-1798, fls. 119-21v. 
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membros destes, pela caridade de que beneficiavam, rezassem desde logo a Deus pelas almas 

dos benfeitores. As orações efetuadas ainda durante a vida destas pessoas constituíam-se como 

uma espécie de “seguros” de salvação da alma, que posteriormente a beneficiariam após a 

morte. 

 Por seu turno, o Dr. Custódio de Sousa e Sá, natural da freguesia da Sobreposta e 

Romualda Josefa, vizinha do convento, deixaram, por sua morte, em 1799, as quantias de 30 e 

20 mil réis respetivamente. Romualda Josefa legou ainda um “cobertor de matizes,” uma colcha 

e uma saia de seda preta. Já o negociante José Manuel, morador na rua de Maximinos e um 

“brasileiro” da rua dos Pelames doaram, na mesma data, 24 e 50 mil réis de esmola 

respetivamente, ainda que neste caso não saibamos se estas esmolas foram entregues em vida, 

ou por altura do seu falecimento. As freiras obrigaram-se a prestar igual socorro espiritual230 a 

estes três indivíduos.231 

 Ao analisarmos estas formas de apelo perpétuo a Deus pela salvação da alma dos 

defuntos, não deixamos de constatar as suas especificidades. Em primeiro lugar, não se tratava 

da celebração de missas de sufrágio, pois a comunidade de monjas não o podia fazer por si 

mesma. Sendo uma das suas principais funções, a oração diária a Deus, as freiras do convento 

de Santa Teresa de Jesus de Braga comprometeram-se a incluir, nas suas orações, o rogo a 

Deus pela alma de todos aqueles que as tinham beneficiado em vida e na morte. Em segundo 

lugar, tratava-se de legados com um cariz muito próprio. Explicitando melhor o nosso 

pensamento, pela leitura e análise dos dados referentes a estes últimos legados, parece-nos que 

estas dádivas não foram feitas, pelo menos no seu todo, com a obrigação explícita, estabelecida 

                                                             
230 Alguns dos legados estabelecidos no convento de Nossa Senhora da Conceição em Braga previam a oração de 
responsos, avé-marias e salvé-rainhas, por parte da comunidade de monjas, em favor das almas dos instituidores. A 
este respeito consulte-se Silva, Ricardo Manuel Alves da, Casar com Deus…, pp. 597-598. Por seu turno, em 1902, 
o comendador Fulgêncio José da Costa Guimarães deixou um legado à confraria de Nossa Senhora do Porto de Ave, 
para a irmandade utilizar nalgumas das suas despesas correntes. A instituição ficou obrigada a rezar por ele, todos 
os domingos e dias santos, um pai-nosso e uma avé-maria, pela sua alma. Sobre este legado consulte-se Araújo, 
Maria Marta Lobo de, A confraria de Nossa Senhora do Porto de Ave. Um itinerário sobre a religiosidade popular no 
Baixo Minho, Braga, Confraria de Nossa Senhora do Porto de Ave, 2006, p. 210. As avé-marias, as salvé-rainhas e 
os padre-nossos constituíam o sustento básico da oração vocal pessoal e coletiva que se aprendiam desde o berço 
cristão. Relativamente à importância destas orações consulte-se Marques, João Francisco, “Oração e devoções…,” 
p. 611. 
231 Por fim, a comunidade comprometeu-se também a rogar a Deus pelas almas do beneficiado António de Brito 
Abreu e do reverendo José Lino, abade do Bilhó, devido ao facto de as suas heranças terem revertido em favor das 
religiosas deste convento. A herança do beneficiado António Abreu parece ter sido aplicada em benefício do 
convento por uma decisão do arcebispo. É possível que o testador tivesse deixado ao arbítrio deste a decisão a favor 
de quem seria atribuída a sua herança. Já a herança do reverendo José Lino estava avaliada entre 500 a 600 mil 
réis. ANTT, Fundo do convento de Santa Teresa de Jesus de Braga, Livro de legados do convento das Carmelitas 
Descalças de Santa Teresa, Braga, 1766-1798, fls. 20, 119-21v. 
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por parte dos doadores, de a comunidade fazer algum ato pio por sua alma. Pelo contrário, 

pensamos estar antes perante o assumir, por parte das freiras, de uma obrigação moral de 

retribuição das benfeitorias que recebiam, da única maneira que o podiam fazer, orando a Deus 

pelas almas dos benfeitores. É bem possível que estes, ao efetuarem as suas dádivas em vida 

ou na morte, tivessem em mente não só realizar uma obra de caridade que beneficiava a sua 

alma, como também projetar que as monjas os recompensassem com as suas orações. Assim, 

estabelecia-se um contrato pio, informal. Os benfeitores faziam as suas dádivas caritativas sem 

imporem qualquer obrigação espiritual às beneficiadas, ainda que provavelmente aguardando 

que estas assim o fizessem. Já as freiras, ao receberem as ajudas, sentiam ser sua obrigação e 

dever moral mostrarem gratidão, comprometendo-se, por sua decisão voluntária, a rezar 

regularmente a Deus pela alma dos seus benfeitores.232 

 Na análise global sobre os legados perpétuos, há ainda uma questão que queremos 

levantar. Para que serviriam os sufrágios estabelecidos de modo eterno, pelos legatários, com a 

intenção de sufragar as suas almas e dos seus familiares e amigos, depois de estas serem 

libertadas do Purgatório? Pela análise dos legados perpétuos instituídos, esta não era uma 

questão que perturbasse o espírito da grande maioria dos instituidores. Ninguém sabia com 

certeza quando esse resgate podia acontecer, apenas Deus, pois só ele tinha estabelecido o 

tempo de condenação. Havia, portanto, o perigo de a alma ser condenada a permanecer no 

Purgatório até ao fim do mundo, se não tivesse socorros espirituais, havendo, por isso, 

necessidade de legados perpétuos. Todavia, o reverendo Francisco Ferreira da Costa parece ter 

pensado nesta questão. Este sacerdote prescreveu que se os sufrágios instituídos já não fossem 

úteis à sua alma e às dos seus pais e irmãos, que fossem então aplicados por alma dos seus 

antepassados e pela de todos os seus familiares futuros.233 Em última instância, não sendo 

também já úteis a estes, por terem deixado o Purgatório, seriam em benefício das almas que 

permaneciam neste lugar de expiação, o qual existiria sempre até ao fim do mundo. Mas os 

restantes instituidores não previram estas hipóteses, com exceção feita aos que instituíram 

algumas missas pelas almas do Purgatório: como este só se extinguiria no fim dos tempos, os 

sufrágios celebrados com esta intenção teriam sempre utilidade. 

                                                             
232 No século XVIII, as recolhidas do Paço do Conde de Coimbra rezavam regularmente pelas almas do Purgatório. 
Confira-se Lopes, Maria Antónia, “Do outro lado da festa: a inflexível piedade barroca num recolhimento de Coimbra 
(o recolhimento do Paço do Conde durante o século XVIII”, in Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-
americano, Coimbra, Editora C/Arte, 2008, p. 1067. 
233 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos legados que compreendem os legatários desde a letra A até 
H inclusive da irmandade de Santa Cruz, 1590-1782, fls. 391-395v. 
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 As preocupações dos bracarenses inseriam-se no denominador comum dos restantes 

fiéis do século XVIII. Para alcançarem estes fins, recorriam primeiramente à intercessão de 

figuras da religiosidade católica, entre as quais se destacavam Jesus Cristo, Nossa Senhora, o 

anjo da guarda, todos os santos do céu, em particular aqueles aos quais cada um tinha uma 

devoção pessoal, bem como aos santos titulares do nome de cada indivíduo. Todas estas figuras 

teológicas e religiosas eram convocadas no apelo a Deus, para que este usasse da sua 

misericórdia com a alma do defunto, no momento do juízo individual.  

 Mas, ao mesmo tempo, para alcançarem esses objetivos salvíficos, determinavam que 

os vivos celebrassem pela sua alma, missas de sufrágio, ofícios e orações que o ajudassem 

espiritualmente, fazendo-o conforme as possibilidades financeiras ao seu dispor. Os mais ricos 

podiam chegar a solicitar a celebração de centenas de missas por sua alma, por vezes, com 

música solene, exteriorizando na morte, a posição social desfrutada no decurso da vida. Alguns, 

movidos pelo temor do tempo que poderiam permanecer no Purgatório, bem como pela 

aspiração interior de manter viva a sua memória no mundo dos vivos, prescreviam a celebração 

perpétua de serviços pios em favor das suas almas e também pelas dos que lhes eram mais 

próximos. A celebração de sufrágios, perpétuos ou não, por familiares e amigos, parece ter sido, 

aliás, uma preocupação que se foi reforçando, ao longo do século XVIII. Progressivamente, quer 

os testadores, quer os instituidores de legados confraternais, foram incluindo cada vez mais, nas 

intenções dos sufrágios que estabeleciam, as almas dos membros da sua família e daqueles 

com quem tinham convivido durante a vida, mostrando a vontade de salvar e incluir no além, o 

contexto familiar e social vivido neste mundo.  

Já os mais pobres, não dispondo desses meios, conformavam-se com a celebração de 

um número reduzido de serviços pios. Por vezes, quando não tinham formas de pagamento de 

sufrágios, apelavam à caridade cristã dos seus herdeiros ou testamenteiros, no sentido de estes 

os custearem. Para os pobres, ficava apenas a consolação de saberem que, segundo a teologia 

católica, devido à sua condição social, o Céu estava mais próximo após a morte. 

 A preocupação mostrada pelos bracarenses, quer com a celebração de serviços pios no 

momento do funeral, quer após este, manteve-se ao longo da centúria. Contudo, também parece 

ser nítido que, em relação às missas que os testadores solicitaram para serem celebradas após 

o funeral, se constatou uma certa diminuição no seu número, na segunda metade do século 

XVIII, a qual é quase inexistente, em relação aos sufrágios celebrados logo após a morte. Não 

podemos afirmar com total segurança os motivos inerentes a este facto. Pensamos que com o 
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cenário de crise económica e social presente em Portugal e em Braga, na segunda metade do 

século XVIII, os bracarenses preferissem, sobretudo, apostar nos sufrágios celebrados no 

momento da morte, quando tinha lugar o juízo individual, por ser um momento determinante 

para a alma. Como os recursos financeiros não abundavam, de nada valeria investi-los nos 

sufrágios a médio e longo prazo, destinados à libertação da alma do Purgatório, se antes ela 

pudesse ter sido irremediavelmente condenada, no momento do juízo individual, por falta desses 

mesmos auxílios espirituais. Por outro lado, é possível que estivesse a surgir, em alguns setores 

sociais, sobretudo entre os que tinham mais posses e podiam investir no além, uma nova visão 

do outro mundo e do Purgatório, a qual tenderia a desvalorizar a importância deste último.234 Era 

uma visão influenciada pelas novas ideias iluministas, que, em Portugal, conheceram uma certa 

divulgação por parte do governo pombalino. 

 Ainda assim, a ter existido, consideramos que se tratava de uma posição certamente 

ainda minoritária. A imagem do Purgatório e do Inferno, bem como a aspiração à salvação da 

alma, continuava a moldar os medos e os anseios da grande maioria dos bracarenses, na sua 

relação com o além, em especial quando sentiam que se aproximava o momento temido, da 

travessia do mundo dos vivos para o dos defuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
234 Efetivamente, mesmo a nível religioso, no século das luzes, começou a existir uma certa desvalorização da 
linguagem do medo da condenação eterna, em favor de uma maior esperança na redenção da humanidade. Araújo, 
Ana Cristina, “Ilustración y reforma de la teologia en Portugal en el siglo XVIII,” in Cuadernos Dieciochistas, vol. II, 
Salamanca, Ediciones de La Universidad de Salamanca, 2001, pp. 262-263. Uma outra hipótese para a redução do 
número de sufrágios poderá estar relacionada com a influência das ideias jansenistas, estimuladas pelo regime 
pombalino. Na região da Provença esta influência contribuiu para que os testadores diminuíssem drasticamente o 
quantitativo de sufrágios solicitados, manifestassem humildade na escolha da sepultura e prestassem menos 
importância ao papel dos santos intercessores. A este respeito leia-se Vovelle, Michel, Pieté baroque et 
déchristianisation en Provence au XVIIIé siécle, Paris, Librairie Plon, 1973, p. 460. 
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Capítulo V 

Os locais de celebração e os celebrantes 

 

5.1 Os locais de celebração: igrejas e altares 

 

 As missas de sufrágio pela salvação das almas, a título perpétuo ou não, que os 

bracarenses deixavam prescritas no século XVIII, eram celebradas na cidade, nos mais diversos 

locais de culto. Em Braga existiam várias igrejas, paroquiais ou pertença de irmandades e de 

conventos, mas também diferentes capelas, onde os habitantes podiam acorrer, para que os 

seus sufrágios fossem satisfeitos. Estes edifícios religiosos dispunham, em maior ou menor 

número, de um conjunto de altares consagrados, onde era possível celebrar missas de sufrágio 

pelas Almas do Purgatório.1 Na verdade, para além do altar-mor, onde se celebrava a missa 

principal, os templos católicos da Idade Moderna tinham frequentemente no seu interior outros 

altares laterais, dedicados a um determinado santo, nos quais era possível fazer a celebração de 

eucaristias com outras intenções, mais especificamente, missas de sufrágio pelas almas a 

pedido dos fiéis.2 Assistiu-se, deste modo, a uma expansão dos templos religiosos, de acordo 

com o esplendor barroco e rococó da Idade Moderna, dotados com mais altares, imprescindíveis 

para fazer face à procura de missas.3 Esta procura teve o seu apogeu, na Época Moderna, com a 

afirmação do Purgatório na mentalidade coletiva, religiosa e social de então.4 

 No estudo das missas deixadas em testamento pelos fiéis bracarenses e das que faziam 

parte dos legados pios perpétuos atribuídos às confrarias da cidade, ao longo de setecentos, 

                                                             
1 No século XVII, a Misericórdia de Vila do Conde teve a preocupação de construir vários altares na sua igreja, 
certamente para poder dar satisfação aos seus compromissos pios. Esta instituição tinha gastos avultados com a 
ornamentação dos mesmos. A este respeito veja-se s.a., Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. Um legado. 
1510-1975, vol. I, Vila do Conde, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, 2010, pp. 34-35, 212. 
2 No entanto, deve-se referir que também podiam ser celebradas missas deste cariz no altar-mor. 
3 O barroco era sensualista e monumentalmente decorativo. Apelava às emoções e pretendia ser um estilo 
universalmente compreensível. O rococó retomará e explorará estas noções. Relativamente ao estilo barroco e 
rococó confira-se Hauser, Arnold, História social da arte e da cultura. Renascimento, Maneirismo e Barroco, vol. III, 
Lisboa, Vega, 1989, pp. 223, 239; Hauser, Arnold, História social da arte e da cultura. Rococó, Classicismo e 
Romantismo, vol. IV, Lisboa, Vega, 1989, p. 47. 
4 Sobre o aumento do número de altares nas igrejas na diocese de Braga e, em particular na Sé Primaz, a partir do 
século XVI, consulte-se Rocha, Manuel Joaquim Moreira da, “Altares e invocações na Sé de Braga: a formação de 
um espaço contra-reformista”, in Separata da Revista Museu, IV série, nº 2, Porto, Edição do Círculo Dr. José 
Figueiredo, 1994, pp. 38-39; Soares, Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga no século XVII. Sociedade e 
mentalidades pelas visitas pastorais (1550-1700), Braga, Universidade do Minho, Governo Civil de Braga, 1997, p. 
461. 
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tentámos perceber se existiam igrejas, e sobretudo altares, onde os habitantes recorriam com 

maior frequência.5 No quadro do anexo 4, analisamos os locais de celebração mais procurados, 

no que dizia respeito aos sufrágios que tinham lugar por ocasião do falecimento e enterro dos 

indivíduos. Para melhor compreendermos o referido quadro, é necessário referir que, entre os 

250 testadores analisados, era frequente que cada um solicitasse missas de sufrágio, pela sua 

alma ou pela de outras pessoas, em diferentes locais de celebração, as quais poderiam mesmo 

ocorrer em simultâneo. Portanto, a um testador correspondiam, muitas vezes, vários locais 

celebrativos. Deste modo, o que apresentamos é o número de testadores que pediram missas, 

em cada um dos locais mencionados, de forma a obtermos tendências gerais sobre os templos 

e altares mais procurados. Comecemos, então, pelos sufrágios que os testadores deixaram 

determinados, para serem celebrados durante o tempo de exposição do seu corpo, até ao 

momento do enterro. 

Da análise aos dados apresentados no quadro do anexo 4 constatámos que os defuntos 

recorriam frequentemente às igrejas de certas irmandades, com o objetivo de nelas serem 

celebradas as missas por ocasião das cerimónias fúnebres. As igrejas paroquiais não eram tão 

procuradas para este fim, à exceção da igreja da Sé de Braga. Menos significativa ainda parece 

ter sido a procura de sufrágios celebrados nos conventos das ordens religiosas, destacando-se 

apenas, neste caso, o convento do Carmo.6 Que motivos justificariam tal preferência? As igrejas 

das irmandades de Santa Cruz, São Vicente e de Nossa Senhora-a-Branca eram muito 

procuradas pelos testadores estudados.7 Eram as sedes das irmandades mais poderosas e 

influentes da cidade, podendo ser estes fatores explicativos.  

 Os pedidos de missas celebrados em São Vicente eram sobretudo dirigidos para o altar 

privilegiado desse santo. Este facto ajuda também a explicar a razão desta escolha. Os sufrágios 

celebrados nos altares privilegiados tinham a vantagem de, em relação aos restantes, 

                                                             
5 Nos documentos testamentais, os testadores indicavam frequentemente as igrejas e os altares em que queriam 
que fossem celebrados os sufrágios por sua alma. Confira-se, a este propósito, Monteros Sánchez, Francisco 
Espinosa de los, “La religiosidade popular gaditana a través de las disposiciones testamentárias del siglo XVI”, in 
Trocadero, Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporânea, de América y del Arte, (17) Cadiz, 
Universidad de Cadiz, 2005, pp. 149, 159. 
6 Os conventos bracarenses parecem ter sido mais procurados enquanto entidades administradoras de legados pios 
perpétuos, do que de missas celebradas “por uma só vez”. Para este assunto confira-se Silva, Ricardo Manuel Alves 
da, Casar com Deus: vivências religiosas e espirituais femininas na Braga Moderna, Braga, Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade do Minho, 2011, pp. 578-583, tese de Doutoramento policopiada. 
7 Entre 1650 e 1750, os altares privilegiados de invocação mariana eram os mais solicitados pelos testadores do 
Porto. Veja-se Rodrigues, Maria Manuela, Morrer no Porto durante a época barroca: atitudes e sentimento religioso, 
Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1991, p. 217, tese de Mestrado policopiada. 
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proporcionarem maior rapidez na libertação das Almas do Purgatório.8 Ora, o altar privilegiado 

desta igreja tinha, já no século XVII, muitas graças espirituais, acreditando-se que cada 

celebrante de uma missa neste altar podia, com este ato, resgatar uma alma do Purgatório.9 O 

altar privilegiado de São Vicente era, deste modo, um local de celebração fundamental para 

quem aspirasse a aceder rapidamente às glórias do Paraíso. A importância dos altares 

privilegiados em Braga fica reforçada quando constatamos que também as igrejas da Sé de 

Braga, da irmandade de Santa Cruz, da Misericórdia, os conventos de São Frutuoso, do Carmo e 

do Pópulo, bem como o altar das Santas Chagas da irmandade com o mesmo nome, situada na 

igreja de São Tiago da Cividade, eram detentores de um altar privilegiado para as missas aí 

celebradas a pedido de qualquer crente.10 A acrescentar a este facto, deve também referir-se a 

importância do número de testadores que pediram missas para serem celebradas, em qualquer 

altar, desde que fosse privilegiado. Parece-nos ser claro que o motivo que levava os testadores 

bracarenses do século XVIII, a investir nas missas em altar privilegiado para serem celebradas 

logo após o seu falecimento, se devia à razão de os sufrágios aí celebrados terem maior valor 

salvífico, o que era essencial para libertar as almas das penas do Purgatório.11  

O estudo dos dados apresentados mostra que, entre os altares privilegiados, o de São 

Vicente era dos mais procurados no século XVIII.12 Em relação aos motivos que podem explicar 

esta preferência, cremos que eles se poderão ter ficado a dever às muitas graças espirituais que 

                                                             
8 Como refere Domingo González Lopo, os primeiros altares privilegiados surgiram no século IX e concediam 
indulgência plenária pela alma de quem fossem celebradas as missas. Foi, contudo, no século XVII que se 
regulamentou melhor a sua concessão às igrejas. Consulte-se González Lopo, Domingo L., Los comportamientos 
religiosos en la Galicia del Barroco, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002, p. 587. 
9 AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Livro de estatutos da irmandade das Almas de São Vicente, 
1667, fls. 1-2. Desde o fim do século XVI que a igreja de São Vicente gozava das mesmas indulgências e privilégios 
espirituais que a igreja de São João de Latrão em Roma. Estes aspetos podem ajudar a compreender a importância 
desta igreja e do seu altar privilegiado, na economia da salvação da cidade. Consulte-se Costa, Luís, A igreja 
paroquial de São Vicente, Braga, APPACDM, 1991, p. 15. 
10 Os altares privilegiados da Misericórdia de Braga parecem ter atraído, na verdade, a devoção de alguns fiéis. 
Confira-se Castro, Maria de Fátima, A irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Braga, Braga, Santa Casa da 
Misericórdia de Braga e autora, 2001, p. 243. 
11 Lara Ródenas, Manuel José de; González Cruz, David, “Piedad y vanidad en la ciudad de Moguer. Un modelo de 
mentalidade religiosa y ritual funerário en el barroco del 1700”, in Huelva en su história, vol. 2, Huelva, 1988, p. 
513. 
12 O prestígio da igreja da irmandade de São Vicente, enquanto centro de celebração pelo resgate das almas, é 
confirmado pelo número de sufrágios celebrados anualmente a título perpétuo. No século XVIII, chegaram a ser 
mais de 8150 as missas rezadas anualmente nesta igreja, provenientes de vários legados. Para este montante veja-
se Sousa, Ariana Sofia Almendra de, Os estatutos e a confraria de São Vicente de Braga no século XVIII, Braga, 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2011, p. 111, tese de Mestrado policopiada. 
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este altar detinha, bem como ao facto de, possivelmente, os custos inerentes à celebração das 

missas serem aí menores do que noutros altares congéneres.13 

 Contudo, apesar da inegável importância do altar da igreja de São Vicente, na 

celebração dos sufrágios salvíficos, fica patente, pela análise dos dados apresentados no quadro 

anterior, ter sido no altar privilegiado de São Pedro de Rates da Sé Primaz que os bracarenses 

mais investiam, no momento de escolherem o local onde desejavam que, após a morte, fosse 

sufragada a sua alma durante o tempo do velório até ao sepultamento. Em todo o século XVIII, 

perto de 30% dos testadores analisados solicitaram celebrações neste altar. O altar de São Pedro 

de Rates destacou-se, entre todos os locais de celebração bracarenses, ao longo da centúria. 

Este altar fora privilegiado em 1579, a instâncias do arcebispo D. Frei Bartolomeu dos Mártires 

(1559-1881), junto do papa. A bula papal que o beneficiou referia que qualquer missa aí 

celebrada libertava de todas culpas e penas a alma do defunto, se esta permanecesse ainda no 

Purgatório. É possível que, dos altares analisados, este fosse o que foi privilegiado em primeiro 

lugar. Esta possibilidade, aliada às importantes graças espirituais concedidas, poderão explicar o 

sucesso que conheceu em Braga, ao longo da Idade Moderna e, mais precisamente, no século 

XVIII. Na verdade, foram muitos os fiéis não só em Braga, como em todo o arcebispado, que 

solicitaram missas de sufrágio no referido altar entre os séculos XVI e XIX.14  Contudo, outros 

factores devem também ser relevados. A Sé de Braga ocupava o lugar central enquanto igreja do 

arcebispado. Ela integrava o cabido de cónegos e era visitada frequentemente pelo arcebispo. 

Estes aspetos, bem como a antiguidade e tradição histórico-religiosas do templo bracarense, 

eram vetores que atraíam a piedade e a devoção dos fiéis, tornando pertinente a procura dos 

seus altares para a celebração de missas de sufrágio pela sua alma.  

Por outro lado, é preciso ter em atenção que o culto de São Pedro de Rates foi divulgado 

e institucionalizado por iniciativa dos arcebispos e do meio eclesial bracarense, no século XVI. 

Este santo teria sido o primeiro arcebispo de Braga. O culto do santo e o seu altar tornaram-se 

                                                             
13 Pelo menos é o que parece suceder se compararmos os custos inerentes à celebração de missas por alma na 
igreja de São Vicente e na de Santa Cruz. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da 
irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 1773, fl. 487v.; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro 
dos estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1768, fl. 62v. De facto, o preço das missas de sufrágio era 
variável consoante os altares onde eram celebradas. Para este assunto leia-se Lorenzo Pinar, Francisco Javier, “El 
comercio de la muerte en la Edad Moderna. El caso de Zamora” in Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad 
y Cultura Popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, Instituto “Fernando el Católico”, 1994, p. 436. 
14 Sobre as atribuições salvíficas do altar de São Pedro de Rates, a história do seu privilégio e a sua importância na 
Época Moderna consulte-se Castro, Maria de Fátima, A irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Braga…, pp. 
231-232, 243; Macedo, Ana Maria da Costa, Família, Sociedade e Estratégias de poder, 1750-1830, A família 
Jácome de Vasconcelos da freguesia de São Tiago da Cividade – Braga, Braga, Edições APPACDM distrital de 
Braga, 1996, pp. 173-174. 
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um canal privilegiado entre este mundo e o dos defuntos, tendo em vista a salvação das almas 

do Purgatório.  

Todavia, no século XVIII, durante o governo de D. Gaspar (1758-1789), o culto de São 

Pedro de Rates foi questionado quando o seu secretário e alguns teólogos exortaram o arcebispo 

à sua abolição. A existência histórica deste santo era, na sua opinião, uma invenção de alguns 

cronistas.15 Era evidente que se a igreja bracarense reconhecesse que São Pedro de Rates não 

era uma figura histórica e, por isso, não passível de ser santificada e cultuada, tal facto 

representaria um rude golpe não só na afirmação do seu prestígio, como também na sua 

autoridade, enquanto intermediária entre os vivos e as almas do outro mundo. Qual seria, afinal, 

o valor dos sufrágios celebrados no altar de um santo que nem sequer tinha existido? A questão 

é pertinente e suscetível de abalar consciências. Perante a situação era natural que os fiéis se 

sentissem defraudados. A falta de santidade contribuiria para o descrédito da eficácia do 

Purgatório, ou para o receio de que as almas, até aí sufragadas nesse altar, não tivessem 

beneficiado com os referidos sufrágios. E, para o clero local, além de ser um abalo no seu 

prestígio e autoridade, seria também a quebra numa fonte de receitas. Talvez por todos estes 

motivos a igreja bracarense manteve o seu culto, ainda que se possa notar um ligeiro declínio na 

sua importância, entre os testadores solicitadores de sufrágios, em finais do século XVIII, 

provavelmente motivado por um certo desinvestimento na salvação da alma, mas também pela 

agitação de consciências causada pelo questionamento da historicidade deste santo.16 

Na Sé de Braga tiveram ainda uma certa relevância as missas celebradas nos altares 

dos seus claustros, e em particular, no altar do Senhor da Agonia. O facto de a Sé ser o edifício 

religioso bracarense com mais altares disponíveis, podia contribuir para que muitos habitantes 

deixassem missas para serem celebradas neste templo, pois assim poderia haver maior 

facilidade e rapidez na sua celebração, algo que era fundamental tendo em conta que se 

tratavam de sufrágios celebrados, no momento do juízo individual, com o fim de livrar a alma da 

condenação eterna e levá-la rapidamente à glória do Paraíso. No que diz respeito à relevância 

atribuída ao altar do Senhor da Agonia, pensamos que, para a população da cidade, fazia 

                                                             
15 Sobre o conflito entre teólogos e pregadores, no que dizia respeito à existência histórica de São Pedro de Rates e 
a abolição do seu culto, consulte-se Capela, José Viriato; Ferreira, Ana da Cunha, Braga Triunfante (Braga nas 
Memórias Paroquiais de 1758), Braga, Universidade do Minho, 2002, p. 203; Ferreira, J. Augusto, Fastos 
Episcopais da Igreja Primacial de Braga (séculos III-XX), Tomo III, Famalicão, Edição da Mitra Bracarense, 1932, pp. 
370-372. 
16 Declínio esse, porventura, resultado do referido conflito acima mencionado, que pode ter acendido em alguns 
espíritos a dúvida sobre a validade dos sufrágios celebrados neste altar. Veja-se, Capela, José Viriato; Ferreira, Ana 
da Cunha, Braga Triunfante…, p. 253. 
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Gravura 6: Busto-relicário de São Pedro de Rates, Museu da Sé 
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sentido associar o sufrágio da sua alma a um altar consagrado aos últimos momentos da vida de 

Cristo Salvador: o sofrimento de Jesus ligava-se ao sofrimento e morte do indivíduo, esperando 

este obter de Deus Filho, a sua salvação. Através das Memórias Paroquiais de 1758, sabemos 

ter existido um altar na Sé, onde estava colocada a imagem do Senhor da Agonia (ou do Senhor 

crucificado), a qual era muito estimada e venerada pelos fiéis.  17 

 Estes eram, portanto, os locais de celebração preferidos pelos bracarenses em relação 

aos sufrágios celebrados até ao momento do enterro, embora possamos ainda assinalar uma 

certa importância dos altares privilegiados da igreja da Misericórdia de Braga e da igreja da 

Ordem Terceira.18 Contudo, devemos também referir que um número não desprezível de 

testadores não indicou locais de celebração de alguns destes serviços pios ou apenas referiu que 

estes podiam ter lugar “em qualquer altar”. Na realidade, o facto de alguns destes sufrágios não 

terem uma indicação precisa do local de celebração, ou de os testadores afirmarem que podia 

ser em qualquer altar, tornava este ponto uma decisão ao arbítrio dos testamenteiros, ainda que 

os testadores não o dissessem explicitamente. Para além disso, deve-se acrescentar que vários 

testadores indicavam o local de celebração de certas missas, mas não o faziam em relação a 

outras, factor igualmente explicativo dos números apresentados no referido quadro. É possível 

que os testadores tivessem em mente as possíveis dificuldades dos testamenteiros na execução 

das suas últimas vontades espirituais e, deste modo, lhes dessem maior margem de manobra 

neste ponto em particular, facilitando a escolha dos altares de celebração. 

 Debrucemo-nos, em seguida, sobre os locais de celebração dos sufrágios prescritos para 

serem realizados no tempo posterior ao do enterro. Encontraremos similitudes em relação ao 

que até agora analisámos? O estudo dos dados contidos no quadro do anexo 5 vem, em grande 

parte, corroborar o anteriormente analisado. Também neste caso as igrejas das irmandades 

bracarenses foram as mais procuradas. No que diz respeito às igrejas paroquiais, constata-se 

novamente ser a Sé Primaz a preferida dos fiéis.19 Ainda neste quadro, os conventos continuam a 

                                                             
17 Sobre a imagem do Senhor da Agonia leia-se Capela, José Viriato, As freguesias do distrito de Braga nas 
Memórias Paroquiais de 1758: a construção de um imaginário minhoto setecentista, Braga, Universidade do Minho, 
2003, p. 195. 
18 As Misericórdias preocuparam-se em dotar as suas igrejas de altares privilegiados. Confira-se, a este respeito 
Araújo, Maria Marta Lobo de, “As Misericórdias e a salvação da alma: as opções dos ricos e os serviços dos pobres 
em busca do Paraíso (séculos XVI-XVIII),” in Faria, Ana Leal & Braga, Isabel Drumond, (coord.), Problematizar a 
História. Estudos de História Moderna em homenagem em Maria do Rosário Themudo Barata, Lisboa, 
Caleidoscópio, 2007, p. 384. 
19 Até 1760, em Marselha, as igrejas conventuais eram mais solicitadas para a celebração de missas pelos defuntos 
do que as igrejas paroquiais. A partir dessa data a situação inverteu-se. Por seu turno, em Pignans, o cenário foi, no 
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possuir uma menor expressão nas escolhas dos testadores, com uma certa exceção do convento 

do Carmo.20 Podemos voltar a constatar, igualmente, a importância que os altares privilegiados 

de São Pedro de Rates, de São Vicente e do Senhor da Agonia tinham para o resgate das Almas 

do Purgatório, embora com valores menores em relação aos verificados no quadro anterior. Este 

cenário explica-se pelo facto de serem menos os testadores que pediam sufrágios para serem 

celebrados depois do enterro.  

Outras diferenças que encontrámos centram-se, sobretudo, em dois aspectos. Em 

primeiro lugar, a procura dos altares da Misericórdia de Braga, no que dizia respeito aos 

sufrágios celebrados após o enterro é praticamente inexistente. Seria este facto, um indicador de 

crise da imagem desta instituição, nos bracarenses de então? Ou estaria relacionado com o facto 

de ser uma confraria com numerus clausus e, por conseguinte, mais direccionada para os seus 

próprios membros? Em segundo lugar, parece-nos também ser ligeiramente superiores os casos 

de testadores que deixam algumas, ou todas as missas, ao critério dos seus testamenteiros, 

sendo que neste quadro o referem de forma mais explícita. É possível que, tal como já referimos 

em relação aos sufrágios de corpo presente, os testadores pretendessem agilizar e facilitar a 

celebração dos sufrágios, não indicando um local concreto para o fazer. Mas não podemos 

colocar de lado a hipótese de que, para alguns destes indivíduos, houvesse uma menor crença 

na efetividade do contributo de certos altares, para o resgate das almas, não se importando, por 

isso, de os indicar no seu testamento.   

 Cremos ser igualmente importante analisar os locais de celebração indicados pelos 

instituidores de legados pios perpétuos, quer das confrarias que estudámos, bem como dos 

testamentos que analisámos. Em relação a estes últimos, sabemos que, em três casos, os 

legatários não indicaram o local de celebração das missas, ou de um ofício, enquanto outro 

indicou que poderia ter lugar em qualquer altar dedicado a Santo António. A igreja de São João 

de Souto, o altar das Chagas da igreja de São Tiago da Cividade e a igreja em que o testador 

fosse sepultado, foram ainda mencionados, cada um por um legatário respetivo, como os sítios 

                                                                                                                                                                                   
século XVIII, de um contínuo predomínio das igrejas paroquiais. A este respeito consulte-se Vovelle, Michel, Pieté 
baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIé siécle, Paris, Librairie Plon, 1973, pp. 191, 524. 
20 Em Espanha, parece ter havido, em algumas regiões, maior prevalência dos pedidos de missas celebradas nos 
conventos, por parte dos testadores. Consulte-se Pellegrin Abellón, Juan António, Las elites de poder en Caravaca en 
la segunda mitad del siglo XVIII, Murcia, Universidad de Murcia, 1999, p. 471, tese de Doutoramento policopiada. 
Na região castelhana, em geral, foi o clero secular e não o regular o mais beneficiado com os pedidos de sufrágios 
em favor das almas, à semelhança do sucedido em Braga. A este propósito veja-se García Fernández, Máximo, 
Herencia y património familiar en la castilla del antíguo régimen (1650-1834). Efectos socioeconómicos de la 
muerte y la partición de bienes, Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1994, p. 
89. 
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onde desejavam que os serviços pios que designavam tivessem lugar, não especificando 

nenhum altar.  

Relativamente aos legados pios perpétuos instituídos pelos fiéis nas confrarias 

bracarenses, quais eram os locais de celebração das missas designados pelos instituidores? Os 

dados apresentados no quadro do anexo 6 mostram que a maioria das missas dos legados 

instituídos era celebrada nas igrejas da Sé Primaz, de São Vicente, Nossa Senhora-a-Branca e 

Santa Cruz, ou seja, os legados eram geralmente mandados celebrar nas igrejas ou altares que 

estavam ao cuidado da irmandade beneficiária do legado das missas, o que nos parece ter a sua 

pertinência. Deste modo, as irmandades responsáveis podiam controlar melhor as celebrações 

dos sufrágios.21 Os instituidores tanto podiam solicitar a celebração destes sufrágios às 

irmandades em qualquer altar da igreja onde estavam sedeadas, como designar um altar 

específico particular, como o eram os altares-mores de São Vicente, de Nossa Senhora-a-Branca 

ou de Santa Cruz. Um número importante de legatários não indicou um local específico de 

celebração, ficando este ao arbítrio das confrarias, o que ajudava a que certos altares, já muito 

requisitados, não ficassem demasiado sobrecarregados com sufrágios.22 Talvez por essa razão 

não tenham sido mencionados. Parece-nos também importante referir dois aspetos: um reduzido 

número de instituidores de legados deixou missas prescritas fora da cidade. Isto parece 

demonstrar, possivelmente, as ligações de alguns citadinos às terras de origem, ou em 

alternativa, a projeção de certas confrarias da cidade no mundo rural envolvente. Um segundo 

aspeto diz respeito aos ofícios pedidos pelos testadores para serem celebrados, quer durante o 

funeral, quer posteriormente. Através das fontes consultadas sabemos que estes eram quase 

sempre efetuados na igreja onde tinha lugar o enterro dos testadores, destacando-se as de São 

João de Souto, Nossa Senhora-a-Branca e a de Santa Cruz, bem como a capela de Nossa 

Senhora do Ó e São Miguel o Anjo e a igreja do convento do Carmo. 

Sublinhamos a fraca diferenciação entre ambos os sexos, nas escolhas dos locais de 

celebração das missas de sufrágio, por ocasião da morte e após o enterro, a título perpétuo ou 

                                                             
21 Não incluímos nestes legados os dos coros, que eram rezados nas igrejas de Santa Cruz e de São Vicente, bem 
como um legado da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos que determinava a permanência de duas velas 
acesas nos dias festivos de Santo António e do Menino Jesus, na capela da Lapa, onde esta irmandade estava então 
sedeada. Do mesmo modo, não referimos o legado de um capelão a rezar em Santa Cruz de quinta para sexta-feira 
santa. 
22 Na região de Zamora, na Idade Moderna, ocorreu uma saturação do número de missas em certas igrejas, motivo 
pelo qual certos testadores pediam a celebração de alguns sufrágios nos conventos. Leia-se Lorenzo Pinar, 
Francisco, Muerte y ritual en la Edad Moderna. El caso de Zamora (1500-1800), Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 1991, p. 230. 



342 
 

não. Homens e mulheres procuravam os mesmos altares, confiantes nas propriedades salvíficas 

que estes garantiam às suas almas no além. Não encontramos portanto, um local de celebração 

que se demarcasse a nível devocional, por parte de um ou de outro sexo. Todavia, quisemos 

inserir esta categorização nos quadros mencionados, para não privarmos o leitor desta 

informação. 

 Os altares eram privilegiados para todas as almas sufragadas nesses locais.23 Todavia, é 

importante referirmos que também as confrarias bracarenses se preocuparam em obter estas 

graças espirituais, de modo específico para os seus confrades. As irmandades apelavam para o 

Vaticano, com o fim de obter do papa um Breve Apostólico, o qual garantia que as missas 

celebradas por cada um dos irmãos defuntos, em um ou mais altares que estivessem a seu 

cargo, fossem consideradas como missas celebradas num altar privilegiado.24 A posse de um 

Breve Apostólico obrigava estas instituições a um pagamento em dinheiro.  

Ao estudarmos a evolução da concessão de privilégios às missas celebradas por cada 

um dos irmãos defuntos, podemos constatar uma certa padronização, na forma como estes 

eram concedidos. Assim, sabemos que, no início do século XVIII, o altar da irmandade do 

Santíssimo Sacramento da Sé, servia como privilegiado para as missas celebradas pelos irmãos 

defuntos, mas só à segunda-feira. Contudo, em 1770, já todos os altares da Sé Primaz de Braga 

gozavam desse benefício para as missas celebradas pelos seus irmãos defuntos.25 Ainda 

relativamente às confrarias localizadas na Sé, a das Almas obteve um Breve, do papa Inocêncio 

XIII, em 1723, que concedia ao seu altar a categoria de privilegiado para as missas celebradas 

pelos irmãos falecidos, à segunda-feira, gozando estes de indulgência e absolvição das suas 

                                                             
23 A importância dos altares privilegiados, como forma de garantia de uma salvação da alma mais rápida, chegou 
mesmo aos que não viviam segundo os preceitos da igreja. Uma mulher que vivia amancebada com um clérigo 
numa paróquia de Fafe, dele tendo filhos, deixou, ao morrer, que fossem celebradas 60 missas por sua alma em 
altar privilegiado. Certamente aspiraria a que estas missas privilegiadas apagassem as culpas que, aos olhos dos 
ditames religiosos e sociais da época, a sua vida tinha tido. Confira-se Amorim, Maria Norberta, “Demografia 
histórica e família. Uma proposta metodológica,” in Studia Historica. História Moderna, 18, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2009, p. 42. 
24 Também a irmandade do Divino Espírito Santo de Coura obteve, em 1751, um Breve papal que privilegiava as 
missas celebradas pelos irmãos defuntos no seu altar. Pereira, Vítor Paulo Gomes, A confraria do divino Espirito 
Santo de Coura no Antigo Regime, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2008, pp. 43-44, 
tese de Mestrado policopiada.  
25 AISB, Fundo da irmandade do Santíssimo Sacramento, Livro de missas dos irmãos defuntos da confraria do 
Santíssimo Sacramento da Sé, 1716-1764, fl. 1; Livro de termos de mesa da confraria do Santíssimo Sacramento 
da Sé, 1767-1800, fl. 51v. Sabemos que o altar da confraria das Almas de São Lázaro gozava da condição de 
privilegiado às segundas-feiras, no que dizia respeito aos sufrágios pelos confrades defuntos, no ano de 1727. AISV, 
Fundo da confraria das Almas de São Lázaro, Livro de missas da confraria das Almas de São Lazaro, 1724-1763, fl. 
7v. 
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culpas.26 Este Breve tinha a duração de sete anos tendo, por isso, de ser renovado. Em 1772, o 

papa Clemente XIV concedeu um Breve, desta feita perpétuo, certificando a todas as missas 

celebradas em qualquer dia, e altar da Sé Primaz de Braga, como missas celebradas em altar 

privilegiado.27 

 De facto, a tendência que se observou, ao longo de todo o século XVIII, parece ter sido a 

de as confrarias começarem por pedir estes documentos, que possuíam um prazo de validade 

determinado, tendo de ser renovado, solicitando posteriormente um Breve com o objetivo de 

validar esse privilégio perpetuamente. Para além disso, as confrarias solicitavam a aplicação 

desta graça espiritual a todos os altares da igreja em que estivessem sedeadas e não apenas 

para o altar do qual eram responsáveis, ou que fosse o altar mais importante da igreja. Com este 

pedido, estas instituições procuravam aumentar o seu prestígio junto dos fiéis, bem como 

alcançar maior flexibilidade e facilidade celebrativa. Assim, podiam aumentar o número de 

sufrágios a celebrar por cada confrade defunto, sem que todos deixassem de ter a mesma 

qualidade salvífica. A irmandade de São Crispim e São Crispiniano da Sé Primaz tinha, em 

1702, o altar do seu santo, como privilegiado, às quintas-feiras, nas missas por alma dos irmãos 

defuntos. Posteriormente, em 1750, encarregou um indivíduo designado como “banqueiro,” 

para solicitar um Breve papal que conferisse a todos os altares da Sé Primaz, a capacidade de 

serem privilegiados para as missas pelos seus confrades, tendo despendido 6400 réis para o 

obter.28 A confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, em 1709, alcançara um Breve de altar 

privilegiado, para o seu altar, com a duração de sete anos, o qual estava por isso sujeito a ter de 

ser renovado. Em 1752, os seus confrades obtiveram de Bento XIV um documento pontifício que 

                                                             
26 Já no século XVII, em 1641, a Misericórdia de Ponte de Lima obteve um breve que privilegiava o seu altar de 
Santo António, para as missas celebradas pelos seus confrades defuntos. Confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, 
Dar aos pobres e emprestar a Deus: as Misericórdias de Vila Viçosa e Ponte de Lima (séculos XVI-XVIII), Barcelos, 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa; Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, 2000, p. 532. 
27 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas da Sé, sita nesta cidade, 1723, fls. 
19, 20v. Também a confraria de Nossa Senhora da Ajuda, nos estatutos de 1766, refere ter obtido a graça do seu 
altar ser privilegiado para as missas celebradas pelos irmãos defuntos. AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora 
da Ajuda, Livro de estatutos da confraria de Nossa Senhora da Ajuda, 1766, fls. 30-30v. 
28 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1702, fl. 16v.; Livro dos termos de mesa da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1747-
1760, fls. 31, 38. Na irmandade de São Tomás de Aquino, situada na Sé, o dia em que o seu altar era privilegiado, 
era a primeira sexta-feira depois do falecimento do confrade. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de 
Aquino, Livro de estatutos da irmandade do angélico doutor São Tomás de Aquino, 1712, fls. 23v.-24. Sabemos que 
para a confraria do Menino Deus e São Gonçalo da freguesia de São Vítor, o dia privilegiado era o de quarta-feira. 
Instalada, posteriormente, no recolhimento das convertidas, esta confraria obteve a prerrogativa em 1753 do seu 
altar ser perpetuamente privilegiado para as missas dos seus irmãos, em qualquer dia. AISC, Fundo da irmandade 
do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da irmandade do Menino Deus e São 
Gonçalo, 1693-1776, fls. 12, 249v., 430v. 
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perpetuamente considerava como privilegiados todos os altares da Sé Primaz, relativamente aos 

sufrágios celebrados pelos seus membros defuntos.29 

 Os mesários da confraria de Santo Amaro da Sé seguiram um procedimento 

semelhante. Em 1725 alcançaram do papa, inicialmente, a graça de o seu altar ser considerado 

privilegiado para as eucaristias celebradas pelos confrades falecidos, em todas as quartas-feiras 

e no oitavário do dia de Todos-os-Santos, por um prazo de sete anos. Este privilégio foi renovado 

em 1732, com as mesmas condições. Em 1751, foi concedido pelo Vaticano um Breve 

perpétuo, o qual conferia a capacidade de todos os altares da Sé Primaz, em qualquer dia, 

serem privilegiados em relação aos sufrágios em favor dos confrades, benefício esse que viria a 

ser confirmado em 1782.30 Como se constata, os altares da Sé, pelos Breves que dispunham, 

eram mais apelativos, facto que explica a sua requisição para celebrar missas por alma. 

 A confraria das Almas da igreja de São Vítor tinha, na década de 1730, o seu altar 

privilegiado às segundas-feiras, o que foi confirmado em 1746 pelo papa Bento XIV. Poucos anos 

depois, em 1753, obteve a graça perpétua de todos os altares da igreja de São Vítor serem 

privilegiados para as missas pelos seus irmãos. 31 Por seu turno, como vimos, já antes do início 

do século XVIII, a irmandade de São Vicente tinha o seu altar-mor privilegiado, para todas as 

missas celebradas por alma de qualquer defunto, um benefício que devia ser renovado. 

Sabemos que, em 1749, esta irmandade pediu ao papa a concessão do mesmo benefício 

                                                             
29 AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro de eleições e também de inventários e 
alguns termos de mesa da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 1678-1738, fl. 41; Livro dos termos de 
mesa da irmandade de Nossa Senhora da Boa Memória, 1750-1774, fl. 127. A Ordem Terceira de São Francisco, 
no século XVIII, propugnou para que o seu altar de São Vicente Ferrer fosse considerado como privilegiado, o que o 
papa concedeu em data desconhecida. Veja-se Moraes, Juliana de Mello, Viver em Penitência: os irmãos terceiros 
franciscanos e as suas associações, Braga e São Paulo (1672-1822), Braga, Universidade do Minho, 2009, p. 284, 
dissertação de Doutoramento policopiada. 
30 AISB, Documentação Avulsa, Breves de altar privilegiado da confraria de Santo Amaro da Sé, 1725, 1732, 1751 e 
1782. Também a confraria de Santo Homem Bom, situada na Sé de Braga, pediu um Breve em 1740 que 
concedesse, ao seu altar, a qualidade de privilegiado, durante um ou dois dias em cada semana. Posteriormente, 
obteve um Breve pontifício que referia que todos os altares da Sé eram privilegiados para as missas rezadas pelos 
seus irmãos. AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Estatutos da irmandade de Santo Homem Bom, 
1773, fl. 56; Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1690-1742, fl. 246v. 
31 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, fls. 18-
18v.; Bulas de Altar Privilegiado da confraria das Almas de São Victor, 1746, 1753. Neste arquivo, o estudo 
efetuado permitiu verificar que o altar da congregação do Senhor das Necessidades, era privilegiado para as missas 
dos irmãos na década de 1760, enquanto a confraria de Santo António obteve do papa, em 1751, a graça de 
conceder a todos os altares da igreja de São Vítor serem privilegiados perpetuamente para as missas rezadas pelos 
seus confrades defuntos. Ainda na mesma igreja, a confraria do Santíssimo Sacramento obteve do papa Bento XIV 
um Breve que privilegiava perpetuamente as missas celebradas em qualquer dos altares da igreja. AISV, Fundo da 
confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor, Estatutos da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor, 
1744, fl. 30; Fundo da confraria de Santo António de São Vítor, Livro de estatutos da confraria de Santo António, 
1742, fl. 34; Fundo da congregação do Senhor das Necessidades, Livro de legados e missas de irmãos defuntos da 
Congregação do Senhor das Necessidades, 1760-1805, fls. 1-11. 
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espiritual aos restantes altares da igreja, para os sufrágios pelos irmãos defuntos, por um espaço 

de sete anos.32 Contudo, em 1757, a confraria foi ainda mais além, requerendo que qualquer 

altar onde fosse celebrada missa pelos seus confrades defuntos, fosse considerado como um 

altar privilegiado, para assim dar satisfação às missas que tinha em atraso por alma destes. Os 

Breves referidos foram concedidos a título provisório, nos mesmos termos em que o tinha sido o 

Breve do privilégio do altar-mor. Em 1771, esta instituição requereu o privilégio perpétuo para o 

altar-mor, relativamente a todas as missas aí celebradas, enquanto renovou o pedido de igual 

benefício para os restantes altares da igreja, a título provisório. Finalmente, em 1794, obteve um 

Breve pontifício que lhe garantia perpetuamente o privilégio para todos sufrágios celebrados em 

qualquer dos altares da igreja. Esta graça espiritual abrangia não só as missas por alma dos 

seus irmãos defuntos, como também as dos seus legados pios, que tinham de ser celebradas 

em altar privilegiado.33  

A irmandade de Santa Cruz requereu igualmente esta flexibilidade celebrativa. Em 1712, 

o seu altar-mor tinha três dias da semana de privilégio espiritual, mas em 1762, todos os altares 

da igreja da irmandade eram já privilegiados nas missas de sufrágio por alma dos seus 

confrades.34 Seguindo o exemplo da irmandade de São Vicente, a irmandade de Santa Cruz, em 

face das missas que tinha em atraso pelos irmãos defuntos, em 1791 requereu ao papa Pio VI, 

a condição de privilegiado a qualquer altar onde elas fossem celebradas, estatuto concedido pelo 

Sumo Pontífice no ano seguinte.35  

                                                             
32 O estatuto de altar privilegiado, concedido por um período de tempo limitado, durava geralmente sete anos. 
Confira-se Cardona, Paula Cristina Machado, Confrarias em Viana do Castelo: a encomenda artística dos séculos XVI 
a XIX, Viana do Castelo, Edições Afrontamento e Autora, 2012, p. 117. 
33 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-1765, 
fls. 21, 31; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-1772, fl. 203; Livro de termos de mesa da 
irmandade de São Vicente, 1790-1796, fls. 23, 103. Este Breve custou 5700 réis, demonstrando a capacidade 
financeira da irmandade para adquirir este documento pontifício. 
34 A confraria de Santa Ana solicitou igualmente a renovação do Breve de altar privilegiado. AISC, Fundo da confraria 
de Santa Ana, Livro de termos de mesa, eleições e juntas da confraria de Santa Ana, 1625-1737, fls. 166, 196v.-
197. Na confraria de São Tiago da Cividade, o primeiro breve de altar privilegiado foi concedido em 1707, dando 
esta graça espiritual ao altar da confraria em todas as terças-feiras do ano e no “oitavário” dos Fiéis de Deus. No 
ano de 1750, a mesma instituição enviou um pedido a Roma, para que o mesmo privilégio fosse alargado a todos 
os altares da igreja. AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro dos termos de eleições, mesas e 
juntas da confraria de São Tiago da Cividade, 1628-1796, fls. 66-67, 345v., 491v. Durante o tempo em que esta 
igreja esteve em reconstrução, em fins do século XVIII, a confraria viu-se obrigada a celebrar os seus sufrágios 
noutros locais, como os conventos de São Francisco, de São Bento da Arnóia, bem como por padres das várias 
paróquias do arcebispado que as diziam, em parte, na Sé Primaz. AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da 
Cividade, Livro dos assentos das missas e assentos de irmãos, 1603-1794, fls. 523-523v., 530-532v., 534v.-535. 
35 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de Estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fl. 364; Livro de termos de mesa e de juntas da irmandade de Santa Cruz, 1701-1734, fl. 223; Livro dos 
termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fls. 67v., 79v.-80. A confraria das Almas de São 
Vicente, que não tinha altar próprio e celebrava as missas pelos seus confrades defuntos no altar privilegiado de São 
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Na verdade, consultando a documentação das várias confrarias bracarenses podemos 

detetar o mesmo padrão evolutivo.36 A confraria começava inicialmente, por não ter um altar 

privilegiado para celebrar as missas pelos seus confrades defuntos, tendo de recorrer a outros já 

existentes na cidade, como o de São Pedro de Rates. De facto, antes de obterem estes 

privilégios para os seus altares, algumas destas instituições mandavam celebrar, por vezes, as 

missas por alma dos seus irmãos, em parte ou na totalidade, em altares privilegiados que 

serviam para toda e qualquer pessoa, como o altar de São Pedro de Rates, ou o de São 

Vicente.37 Posteriormente, os mesários apelavam ao papa, no sentido de este lhes conceder um 

Breve de privilégio para o seu altar, com uma duração temporal limitada, geralmente de sete 

                                                                                                                                                                                   
Vicente, obteve igualmente do Vaticano um Breve que concedia as mesmas condições que a irmandade de Santa 
Cruz requerera. Fê-lo porque o altar privilegiado de São Vicente estava já muito sobrecarregado com outras missas, 
em especial, as dos legados da irmandade de São Vicente que tinham precedência sobre as outras. AISVTE, Fundo 
da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos reformados da confraria das Benditas Almas de São Vicente, 
1761, fls. 28v., 31. Os exemplos apontados não são casos únicos. Em 1753 a confraria dos clérigos de São Pedro 
do Montório, em Cervães, obteve uma bula papal que privilegiava qualquer altar onde fosse celebrada missa por 
alma dos seus irmãos. Confira-se, a este respeito Araújo, António de Sousa, “Subsídio para o estudo das 
irmandades ou confrarias de Portugal. A irmandade dos Fiéis de Deus de entre Cávado e Neiva, uma associação de 
clérigos do seculo XV?”, in Itinerarium, XX, nº 85, Julho Setembro, Lisboa, Editorial Franciscana, 1974, pp. 310-
311. 
36 Veja-se igualmente a evolução das confrarias das Chagas, na freguesia da Cividade e de Nossa Senhora do Ó do 
hospital. A primeira tinha o seu altar privilegiado para os confrades às sextas-feiras, nas primeiras décadas do 
século XVIII. Em meados dessa centúria, todos os altares da igreja da Cividade eram perpetuamente privilegiados 
para as missas dos confrades defuntos. AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Estatutos da 
confraria das Santíssimas Chagas, 1719, fl. 194; Estatutos da irmandade das Santíssimas Chagas, 1761, fls. 19-
19v.; Livro das missas das missas dos irmãos defuntos e legados da confraria das Chagas, 1695-1794, fls. 116v.-
129. Já a confraria de Nossa Senhora do Ó, tinha no início de 1700, um Breve que conferia o grau de privilegiado 
ao seu altar, no que dizia respeito às missas pelos seus confrades rezadas aos sábados. Em 1753 requereram, a 
título perpétuo, um Breve papal para que todas as missas celebradas em todos os altares da igreja do hospital 
tivessem privilégio espiritual. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital, Livro de termos da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1695-1727, fl. 125; Livro de termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 
1726-1753, fl. 279v. Maria de Fátima Castro informa que a confraria de Nossa Senhora da Purificação do hospital 
de São Marcos tinha, em 1743, o seu altar privilegiado igualmente aos sábados, para as missas nele celebradas 
pelos irmãos defuntos. Confira-se a propósito Castro, Maria de Fátima, “Confraria de Nossa Senhora da Purificação 
sedeada na igreja do hospital de São Marcos. Os estatutos reformados em 1743”, in Misericórdia de Braga, nº 2, 
Braga, dezembro de 2006, p. 176. 
37 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Livro de estatutos da irmandade de São Pedro dos 
Clérigos, 1739, p. 82; AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro dos termos de mesa da 
irmandade de Nossa Senhora da Boa Memória, 1750-1774, fls. 11v.-12v.; Fundo da confraria de Nossa Senhora da 
Boa Memória, Livro de despesa da confraria de Nossa Senhora do Rosário, 1700-s/d, fls. 20v.-23v.; AISL, Fundo da 
confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de registos das certidões de missas da confraria das benditas 
Almas de São João da Ponte, 1768-1772, fls. 5v.-9v., 14v.-15, 70-73v. A confraria das Almas de São João da Ponte 
parece nunca ter tido um altar privilegiado próprio. Também a irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 
recorreu primeiro ao altar de São Pedro para celebrar algumas missas em altar privilegiado. Quando se instalou na 
igreja de Santa Ana, obteve um Breve que lhe concedia que as missas ditas no altar-mor da igreja fossem 
privilegiadas às quartas, quintas e sextas-feiras. Pela análise dos dados, posteriormente cremos que todos os altares 
da igreja tiveram a mesma classificação. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de 
estatutos da Irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos e Santa Ana, 1747, fl. 134; Livro das certidões de missas 
dos irmãos defuntos e acompanhamentos da irmandade dos Passos e Santa Ana, 1716-1752, fls. 20-25v., 458-
495; Livro de termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1686-1740, fl. 240.  
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anos. Este documento papal privilegiava o altar em, pelo menos, um dia da semana. Durante 

algumas décadas, a confraria renovava os pedidos a Roma, com o fim de obter outros Breves 

nas mesmas condições.38  

Contudo, a partir de meados do século XVIII, o movimento confraternal na procura dos 

altares privilegiados, conheceu um novo impulso. As confrarias bracarenses decidiram 

empenhar-se na obtenção de Breves para elevarem os seus altares à condição de privilegiados, 

relativamente às missas de sufrágio pelos seus confrades, a título perpétuo. Simultaneamente, 

requeriam a validade da condição de altar privilegiado em qualquer dia da semana, além de 

propugnarem pelo alargamento do leque de altares contemplados com estas graças espirituais. 

Neste caso particular, era um alargamento que podia englobar desde todos os altares da igreja 

onde a confraria estava sedeada, até qualquer altar do mundo onde a instituição mandasse 

celebrar missas por alma dos seus irmãos defuntos. Deste modo, o que começara por ser uma 

atribuição espiritual concedida pelo Vaticano a alguns altares que “privilegiava” foi, com o passar 

dos anos, um fenómeno crescentemente vulgarizado. Inicialmente, a Igreja concedeu o estatuto 

de privilegiados, para o sufrágio de qualquer alma, a apenas alguns altares, como o de São 

Pedro de Rates e o de São Vicente. Esta circunstância fazia com que as missas neles 

celebradas, fossem mais onerosas. Por outro lado, como eram poucos os altares privilegiados da 

forma acima descrita, podia suceder que em épocas de maior mortalidade, estes altares 

ficassem sobrecarregados com missas de sufrágio, atrasando, deste modo, as celebrações. 

Por conseguinte, as confrarias que inicialmente recorriam a este expediente, esforçaram-

se por obter privilégios semelhantes para outros altares que geriam, de modo a não 

necessitarem de recorrer a altares externos que não controlavam e que oneravam as 

celebrações.39 A obtenção deste benefício para os altares era também uma estratégia que 

ajudava a captar potenciais interessados no ingresso nestas instituições. Ao fornecerem a 

possibilidade de celebração de missas em altar privilegiado para os seus irmãos, estes ficavam 

                                                             
38 Uma exceção parece ter-se verificado na irmandade de Nossa Senhora a Branca. O dia do seu privilégio era ao 
sábado. Em 1788, o breve do seu altar-mor privilegiado para as missas dos irmãos não era perpétuo, necessitando 
de ser renovado. Todavia, em 1782, a irmandade conseguira que o altar do presépio da sua igreja gozasse desse 
estatuto perpetuamente para as missas celebradas por alma de qualquer pessoa. Talvez por isso, deixasse de fazer 
sentido adquirir um Breve perpétuo para as missas celebradas apenas pelos confrades defuntos. AINSB, Fundo da 
irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1788, fl. 13; Livro de 
missas dos irmãos defuntos da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1740-1764, fls. 26v.-27; Livro de termos de 
mesa da irmandade de Nossa-Senhora-a-Branca, 1777-1787, fl. 84v. 
39 A corrida das organizações confraternais ao privilegiamento dos altares começara já nos fins do século XVI e 
vulgarizou-se. Consulte-se a este respeito Tavares, Pedro Vilas Boas, “Espiritualidade e disposições perante a morte 
em Santa Maria da Feira: capelas, legados e bens de alma na matriz de São Nicolau durante o Antigo Regime”, in 
Via Spiritus, (15) Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Citcem, 2008, pp. 216, 218. 
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com a garantia, no momento de entrada nas confrarias, de a sua alma ser sufragada com as 

graças espirituais concedidas através das celebrações realizadas nestes altares. Este aspeto era 

especialmente importante, quando os confrades se encontrassem em situação de pobreza no 

momento da morte, motivo que dificultaria o acesso a altares desta natureza se não 

pertencessem a uma destas instituições. Para a população crente, este era um expediente 

salvífico seguro a não descurar, proporcionado pelo ingresso confraternal, ao qual as 

irmandades estavam atentas. 

Como veremos no capítulo VI, as confrarias esforçaram-se por alargar o número de 

missas celebradas pelos irmãos defuntos, ao longo do século XVIII. Ora parece-nos evidente que, 

para que todas pudessem ser celebradas de modo privilegiado e em tempo útil, este aumento 

implicava que os altares fossem beneficiados todos os dias da semana, para além de ser 

necessário o alargamento da qualidade de “privilegiado” a outros altares, onde pudessem 

celebrar as missas por todos os irmãos defuntos. Para manterem a sua credibilidade, enquanto 

instituições proporcionadoras deste tipo de assistência espiritual de modo eficiente, as 

irmandades foram compelidas a recorrer a estas facilidades celebrativas. 

Deste modo, os altares privilegiados foram-se progressivamente vulgarizando. Se ao 

princípio, eles eram uma minoria, em comparação com os restantes altares, parece ser claro 

que, pelo menos no mundo confraternal bracarense do fim do século XVIII, eles eram 

crescentemente numerosos. Dentro do mercado concorrencial confraternal, ligado à salvação da 

alma, assistimos, no século XVIII, a uma autêntica “corrida” das confrarias bracarenses aos 

Breves Pontifícios que privilegiavam altares. O benefício dos altares confraternais foi um 

mecanismo pelo qual se traduziu a concorrência entre estas instituições, na procura do prestígio 

interno e da captação de novos ingressos. Estes benefícios passaram de temporários a 

perpétuos e amplificaram progressivamente o leque de altares considerados privilegiados para 

as missas celebradas pelos irmãos defuntos. Com a sua expansão, estes altares perdiam “valor 

relativo”: eram cada vez mais a norma e não a exceção. E, deste modo, se percebe o motivo 

pelo qual alguns testadores não pediam muitos sufrágios, pois “já tinham os que lhes eram 

celebrados pelas suas irmandades”. As missas celebradas por ordem das confrarias em favor 

das almas dos seus irmãos defuntos possuíam as mesmas graças espirituais concedidas às 
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missas celebradas nos restantes altares privilegiados, por alma de qualquer pessoa, como era o 

caso do altar de São Pedro de Rates.40 

 

5.2 Os celebrantes: os capelães 

 

 O estudo dos locais de celebração ganha mais sentido quando acompanhado da análise 

sobre os homens incumbidos das celebrações. Ou seja, estamos a falar dos clérigos celebrantes, 

entre os quais se destacavam os capelães das irmandades, encarregues de cumprir os sufrágios 

a que estas instituições se comprometiam, quer por sua iniciativa, quer por compromisso com 

os legados pios que recebiam. Os capelães eram geralmente servidores de fundações pias 

destinadas à celebração de missas e memórias de defuntos. As capelanias ajudavam a 

rentabilizar os altares das igrejas, davam trabalho a um grande número de clérigos e 

canalizavam as manifestações de piedade pela alma.41 Em relação ao estudo testamental, ele 

não nos proporciona grandes informações sobre os celebrantes dos sufrágios que os testadores 

deixavam prescritos, porque estes não se referiam geralmente de modo explícito aos mesmos. O 

facto de a maioria das missas ter lugar nas igrejas paroquiais e das irmandades da cidade, 

indica que os celebrantes pertenceriam maioritariamente ao clero secular, apesar de alguns 

testadores pedirem missas celebradas em conventos, o que implicava portanto o recurso ao 

clero regular. Esse é o único aspeto que podemos aferir, com base nas informações 

mencionadas nos testamentos. Os testadores confiavam nos seus testamenteiros, para 

recorrerem em tempo oportuno aos clérigos disponíveis na cidade, para celebrarem as missas 

que deixavam preceituadas. 

Se a análise testamental não nos fornece muitos dados sobre os clérigos celebrantes, o 

estudo da documentação das confrarias permite-nos conhecer melhor o perfil dos homens que 
                                                             
40 Alcançar os Breves era dispendioso. Em 1755, a irmandade de Santa Cruz pagou 12800 réis pelo seu Breve de 
altar privilegiado. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro segundo das despesas da irmandade de Santa 
Cruz, 1720-1802, fl. 214. A irmandade de São Vicente, em 1747, teve um gasto de 6400 réis com um Breve para 
privilegiar o seu altar e em 1794 despendeu 5.700 réis para obtenção de um Breve que alargasse este benefício a 
todos os altares da sua igreja. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade 
de São Vicente, 1736-1748, fl. 334; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1790-1796, fl. 103. 
41 Veja-se, a este respeito Candau Chacón, Maria Luísa, “Clerigos, monjas e fieles onubenses a finales del Barroco”, 
in Huelva en su história, vol. 3, Huelva, Universidad de Huelva, 1990, p. 284. As capelanias envolviam três atores: o 
fundador que legava dinheiro ou bens para fundar e sustentar a capelania; o capelão que tinha de cumprir os 
serviços religiosos mas que também era pago com os rendimentos do dinheiro ou bens da capelania e o patrono ou 
administrador da capelania e dos bens, nomeado pelo fundador, como eram exemplo as confrarias. Por vezes, as 
competências de uns e outros não eram bem estabelecidas ocasionando conflitos. Para este assunto leia-se 
Demuro, Wilson González, “Testamentos, obras piadosas y conflictos: Montevideo entre finales del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XIX,” in Hispânia Sacra, LXIII, 127, Madrid, CSIC, 2011, pp. 264-265. 



350 
 

celebravam nestas associações.42 A análise confraternal permitiu-nos verificar que estas 

instituições optavam essencialmente por duas formas de satisfação dos sufrágios a seu cargo. 

Elas podiam encarregar um dos seus membros da execução dessa tarefa, especialmente 

quando o número de missas não era muito elevado, ou em alternativa, contratavam sacerdotes 

para esse fim, os quais eram designados como capelães.  

Um conjunto de confrarias menos poderosas recorria aos seus membros, em especial 

ao escrivão, ou secretário, que eram normalmente homens do clero, para dar satisfação aos 

sufrágios.43 Em 1766, a confraria de Nossa Senhora da Ajuda encarregou o secretário de 

celebrar, ou mandar celebrar, as missas da confraria, pelos confrades vivos e defuntos, nos 

domingos e dias santos.44 Na confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, no final do século 

XVIII, o secretário estava encarregue das missas que a confraria celebrava, no primeiro domingo 

de cada mês, bem como das que eram ditas pelos irmãos defuntos, as quais podia mandar 

celebrar a outros sacerdotes.45 Por seu turno, o escrivão da confraria das Chagas, no início do 

século XVIII, dizia ou mandava dizer, os mesmos sufrágios celebrados pela confraria de Nossa 

Senhora da Boa Memória, para além de uma missa todas as sextas-feiras. Contudo, esta 

instituição previa a possibilidade de se dotar de um capelão próprio, se o escrivão não fosse um 

                                                             
42 O capelão era um ator fundamental nestas instituições, espécie de intermediário entre a Terra e o Céu, entre 
Deus e os confrades. Simiz, Stéfano, Confréries urbaines et dévotion en Champagne (1450-1830), Villeneuve- 
d´Ascq (Nord), Presses Universitaires du Septentrion, 2002, p. 58.  
43 Na análise da documentação das confrarias de Nossa Senhora da Paz da Sé, São Bento do convento do Salvador, 
São Vítor e na do Subsino de São Vítor, não encontrámos igualmente referência a nenhum capelão particular destas 
instituições, nem sequer uma menção a um indivíduo em particular com a obrigação de celebrar as missas a que 
estas confrarias se comprometiam. Provavelmente, estas instituições teriam o compromisso de celebrar poucos 
sufrágios, fator que tornava menos importante a atribuição dessa tarefa a um clérigo específico. Assim, as referidas 
irmandades recorriam aos sacerdotes da cidade disponíveis. Sobre o facto de algumas confrarias não possuírem um 
capelão próprio consulte-se Gerbert, Marie Claude, “Les confréries religieuses à Cáceres de 1467 à 1523,” in 
Mélanges de la Casa de Velasquez, vol. VII, 1971, p. 99. 
44 Note-se, contudo, que as missas dos legados desta confraria deviam ser celebradas por um sacerdote à escolha 
da instituição. Todavia, não sabemos se este exercia as funções de capelão da confraria. Pelo que foi possível 
analisar, não seria essa a situação. AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da Ajuda, Livro de estatutos da 
confraria de Nossa Senhora da Ajuda, 1766, fls. 23-23v., 31-31v., 42-43. Ao secretário da confraria de Santo Amaro 
cabia celebrar também essas missas, bem como as dos legados da confraria. Se, porventura, alguma recaísse no 
mesmo dia das missas de domingos e dias santos, devia procurar outro sacerdote para dizer uma delas. ASB, 
Fundo da confraria de Santo Amaro, Estatutos da confraria de Santo Amaro sita na Sé, 1742, fl. 12; Estatutos da 
confraria de Santo Amaro, 1781, fls. 17-17v. 
45 Esta confraria tinha recebido um legado perpétuo de três missas de Natal, pagando a vários sacerdotes exteriores 
à instituição, no sentido de as celebrar cada ano. AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 
Livro das certidões das missas que são da obrigação do reverendo secretário da confraria de Nossa Senhora da Boa 
Memória, 1753-1811, fls. 1-19v.; Livro de estatutos da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória situada no 
claustro da Sé, 1793, fls. 5v.-6. Também ao secretário do Santíssimo Sacramento de São Vítor cabia celebrar as 
missas dos primeiros domingos de cada mês, bem como as dos confrades defuntos. AISV, Fundo da confraria do 
Santíssimo Sacramento de São Vítor, Estatutos da confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor, 1744, fls. 6-6v. 
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sacerdote.46 Esta forma de funcionamento denuncia a fraca procura da instituição no momento, 

enquanto gestora dos bens dos mortos. Com o aumento das missas pelos irmãos defuntos e de 

legados perpétuos, a irmandade recorreu a sacerdotes externos à instituição para as celebrar, 

dispensando estatutariamente o escrivão, em 1761, de dizer as missas pelos irmãos defuntos.47 

Os exemplos citados estão em sintonia com a análise que é possível fazer em relação a outras 

confrarias: verificámos que estas encarregavam o seu escrivão de dar provimento por si, ou 

através de clérigos externos às instituições, aos sufrágios que deviam celebrar, quer se 

tratassem de missas pelos confrades defuntos ou legados pios, quer de missas dos dias de 

preceito da Igreja Católica, os quais as confrarias se comprometiam a celebrar.48  

Contudo, existiram irmandades que, não possuindo uma capela própria, nem tendo os 

meios financeiros e as obrigações pias das irmandades mais poderosas, decidiram eleger um 

capelão ligado contratualmente à confraria, o qual tinha por tarefa não só a celebração de, pelo 

menos, alguns dos seus sufrágios, como também de cumprir outras obrigações.49 A confraria do 

                                                             
46 Na Misericórdia de Coimbra o lugar de escrivão era um dos mais importantes que se podia exercer na cidade. Na 
segunda metade do século XVIII, muitos membros do clero ocuparam estas funções. Consulte-se Lopes, Maria 

Antónia, “Provedores e escrivães da Misericórdia de Coimbra de 1700 a 1910. Elites e fontes de poder”, in 
Revista Portuguesa de História, t. XXXVI, vol. 2, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
2002/2003, pp. 218, 220-223. 
47 AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro de estatutos da confraria das Chagas, 1719, fl. 
187; Estatutos da irmandade das Santíssimas Chagas situada na igreja de São Tiago da Cividade, 1740, não 
paginado; Estatutos da irmandade das Santíssimas Chagas situada na igreja de São Tiago da Cividade, 1761, fls. 
13-13v.; 19v.; Livro das missas dos irmãos defuntos e legados da confraria das Chagas, 1695-1794, fls. 8v.-14, 19-
21, 58-63v., 89v.-116v., 182v.-191, 241-243v., 256v.-259v., 309v.-312. Também sedeada na igreja da Cividade, a 
confraria de São Tiago determinou que o seu secretário celebrasse ou mandasse celebrar as missas dos domingos, 
dias santos e terças-feiras. AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro de estatutos da confraria do 
Apóstolo São Tiago da igreja da Cividade, 1739, fls. 15-16. 
48 O escrivão da confraria de São Gonçalo devia celebrar ou mandar celebrar as missas de domingos, alguns dias 
santos e as dos legados e confrades defuntos. AISC, Fundo da confraria de São Gonçalo, Livro de estatutos da 
Confraria do glorioso São Gonçalo, sita no Recolhimento de Santa Maria Madalena, 1723, fls. 9v., 18. Papel 
semelhante estava reservado ao secretário das confrarias de Nossa Senhora da Boa Nova e de Nossa Senhora do 
Bom Despacho. AINSB, Fundo da confraria de Nossa Senhora do Bom Despacho, Estatutos da confraria de Nossa 
Senhora do Bom Despacho, 1758, fls. 11v.-12v., 17-18; Fundo da confraria de nossa Senhora da Boa Nova, 
Estatutos da confraria de Nossa Senhora da Boa Nova, 1726, fls. 6-6v. 
49 A confraria de São Tomás de Aquino teve a especificidade de incumbir dois dos seus mesários da celebração das 
suas missas: o secretário e o juiz. A este último competia a celebração das missas de festas: de dia de Natal, da 
Circuncisão, de Reis, Páscoa, Ascensão, Espírito Santo, de Todos os Santos e as festas de Nossa Senhora, como a 
do dia da Natividade, da Conceição, Purificação, Anunciação e da Assunção. Estava igualmente encarregue de 
celebrar missa no dia de São Tomás de Aquino, a 7 de março e de São Gonçalo, dia 10 de Janeiro. O secretário 
responsabilizava-se pelas dos irmãos defuntos dando preferência aos confrades clérigos para as dizer, bem como 
pelas dos domingos e dias santos. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de Aquino, Estatutos da irmandade 
do angélico doutor São Tomás de Aquino, 1712, fls. 7v.-9, 23v.-24. Sobre as principais festas de Nossa Senhora 
consulte-se Carvalho, Elisa Maria Domingues, “A fortuna ao serviço da salvação da alma, da família e da memória 
através dos testamentos dos arcebispos e dignitários de Braga na Idade Média (séculos XII-XV),” in Lusitânia Sacra 
2ª série, 13-14, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 2001-2002, p. 24. 
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Menino Deus e São Gonçalo nomeou em 1732 um capelão próprio.50 Esta instituição, 

anteriormente, procedia como outras congéneres, encarregando o seu escrivão de celebrar as 

missas dos domingos, dias santos e pelos confrades defuntos.51 A confraria de Nossa Senhora do 

Ó do Hospital de São Marcos tinha ao seu serviço um capelão, que não deveria ter mais de 30 

anos aquando da sua escolha pela instituição. Este requisito estava certamente relacionado com 

o facto de se desejar um homem maduro e responsável, mas também com o fim de que este 

estivesse apto, física e psicologicamente, para exercer as suas obrigações, durante o maior 

período de tempo possível, proporcionando estabilidade e segurança nas celebrações pias. Os 

responsáveis por esta instituição exigiam bom comportamento ao capelão, devendo proceder de 

forma respeitosa e digna com a Mesa. Este aspeto relacionava-se com a necessidade da 

organização confraternal evitar conflitos com o seu capelão, os quais poderiam prejudicar a sua 

imagem e prestígio.52 É, aliás, possível que este objetivo estivesse também presente no facto de o 

capelão desta irmandade ser escolhido, preferencialmente, entre os filhos dos seus confrades. 

Tratava-se de uma forma de garantir proveitos aos descendentes dos irmãos.53 Deste modo, a 

instituição podia ter um maior controlo sobre o indivíduo que ocupava o lugar, tornando o 

capelão como um elemento muito próximo do foro interno da irmandade.  

O trabalho deste sacerdote incluía igualmente ajudar a confessar os irmãos na altura das 

festas e jubileus da confraria, bem como estar presente nos acompanhamentos dos defuntos à 

                                                             
50 A necessidade de contratação de um capelão próprio era motivada pelo aumento dos sufrágios a cargo de 
associações confraternais como as Misericórdias. Confira-se Mariz, Carlos Domingos da Venda, A Santa Casa da 
Misericórdia de Fão: quatro séculos de história, Fão, Santa Casa da Misericórdia de Fão, 2000, p. 75; Neves, 
Amaro, A Misericórdia de Aveiro nos séculos XVI e XVII, Aveiro, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, 1998, p. 60. 
51 AISC, Fundo da confraria do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fl. 134; Livro de certidões das missas da confraria do 
Menino Deus e São Gonçalo, 1711-1776, fls. 7, 19-20, 51-53, 74-84v., 107, 109-110, 164-176v., 276v. Uma 
tarefa semelhante cabia ao capelão da confraria de Santo António, em São Vítor, o qual além das missas de 
domingos e dias santos, devia celebrar mais 60 ao longo do ano pelos confrades vivos e defuntos. Posteriormente, 
com a instituição, por parte da irmandade, de uma missa diária, em vez das referidas 60 anuais, foi nomeado um 
segundo capelão para a celebrar. AISV, Fundo da confraria de Santo António de São Vítor, Livro de estatutos da 
confraria de Santo António, 1742, fls. 15-16v., 34-35. A Igreja aconselhava as confrarias a terem os seus próprios 
clérigos para celebrarem ofícios e sufrágios pelos confrades defuntos. Consulte-se, a título de exemplo, Ferreira, 
José, “A confraria de Nossa Senhora de Monte de Fralães”, in Barcelos. Revista, 2ª série, nº 1, Barcelos, 1990, p. 
70. 
52 Já no século XVI o rei D. Manuel I determinara, no regimento sobre capelas e hospitais, que os capelães deviam 
ser homens de bom exemplo e de bom viver. Confira-se s.a., Boletim da Assistência Social, nº 14, Lisboa, Edição do 
Subsecretariado de Estado da Assistência Social, Abril 1944, pp. 68-69. 
53 Na verdade, como muitas fundações de missas estavam nas mãos de irmandades, o ingresso de um indivíduo 
nestas instituições proporcionava a escolha dos seus descendentes como candidatos aos lugares de capelães. Para 
esse assunto veja-se Olival, Fernanda; Monteiro, Nuno Gonçalo, “Mobilidade social nas carreiras eclesiásticas, 
(1500-1820),” in Análise Social, vol. XXXVII, (165), Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 
2003, p. 1223. 
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sepultura, feitos pela irmandade.54 Por outro lado, não se podia intrometer nos assuntos 

respeitantes à administração da irmandade e na eventualidade de se ausentar, tinha de deixar 

substituto. No entanto, se a ausência fosse superior a um ano, a Mesa podia colocar outro 

indivíduo definitivamente no seu lugar.55 O facto de ser vedada ao capelão a intromissão na 

gestão da instituição, era uma maneira de evitar conflitos com as Mesas, bem como de as 

preservar da intromissão de um elemento que podia revelar para o exterior os seus assuntos. 56 

As competências atribuídas ao capelão da confraria de Nossa Senhora do Ó do Hospital de São 

Marcos, bem como as normas de comportamento que se lhe exigiam eram importantes e 

estavam presentes em outras confrarias bracarenses por nós estudadas.  57  

                                                             
54 Também nas Misericórdias, como a de Braga, o capelão tinha de estar presente no acompanhamento dos 
defuntos à sepultura. Consulte-se Castro, Maria de Fátima, A irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Braga…, 
p. 171. Sobre o acompanhamento dos defuntos por parte dos capelães, leia-se igualmente Campos, Adalgisa 
Arantes, “Irmandades Mineiras e Missas”, in Varia História, nº 16, Setembro, Belo Horizonte, 1996, p. 72. 
55 Na igreja da irmandade dos Clérigos, no Porto, a Mesa podia substituir, a seu arbítrio, qualquer um dos capelães 
do coro, se este não cumprisse as suas funções por um período superior a oito dias, sem apresentar um motivo 
justificável. Confira-se Coutinho, B. Xavier, “Novos subsídios para a história da igreja e irmandade dos Clérigos. O 
coro dos capelães da irmandade dos Clérigos (1759-1909),” in Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto, 
Fasc. 1-2, Vol. XXXV, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1972, p. 40. 
56 Como refere Maria Gaeta, os capelães não tinham ingerência nos negócios das irmandades. Estes eram vistos 
apenas como mais um funcionário que contratavam. Leia-se a este propósito Gaeta, Maria Aparecida, “Redes de 
sociabilidade e de solidariedade no Brasil colonial: as irmandades e as confrarias religiosas”, in Estudos de História, 
Franca, 2 (2), 1995, pp. 29-30. 
57 O bom comportamento e zelo que se pedia aos capelães, o facto de serem escolhidos preferencialmente entre os 
confrades ou filhos destes, a sua presença nos acompanhamentos de defuntos e nas confissões promovidas pelas 
confrarias em momentos festivos eram atribuições bastante comuns a estes homens que serviam estas instituições. 
O mesmo se pode dizer do facto de não lhes ser permitido intrometerem-se nas decisões administrativas da 
irmandade. AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, 1702, fls. 14v.-15; AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da 
irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 1773, fls. 291-294, 403-406; Livro de estatutos da irmandade de 
Santa Cruz, Bom Jesus dos Santos Passos e Santa Ana, 1788, fls. 80-84; Fundo da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos e confraria de Santa Ana, 1747, 
fls. 116-117; AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de estatutos da confraria das Almas 
de São João da Ponte, 1784, fl. 11v.; AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da 
irmandade de Nossa Senhora das Neves, 1788, fls. 26-26v.; Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do 
Hospital, Estatutos reformados da confraria de Nossa Senhora do Ó, 1701, fls. 14-15; AISVTE, Fundo da confraria 
das Almas de São Vicente, Estatutos da confraria das Almas de São Vicente, 1761, fls. 33v.-34v.; Fundo da 
irmandade das Almas de São Vicente, Livro dos estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1723, fls. 20v.-
21v.; Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1768, fls. 40v.-41; Fundo da irmandade de Santo 
Homem Bom, Livro de estatutos da confraria de Santo Homem Bom, 1725, fls. 52-52v.; Estatutos da irmandade de 
Santo Homem Bom, 1773, fls. 59v.-60; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da 
confraria das Almas de São Vítor, 1738, fls. 18-18v. Para este assunto confira-se igualmente Muñoz Serrulla, Maria 
Teresa, Francisco Piquer y la creacion del Monte de Piedad de Madrid (1702-1739): moneda, espiritualidad y su 
proyeccion en Indias, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2004, pp. 85, 88, tese de Doutoramento 
policopiada. Por seu turno, a confraria do Corpo Santo do Funchal, no século XVIII, incitava os seus capelães a 
tornarem-se confrades da instituição. Leia-se Veríssimo, Nelson, “A confraria do Corpo Santo no século XVIII”, in 
Islenha, nº 10, Funchal, Direção Regional de Assuntos Culturais, 1992, p. 117. 
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A função principal do capelão desta instituição era a celebração dos seus sufrágios, 

embora os estatutos não refiram especificamente quais. Sabemos apenas que tinha o dever de 

dizer, pelo menos, uma das missas celebradas por cada confrade defunto.58 

A confraria das Almas de São Vicente, pelos estatutos elaborados em 1667, prescrevia 

que na sua Mesa estivessem presentes seis mesários sacerdotes, aos quais cabia a missão de 

celebrar alguns dos sufrágios pelas almas do Purgatório ao longo do ano, enquanto os restantes 

estavam a cargo de outros sacerdotes externos à instituição.59 Verificamos, mais uma vez, a 

vontade destas instituições em manter, na medida do possível, a celebração dos seus 

compromissos pios como uma tarefa interna. A reforma estatutária de 1761, que determinou a 

reorganização dos sufrágios desta confraria, instituiu dois capelães: a um cabia dizer uma missa 

quotidiana pelas almas do Purgatório, e a outro a missa dos domingos e dias santos pelos 

confrades vivos e defuntos.60 Por seu turno, a sua congénere das Almas da Ponte de São João, 

tinha um capelão com o encargo de celebrar as missas dos dias de obrigação e preceito da 

                                                             
58 Pelo trabalho que efetuava para a confraria no início do século XVIII, recebia mil réis de salário, para além do 
pagamento das missas que celebrava. Um outro aspeto a salientar prende-se com o facto de os confrades 
sacerdotes desta associação terem de estar presentes no ofício de “Aniversário” e dizerem uma missa. Se faltassem 
mais de dois anos seguidos sem motivo relevante podiam ser expulsos. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa 
Senhora do Ó, Estatutos reformados da confraria de Nossa Senhora do Ó, 1701, fls. 11v.-12v., 14-15. Aliás, em 
várias confrarias era pedido aos seus confrades sacerdotes e aos capelães para estarem presentes nos seus 
“aniversários,” quer no ofício, quer celebrando missas na ocasião, bem como nas celebrações do dia de Todos os 
Santos. AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Estatutos das Almas de São João da Ponte, 
desta cidade de Braga, 1784, fl. 11; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da 
confraria das Almas de São Vítor, 1738, fls. 17v., 18v. Para uma compreensão mais abrangente deste assunto veja-
se também Araújo, Maria Marta Lobo de, “O mundo dos mortos no quotidiano dos vivos: celebrar a morte nas 
Misericórdias portuguesas da época moderna", in Comunicação e Cultura, nº 10, Lisboa, Faculdade de Ciências 
Humanas da universidade Católica Portuguesa, 2010, p. 109; Jardim, Maria Dina dos Ramos, A Santa Casa da 
Misericórdia do Funchal no século XVIII, Coimbra, Centro de Estudos de História do Atlântico; Secretaria Regional do 
Turismo e Cultura, 1997, pp. 37-41. 
59 A irmandade de São Pedro dos Clérigos, por ser formada por sacerdotes, recorria aos seus membros para a 
celebração dos seus sufrágios. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade 
de São Pedro dos Clérigos, 1739, pp. 18-20, 26, 34, 35, 36, 81, 84. Em 1750-1751, na irmandade de Nossa 
Senhora da Peneda, na freguesia da Gavieira, as missas pelos confrades vivos e defuntos foram celebradas por 
diversos sacerdotes. Arieiro, José Borlido Carvalho de, Real Irmandade de Nossa Senhora da Peneda na freguesia 
da Gavieira, Arcos de Valdevez, Jotasá, 2000, p. 45. 
60 AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos da irmandade das Almas de São Vicente, 1667, 
fls. 5v.-6, 7-8, 9v.-10; Estatutos reformados das Benditas Almas de São Vicente, 1761, fls. 33v-34. Os confrades 
sacerdotes deviam ajudar na celebração do “Aniversário” e nas missas deste. Sobre a celebração, pelos capelães 
das confrarias, das missas dos domingos e dias santos leia-se Crocq, Laurence, “Le declin de la confrerie notre-
dame aux pretres et au bourgeois de Paris sous l´ancien regime”, in Paris et Ile de France, Mémoires, tome 50, 
Paris, Federation des Societés Historiques et Archéologiques de Paris e de L´ile de France, 1999, p. 258. No século 
XVII, o capelão da Misericórdia de Peniche celebrava, todas as quartas-feiras, uma missa com um responso cantado 
no fim pela alma de todos os confrades e benfeitores. A este respeito leia-se Ferreira, Florival Maurício, A Santa 
Casa da Misericórdia de Peniche (1626-1700). Subsídios para a sua história, Peniche, Santa Casa da Misericórdia 
de Peniche e Câmara Municipal de Peniche, 1997, pp. 160-161. 
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Igreja, para além de uma missa à segunda-feira, enquanto esta teve lugar, bem como as dos 

irmãos que faleciam.61  

A confraria de São Crispim e São Crispiniano, no início do século XVIII, determinava já a 

existência de um capelão com obrigação de dizer as missas dos legados pios perpétuos da 

instituição, bem como as dos dias santos e domingos.62 A reforma estatutária de 1731 

determinou ser da competência da Mesa mandar celebrar as missas pelos confrades defuntos, 

por vários sacerdotes.63 Por seu turno, a confraria das Almas de São Vítor ocupava um lugar 

intermédio no que diz respeito ao número de capelães que contratou, comparativamente com 

outras congéneres. Embora a falta de documentação não nos permita análises mais completas, 

sabemos que na década de 1730 possuía dois capelães ao seu serviço. Pelos estatutos de 1738 

estabeleceu a existência de seis com a obrigação de celebrarem, alternadamente, todas as 

missas da instituição e participarem na procissão que organizava, em torno da igreja, às 

                                                             
61 Por vezes, esta confraria recorria a outros sacerdotes para celebrar as missas dos irmãos defuntos. AISL, Fundo 
da confraria das Almas de São João da Ponte, Estatutos da confraria das Almas de São João da Ponte, 1784, fls. 
11-11v., 19v.; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 1726-1757, fls. 9, 61; Livro 
de registo das certidões das missas da confraria das benditas Almas de São João da Ponte, 1768-1802, fls. 5v.-9, 
13v.-15, 23v.-25, 40-44, 55-57, 64-68v. A confraria de São Sebastião da igreja de São Vítor previa a existência de 
um capelão que celebrasse as missas por alma de cada confrade defunto, bem como duas mensais, aos domingos. 
Este capelão tinha de fazer termo anual de aceitação pela Mesa e devia ser um confrade ou filho de confrade. 
Competia-lhe ainda supervisionar os mordomos da instituição, ordenando-lhes que mantivessem o altar limpo e 
preparado. AISV, Fundo da confraria de São Sebastião, de São Vitor, Estatutos da confraria do Mártir São Sebastião, 
da freguesia de São Vítor, 1757, fl. 12. O capelão da confraria do de São Tiago, da mesma igreja, era escolhido 
preferencialmente entre os filhos dos confrades. Ele celebrava uma missa no terceiro domingo de cada mês, bem 
como os sufrágios por cada irmão defunto. AISV, Fundo da confraria de São Tiago, de São Vítor, Estatutos da 
confraria do Apóstolo São Tiago, da freguesia de São Vítor, 1749, fls. 17v.-19. A confraria do Santíssimo 
Sacramento da Sé tinha um capelão próprio também para a celebração das missas de domingos e dias santos. 
Existia igualmente um conjunto de capelães de um coro de Nossa Senhora da Conceição, que tinha por obrigação 
acompanhar esta confraria quando fosse com o Santíssimo Sacramento visitar um doente. AISB, Fundo da 
irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro dos termos de mesa da confraria do Santíssimo Sacramento, 
1768-1800, fls.52, 137v. 
62 Aparentemente, também a confraria de Nossa Senhora do Rosário da Sé tinha um capelão próprio para a 
celebração de missas nas primeiras décadas do século XVIII. Na segunda metade da centúria parece ter desistido 
desse encargo, mandando celebrar as suas missas de obrigação pelo secretário e outros sacerdotes. Mas faltam 
dados para termos uma análise sobre o seu trabalho. AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora do Rosário, Livro 
de despesa da confraria de Nossa Senhora do Rosário, 1700-s/d, fls. 9v.-12, 20-23v.; Livro de despesa da confraria 
de Nossa Senhora do Rosário, 1758-1802, fls. 4v.-6, 16-18, 36-37v., 43v.-45, 67v.-70v. 
63 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1702, fls. 14v.-15; Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1731, fl. 
32v. O capelão da irmandade de Santo Homem Bom tinha as mesmas competências celebrativas e, do mesmo 
modo, as missas pelos confrades defuntos eram atribuídas a sacerdotes sem relação contratual com a irmandade. 
Recebia apenas 500 réis anuais, para além dos pagamentos pelas missas e acompanhamento de defuntos. 
Contudo, como esta confraria recebera um legado para celebrar uma missa quotidiana, contratava anualmente um 
ou dois capelães para ajudar o seu capelão-mor a dar satisfação a este legado. AISVTE, Fundo da irmandade de 
Santo Homem Bom, Livro de estatutos reformados da confraria de Santo Homem Bom, 1725, fls. 48, 50, 52-52v.; 
Estatutos da confraria de Santo Homem Bom, 1773, fls. 59v.-60; Livro de termos de mesa da irmandade de Santo 
Homem Bom, 1744-1765, fls. 114v., 133. 
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segundas-feiras.64 A contratação de mais sacerdotes evidencia mais trabalho e sufrágios a 

celebrar. Estes clérigos tinham de ser reconduzidos anualmente, assinando um termo de 

sujeição à Mesa, que tinha o poder de os substituir ou dispensar do seu serviço, quando assim o 

entendesse.65  

As confrarias de São Vicente, Nossa Senhora-a-Branca, Bom Jesus dos Santos Passos e 

a de Santa Cruz ocupavam um lugar de relevo, devido ao número de capelães ao seu serviço 

nos templos que administravam. Se a quase totalidade das restantes confrarias em estudo tinha 

apenas um capelão próprio, socorrendo-se de outros clérigos externos para os sufrágios que 

aquele não podia celebrar,66 estas irmandades dispunham de vários religiosos ao seu serviço, 

sobretudo em face dos muitos legados pios perpétuos recebidos, entre os quais se destacavam 

os que determinavam uma missa quotidiana, algo que implicava desde logo um capelão 

responsável por cada uma destas celebrações.67 

A Mesa da confraria de Nossa-Senhora-a-Branca equacionou, em 1721, eleger um 

capelão que celebrasse algumas das suas missas e se encarregasse de mandar celebrar as 

restantes. Até então, não existiam indivíduos nomeados especificamente para esses cargos, pelo 

que nem sempre os sufrágios eram celebrados nas formas prescritas. A proposta ficou em 

análise, sendo posteriormente reformulada nos estatutos de 1724. Estes delinearam a existência 

de um capelão permanente, o qual celebrava as missas aos sábados, domingos e dias santos, 

                                                             
64 Em 1727, a Santa Casa da Misericórdia da Vila de Mora empregava três capelães, incluindo um capelão-mor, 
responsáveis pela celebração de todas as missas dos legados. Veja-se Correia, Lopes, A Santa Casa da Misericórdia 
de Mora, Figueira da Foz, Impressora Económica, 1964, pp. 106-107. 
65 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, 
fls. 16v., 18-18v.; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1734-1752, fls. 22, 110; Livro de 
termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1752-1776, fls. 39, 54, 207v., 221. Também na Misericórdia 
de Braga, os capelães do coro podiam ser expulsos quando a Mesa assim o entendesse. Consulte-se a este respeito 
Castro, Maria de Fátima, “Capelães, devoções e obrigações pias na instituição do licenciado e abade Domingos 
Peres na Santa Casa da Misericórdia”, in Bracara Augusta, Revista Cultural da Câmara Municipal de Braga, vol. L, 
nºs 104-105 (117-118), Braga, Câmara Municipal de Braga, 2001/02 p. 231. Situação idêntica se passava na 
Misericórdia de Proença-a-Nova, onde os capelães tinham de fazer petição anual à Mesa para serem mantidos nos 
cargos. Veja-se Goulão, Francisco, A Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova: relação dos povos com a 
confraria da Misericórdia: estudo monográfico, Lisboa, Tecnodidatica, 2008, pp. 106. 
66 Era um procedimento semelhante ao da Misericórdia da Póvoa de Varzim, a qual, para além te possuir um 
capelão próprio, recorria a outros sacerdotes da vila, geralmente confrades da instituição, para celebrar os sufrágios 
de legados perpétuos a que o capelão principal não conseguia dar resposta. A este propósito leia-se Dionísio, Paula 
Carolina, A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim: assistência e caridade numa vila piscatória, Póvoa de 
Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, p. 146. 
67 As instituições como as Misericórdias, devido ao grande número de sufrágios que, por vezes, se comprometiam a 
celebrar, necessitavam de um capelão-mor e um grande número de capelães para dar satisfação a todos esses 
compromissos. O número de capelães de cada uma variava de acordo com as necessidades sentidas. Confira-se 
Pereira, Maria das Dores Sousa, Entre ricos e pobres: a actuação da Misericórdia de Ponte da Barca 1630-1800, 
Braga, Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca, 2008, p. 239. 
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bem como a possibilidade de existirem outros sacerdotes para dizerem as missas dos legados 

pios. Os estatutos incumbiram ainda o mesário vedor das missas de verificar a celebração de 

todas.68 

Foi nos estatutos de 1768/1773 que as funções do capelão principal ficaram 

especificadas. A confraria determinou a existência de um capelão-mor, com a incumbência de 

coordenar a celebração de todos os seus sufrágios. Este religioso tinha como função celebrar as 

missas da irmandade, aos domingos, sábados e dias santos, como já ficara definido nos 

anteriores estatutos. Todavia, as suas competências eram agora bem mais alargadas: devia 

estar presente em todas as funções religiosas e festivas da confraria, envergando sobrepeliz e 

responsabilizando-se por ter o Santíssimo Sacramento pronto no sacrário para ser utilizado 

nessas mesmas ocasiões. Cabia ao capelão-mor dar ordens ao servo, para este proceder aos 

toques dos sinos, gratuitamente, pelos confrades defuntos, de forma que a sua execução 

ocorresse em momento próprio, para não perturbar as orações dos capelães do coro da 

confraria e evitando que o servo tocasse indevidamente por defuntos não confrades, sem antes 

receber o respetivo pagamento.69 Como se constata, esta instituição foi obrigada a contratar 

vários sacerdotes para rezarem no coro. Em muitas confrarias, sobretudo nas mais poderosas, 

existiam capelães que oravam no coro, cumprindo últimas vontades. 

As suas funções incluíam também o cuidado com as alfaias e paramentos necessários à 

celebração dos atos pios. Era-lhe exigido que verificasse regularmente os paramentos da igreja, 

para se certificar da sua limpeza, devendo chamar a atenção da lavadeira, se tal não 

acontecesse.70 Era ele quem benzia a água benta e estava atento para que existisse sempre água 

disponível nos lavatórios, para os sacerdotes que celebravam as missas se poderem purificar. Do 

                                                             
68 Os escrivães das confrarias corporativas do Porto, na Época Moderna, faziam um rol das missas celebradas. 
Simão, Ana Catarina Ladeira, Introdução ao estudo das confrarias corporativas do Porto (Época Moderna), Porto, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996, p. 46, tese de Mestrado policopiada. 
69 Os não confrades podiam ter direito ao toque de sinos através de um pagamento, como vimos no capítulo III. 
Relativamente ao facto de o capelão-mor ter uma função de supervisão sobre os outros trabalhadores das confrarias 
confira-se Paiva, Andreia Lúcia da Silva, Os fios do trançado, um estudo antropológico sobre as práticas e as 
representações religiosas na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos no Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009, 
p. 119, tese de Doutoramento policopiada. 
70 Nos séculos XVII e XVIII a Misericórdia de Setúbal tinha uma lavadeira a seu cargo. Consulte-se Abreu, Laurinda 
dos Santos, A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal de 1500 a 1755: aspectos de sociabilidade e poder, Setúbal, 
Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, 1990, p. 110. 
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mesmo modo, devia ser zeloso no sentido de os corporais, sanguíneos e outros objetos litúrgicos 

se manterem limpos e dignos de serem utilizados.71 

 Cabia-lhe ainda supervisionar os sufrágios que os outros sacerdotes celebravam. Com 

este fim, devia estar presente todas as manhãs na igreja, para verificar se os outros capelães 

diziam as missas dos legados perpétuos de que estavam encarregues, tendo ele em seu poder 

os livros onde os referidos legados estavam assentes, constatando se os capelães assinavam 

convenientemente as missas que celebravam. Era necessário manter um registo das missas 

celebradas, para que nenhum confrade ou legatário fosse prejudicado, bem como para manter o 

controlo sobre os pagamentos aos sacerdotes. Claramente, nem sempre existia uma relação de 

confiança entre as confrarias e os clérigos.72 A sua função vigilante incluía também impedir que 

os sacerdotes encarregues de outros legados alheios à confraria, viessem celebrá-los à sua 

igreja, sem terem autorização da Mesa.73 Nos dias consagrados às festas de Nossa Senhora, o 

capelão-mor mandava acender duas velas no altar principal do templo, para arderem enquanto 

houvesse a celebração de missas nos vários altares da igreja.74 No fim da missa dos sábados, 

cantava uma ladainha à mãe de Deus, juntamente com os fiéis presentes. O seu salário estava 

igualmente definido nestes estatutos: recebia anualmente três moedas de ouro e 13 almudes e 

meio de vinho, para além do pagamento das missas que celebrava, tendo ainda a preferência da 

Mesa para ser provido num dos lugares de capelães de coro, quando existisse uma vaga.  

Estas disposições mantiveram-se nos estatutos de 1788, com ligeiras alterações. A 

confraria incumbiu-o de tomar providências para que as missas celebradas por cada irmão 

                                                             
71 Na irmandade de São Vicente, em 1764, um capelão do coro queixara-se que alguns corporais, panos e toalhas 
estavam mal lavados. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de devassas da irmandade de São 
Vicente, 1750-1787, fl. 49v. Sobre a importância de manutenção da limpeza e asseio dos objetos e panos litúrgicos, 
confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “As manifestações de rua das Misericórdias portuguesas em contexto 
Barroco,” in Hispânia Sacra, LXII, 125, Barcelona/Madrid, CSIC, Enero-Junio 2010, p. 105. 
72 Consulte-se a este propósito Assis, Virgínia Maria Almoêdo de, “A irmandade do Santíssimo Sacramento de Santo 
António do Recife”, in Série História do Nordeste, vol. I, nº 14, Recife, 1993, p. 65. 
73 De facto, algumas vezes os sacerdotes intrometiam-se nas igrejas a dizerem missas sem autorização das Mesas 
destes templos, o que podia perturbar a normal celebração das missas que eram da responsabilidade da confraria. 
AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora 
a Branca, 1777-1787, fls. 73v.-74; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da 
irmandade de São Vicente, 1748-1765, fl. 115. Já no século XVI a Misericórdia de Viana de Foz do Lima percebera 
que necessitava de um capelão principal para coordenar os restantes. Consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “A 
protecção dos arcebispos de Braga à Misericórdia de Viana de Foz do Lima (1527-1615),” in Abreu, Laurinda (ed.), 
Igreja, caridade e assistência na Península Ibérica (sécs. XVI-XVIII), Évora, Edições Colibri, 2003, p. 247. 
74 Para a Igreja Católica da Época Moderna os gestos, rituais, vestes e sinais exteriores utilizados na celebração das 
eucaristias tinham grande importância. As luzes ardendo nos tocheiros e castiçais inseriam-se como elementos 
“fundamentais do cerimonial eucarístico moderno em harmonia com outros objetos do culto litúrgico.” A este 
respeito leia-se Marques, João Francisco, “As formas e os sentidos”, in Azevedo, Carlos Moreira (dir.), História 
Religiosa de Portugal, vol. 2, Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 480-484. 
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defunto fossem logo ditas na igreja, uma ação muito importante, numa altura em que eram 

frequentes, por vezes, os atrasos nestas missas. Tais diretrizes estavam relacionadas com a 

urgência de ajudar a alma num momento tão difícil.75  O seu salário também foi revisto, 

passando a auferir 9600 réis e 13 almudes e meio de vinho, para além do pagamento das 

missas celebradas.76 Estes estatutos referiram ainda a necessidade de o capelão-mor ter bons 

costumes e uma vida digna, provavelmente tendo em vista alguns maus exemplos ou conflitos 

verificados no passado.77 Na verdade, como teremos oportunidade de constatar, nem sempre os 

capelães se comportavam de forma adequada.78 

No que diz respeito aos capelães das missas dos legados, foi em 1742 que, em face do 

acumular de legados de missas semanais e quotidianas, os mesários decidiram estabelecer 

definitiva e anualmente, para além do capelão-mor, um conjunto de capelães permanentes. A 

Mesa da instituição definiu que os clérigos a escolher deviam ser pobres e de bom 

procedimento. Até essa data, a instituição socorria-se dos clérigos da cidade, ou que a ela 

acorriam, com os quais se entendia para a celebração destes sufrágios. O estabelecimento de 

um conjunto de capelães permanentes, motivado pelo aumento de trabalho celebrativo, foi 

acompanhado por uma reorganização, por parte da instituição, na forma como celebrava os 

sufrágios dos seus legados pios perpétuos. Deste modo, a confraria agregou sufrágios 

provenientes de diferentes legatários, a cargo de um único capelão, ou seja, uma única capela 

englobava missas de diferentes legados. O capelão responsável ficava incumbido de celebrar, 

pelo menos, uma missa semanal, bem como outras missas avulsas ao longo do ano.79 Em 

                                                             
75 Sobre esta urgência leia-se Durães, Margarida, “Porque a morte é certa e a hora incerta… Alguns aspectos dos 
preparativos da morte e da salvação eterna entre os camponeses bracarenses (séculos XVIII-XIX),” in Sociedade e 
Cultura 2. Cadernos do Noroeste, Série Sociologia, vol. 13 (2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
do Minho, 2000, p. 321. 
76 Sobre pagamentos salariais aos capelães confira-se Gregório, Rute Dias, “Configurações do patrocínio religioso de 
um ilustre açoriano do século XVI o 1º provedor das armadas, Pero Anes do Canto”, in Arquipélago – História, 2ª 
série, III, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1999, pp. 35, 40. 
77 No século XVII, também em instituições como o recolhimento do Anjo, no Porto, exigia-se que o capelão tivesse 
uma vida exemplar. Leia-se Jesus, Elisabete Soares Maria de, Poder, caridade e honra: o recolhimento do Anjo do 
Porto (1672-1800), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, p. 102, tese de Mestrado 
policopiada. 
78 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da confraria de Nossa Senhora das Neves, 
1724, fls. 14-14v., 17v., 19v.-20v.; Estatutos da irmandade de Nossa Senhora das Neves, sita na capela da 
Senhora-a-Branca, reformados em 1768 e 1773, fls. 40-42; Estatutos da confraria da Senhora das Neves, 1788, fls. 
26-27; Livro de termos de mesa da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1670-1740, fl. 80. 
79 Segundo as Ordenações Filipinas, as capelas eram as doações feitas com uma finalidade religiosa e estavam 
associadas a determinadas obrigações também religiosas em que a maior parte dos rendimentos revertiam para 
esse uso pio, não podendo o seu administrador retirar mais que o estritamente necessário para as despesas 
decorrentes da administração. O legado tinha um sentido mais geral, englobando toda e qualquer doação 
testamentária determinada. Na documentação da Misericórdia de Aveiro, não se fazia uma diferenciação nítida entre 
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alguns casos, a instituição agregou vários legados de missas semanais, como se fosse uma 

única capela, de forma a que o capelão correspondente tivesse de celebrar uma missa 

quotidianamente. Noutros casos, a confraria estabeleceu uma capela com uma missa semanal, 

à qual agregava missas perpétuas avulsas, que outros legatários tinham instituído ao longo do 

ano.80 Não sabemos como a instituição atuou, de forma a proceder a estas junções de missas 

legados de diferentes proveniências, a cargo de um único capelão. As fontes documentais não 

mencionam sequer uma autorização eclesiástica a conferir permissão à irmandade para poder 

agir deste modo. Finalmente, os legados que estabeleceram missas quotidianas perpétuas 

ficaram a cargo de um só capelão respetivo.81 Em conclusão, cada um dos capelães desta 

confraria estava encarregue de celebrar um número variável de sufrágios: alguns celebravam 

uma missa semanal, acrescida de outras rezadas avulsamente ao longo do ano, enquanto outros 

estavam comprometidos a celebrar uma missa diária. Apesar de, no sentido estrito do termo, 

uma capela de missas corresponder a uma missa diária,82 esta confraria utilizou este termo para 

designar também a celebração, por parte de um único capelão, de um conjunto de sufrágios a 

título semanal.   

A confraria começou por estabelecer oito capelas em 1743, tendo aumentado para nove 

em 1745, devido aos legados pios que entretanto recebeu. Na década de 1770 procedeu a uma 

reorganização das capelas, agrupando algumas de missa semanal, o que fez reduzir de novo o 

seu número para oito. Nas décadas de 1780 e 1790, com a redução do número de missas de 

                                                                                                                                                                                   
capelas e legados. Consulte-se Barreira, Manuel, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Poder, pobreza e 
solidariedade, Aveiro, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, 1998, p. 92; Ordenações Filipinas, Livro I, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, pp. 125-130. 
80 Esta possibilidade de um só capelão poder celebrar sufrágios por várias almas surge em Braga já nos fins do 
século XIII. Confira-se Carvalho, Elisa Maria Domingues da Costa, “A fortuna ao serviço da salvação da alma…, p. 
29. Sobre a junção de várias capelas numa só consulte-se também Jardim, Maria Dina dos Ramos, A Santa Casa da 
Misericórdia do Funchal…, pp. 37-41. 
81 Em geral, uma capela era constituída por uma missa todos os dias e uma meia capela eram 182 missas. Todavia, 
em Ponte da Barca, a Misericórdia local tinha fundações de missas designadas como capelas, que tinham um 
número variado de sufrágios anuais. Leia-se Pereira, Maria das Dores Sousa, “A assistência à alma na Misericórdia 
de Ponte da Barca (1630-1800),” in NW. Noroeste: Revista de História, nº 1, 2005, p. 156. 
82 É esta a visão de Laurinda Abreu e Ricardo Raimundo, relativamente à definição de capela de missas. Confira-se 
Abreu, Laurinda, Memórias da alma e do corpo. A Misericórdia de Setúbal na Modernidade, Viseu, Palimage 
Editores, 1999, pp. 108-111; Raimundo, Ricardo Varela, Morte vivida e economia da salvação em Torres Novas 
(1670-1790), Torres Novas, Município de Torres Novas, 2007, p. 323. Todavia, para Francisco Lorenzo Pinar, uma 
capela de missas compreendia a obrigação de celebrar uma missa diária, ou quase diariamente, segundo as 
indicações do instituidor. Sobre este assunto leia-se Lorenzo Pinar, Francisco, Muerte y ritual en la Edad Moderna…, 
p. 233. Do mesmo modo, para Maria Teresa Nobre Veloso a capelania de missas implicava a celebração diária, ou 
várias vezes por semana, de uma missa segundo a intenção do seu fundador. Ou seja, estas duas perspetivas 
parecem estar mais próximas da realidade bracarense. Consulte-se Veloso, Maria Teresa Nobre, A morte nos 
testamentos dos clérigos bracarenses do século XIII, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
1988, p. 14. 
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legados, obtida pela confraria junto das autoridades eclesiásticas, teve lugar uma nova redução 

das capelanias, passando para sete e posteriormente para seis.83 É igualmente importante referir 

que, para além destes sacerdotes responsáveis pela celebração de missas perpétuas, havia 

ainda um conjunto de capelães que alternadamente celebravam uma missa quotidiana, reduzida 

posteriormente para metade e que estavam responsáveis por rezar as horas canónicas no coro 

da igreja.84 Os capelães do coro e os das missas dos legados deviam prestar contas anuais à 

Mesa sobre o seu trabalho e comportamento, de modo a merecerem ser reconduzidos.85 

A irmandade de São Vicente instituíra, nos seus estatutos de 1723, um capelão-mor, 

que devia ter até 30 anos de idade, na data da sua escolha, tal como sucedia na confraria de 

Nossa Senhora do Ó. As suas funções, para além de outras que já analisámos anteriormente, 

consistiam em celebrar algumas das missas da irmandade, provavelmente aos domingos e dias 

santos, reconhecer as certidões das missas que eram celebradas pelos confrades defuntos, para 

ver se não havia engano ou dolo nelas, bem como verificar, no fim de cada ano, se as missas 

dos legados pios estavam todas celebradas. Era ele que indicava ao servo os panos a colocar 

nos altares, de acordo com os tempos litúrgicos, ao longo do ano. 

As suas atribuições foram alargadas por uma reforma estatutária, feita em 1744. Nela 

ficou determinado que o capelão estivesse sempre presente na igreja, durante a celebração das 

                                                             
83 A Santa Casa da Misericórdia de Santarém tinha um total de 33 capelas instituídas no século XVII, mas durante o 
século XVIII, já só mantinha em atividade 22. Eram aquelas que o património doado ainda permitia a sua 
manutenção, em face dos custos financeiros inerentes à mesma. Reis, Maria de Fátima dos Dias, “A Misericórdia 
de Santarém: estruturação e gestão de um património,” in Cadernos do Noroeste. Série História 3, vol. 20 (1-2), 
Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2003, pp. 489-490. Já a Misericórdia de Lisboa, em 
1775, fez uma drástica redução das suas capelas de um número de 142 para apenas 20. Confira-se Lopes, Maria 
Antónia, “A intervenção da coroa nas instituições de protecção social de 1750 a 1820”, in Revista de História das 
Ideias, Tradição e Revolução, Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, vol. 29, 2008, p. 152. 
84 As horas canónicas eram as seguintes: matinas, prima, tercia, sexta e noa, vésperas e completas e tinham lugar 
desde a madrugada até à noite. Os clérigos de ordens sacras tinham a obrigação de as rezar ou cantar. Confira-se 
Marques, João Francisco, “A palavra e o livro”, in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), História Religiosa de Portugal, vol. 
2, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 426. 
85 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da confraria de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1740-1766, fls. 7v.-8, 50, 56, 103; Livro das certidões das missas de Nossa Senhora-a-Branca, 
1710-1728, fls. 11v.-14, 51v.-62; Livro dos legados da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1728-1741, fls. 3-
383, Livro das missas dos legados da confraria de Nossa Senhora a Branca, 1744-1745, não paginado; Livro de 
missas dos legados da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1754-1755; Livro das missas dos legados da 
irmandade do Príncipe dos Apóstolos e da Senhora-a-Branca, 1764-1765, fls. 1-79; Livro de missas dos legados da 
confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1769-1770, fls. 1-65; Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 
1774-1755, fls. 1-68v.; Livro de missas dos legados da confraria de Nossa-Senhora-a-Branca, 1779-1780, não 
paginado; Livro de missas dos legados da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1784-1787, fls. 1-163; Livro de 
missas dos legados da confraria de Nossa Senhora a Branca, 1787-1791, não paginado; Livro de missas dos 
legados de Nossa Senhora-a-Branca, 1794-1795, não paginado; Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 
1799-1800, não paginado. 
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missas dos legados pios, para ver se os capelães as celebravam e assinavam corretamente, 

cabendo-lhe posteriormente o reconhecimento das assinaturas. Ou seja, o capelão, por 

imposição da irmandade, tinha agora uma supervisão mais imediata sobre os sufrágios 

perpétuos celebrados, alertando a Mesa sobre a possibilidade de alguma falha, não o fazendo, 

como anteriormente, apenas no fim do ano. Estas funções de vigilância estão também patentes, 

como poderemos constatar, nos capelães das confrarias de Nossa Senhora a Branca e de Santa 

Cruz. Era o capelão que tinha em seu poder o livro das missas dos legados perpétuos, que ele 

próprio organizava e redigia, preenchendo-o com a indicação das missas que deviam ser 

celebradas, o dia e o seu destinatário. No fim de cada mês, enviava o livro à Mesa, através do 

servo da confraria, para esta conferir o cumprimento dos legados.86 

A irmandade de São Vicente aceitou muitos legados de missas perpétuas para celebrar, 

tendo de contratar vários capelães.87 Sabemos que, a partir de 1741, estes começaram a fazer 

anualmente um termo de sujeição à Mesa, para se manterem nas suas funções. A sujeição 

anual dos capelães era igualmente feita em outras confrarias, com sacerdotes nas mesmas 

condições para celebrar as suas missas.88 Os contratos anuais serviam também para as 

confrarias efetuarem um maior controlo sobre os capelães. A limitação dos seus contratos 

obrigava-os a maior cumprimento, a serem mais obedientes e menos perturbadores. Como é 

sabido, os capelães tornavam-se, em muitas confrarias, fatores de conflito, por serem 

incumpridores, arrogantes e desobedientes.  

                                                             
86 O seu salário foi então fixado em 9600 réis, acrescidos de 20 alqueires de pão. Os estatutos de 1768 
confirmaram estas atribuições, acrescentando mais duas: tinha de fazer, à noite na igreja, a oração mental e não 
aceitar que algum sacerdote dissesse missas no templo mais de três dias, sem ser as da confraria. Em 1785, o seu 
salário foi aumentado para 18 mil réis, perdendo as medidas de pão. Por outro lado, os irmãos clérigos tinham que 
dizer, cada um, uma missa pelos irmãos vivos e defuntos por ocasião do “Aniversário,” mas em 1768 foram 
desobrigados de estarem presentes nele. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos 
reformados da irmandade de São Vicente, 1723, fls. 20-21v., 48v.-49; Livro de estatutos reformados da irmandade 
de São Vicente, 1768, fls. 38, 41-41v.; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1781-1790, fl. 126. 
O pagamento em géneros aos capelães era uma prática difundida também noutras instituições. A Misericórdia de 
Proença-a-Nova pagava 12 alqueires de trigo aos seus capelães, no século XVIII, para além dos honorários relativos 
aos sufrágios. Para este assunto veja-se Goulão, Francisco, A Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova…, p. 
106. 
87 Consulte-se a respeito dos muitos legados recebidos por esta irmandade Costa, Luís, A igreja paroquial de São 
Vicente…, p. 43. 
88 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748, 
fls. 127v., 325, 375v.; Livro dos termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1772-1781, fls. 122v., 236; Livro 
de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1790-1796, fls. 14, 115v.-116v. Também na irmandade de 
Santa Cruz e na de Nossa Senhora-a-Branca os capelães eram despedidos e readmitidos em cada Mesa nova, tendo 
de fazer um termo de sujeição. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa 
da irmandade de Nossa Senhora a Branca, 1741-1766, fl. 103; AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos 
termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1701-1734, fl. 112. 
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Em 1748 eram 18 os capelães ao serviço da irmandade de São Vicente, incluindo neste 

número quer os capelães de missas de legados, quer os que rezavam no coro por alma dos 

seus instituidores defuntos. Os capelães dos coros tinham de ser examinados primeiramente 

pelo chantre ou subchantre da Sé, no que dizia respeito à sua capacidade no cantochão, antes 

de serem aceites. Na verdade, a música e o canto religiosos, utilizados no culto da Sé Primaz, 

eram bastante conceituados.89 Um ano depois, a própria Mesa estabeleceu mais um capelão no 

coro, desta feita com o objetivo de rezar as horas canónicas por todos os confrades vivos e 

defuntos.90 

Em comparação com as existentes na confraria de Nossa Senhora-a-Branca, a maioria 

das capelas da irmandade de São Vicente era de missa quotidiana. Outra diferença encontrada, 

foi a de que esta irmandade parece não ter associado diferentes legados de missa semanal 

numa só “capela”, preferindo atribuir a designação de capela a qualquer legado de missa 

semanal, fosse ele de uma ou mais missas por semana. Do mesmo modo, também as missas 

avulsas anuais dos legados perpétuos não foram inseridas em nenhuma capela específica, 

sendo celebradas à parte por capelães que não tinham capelas quotidianas, ou até 

possivelmente por outros sacerdotes.91 

Ao estudarmos os fundos documentais desta irmandade pudemos verificar que, em 

1746, as suas capelas de missas eram em número de 18, e de 23, passados dois anos. O 

acumular de legados quotidianos e semanais significou a contratação de mais capelães.92 Em 

                                                             
89 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa 
Senhora a Branca, 1766-1777, fl. 106v.; AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e 
juntas da irmandade de Santa Cruz, 1701-1734, fls. 141, 318-318v.; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, 
Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-1765, fl. 325. Para a importância do cantochão na Sé 
Primaz leia-se Soares, Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga no século XVII…, p. 58.  
90 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748, 
fls. 375v.; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-1765, fl. 17v. Em relação aos capelães do 
coro, em 1748 a Mesa chegou a acordo com eles no sentido de participarem na celebração das missas dos 
domingos e dias santos, pelos confrades vivos e defuntos, cantando-as. AISVTE, Fundo da irmandade de São 
Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748, fls. 381v.-383. 
91 Os legados de capelas de missas que as confrarias recebiam podem inserir-se na categoria que Maria de Lurdes 
Rosa definiu como “capelas-serviços,” cuja administração era entregue a pessoas alheias à instituição eclesiástica, 
que deviam suportar os custos da celebração dos sufrágios. Consulte-se Rosa, Maria de Lurdes, “As almas 
herdeiras.” Fundação de capelas fúnebres e a afirmação da alma como sujeito de direito (Portugal 1400-1521), 
Lisboa, FCSH-UNL, 2005, p. 427, tese de Doutoramento policopiada. 
92 Os capelães contratados, contudo, não eram suficientes para todos os restantes sufrágios que a irmandade 
celebrava. A irmandade de São Vicente celebrava as suas missas por irmãos defuntos através dos seus capelães e 
outros sacerdotes, aos quais recorreu com maior frequência com o aumento do número de missas pelos confrades 
defuntos. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de certidões de missas dos irmãos defuntos da 
irmandade de São Vicente, 1728-1749, fls. 13-55, 165v.-178; Livro de certidões de missas dos irmãos defuntos da 
irmandade de São Vicente, 1754-1757, fls. 25-64; Livro das certidões de missas de irmãos defuntos da irmandade 
de São Vicente, 1767-1776, fls. 86v.-142; Livro das certidões de missas de irmãos defuntos da irmandade de São 
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1755 eram 26 as capelas de missa semanal ou quotidiana e no início da década de 1770, esse 

número atingia já as 31. Poucos anos depois, em 1775, as missas quotidianas eram 17, a que 

se somavam 14 capelas de missas semanais. Dentro destas capelas, o número de missas 

variava entre uma, duas ou quatro missas semanais, terminando neste ano os livros de missas 

de legados existentes no arquivo. O número de capelas analisado não correspondia, nesta 

irmandade, ao número de capelães. Os capelães que tinham capelas de missas semanais a seu 

cargo podiam acumular algumas capelas, o que facilitava a sua celebração, em alturas que os 

clérigos disponíveis na cidade fossem insuficientes. Era também uma forma de os fazer 

acumular rendimentos. Todavia, e apesar de não ser totalmente possível estabelecer um número 

exato de capelães ao serviço desta irmandade, na segunda metade do século XVIII, não 

andaremos longe da verdade se afirmarmos que esse número era superior a 20, na década de 

1770.93 

A irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, por estar inicialmente localizada na 

igreja do convento do Pópulo, estabelecera um acordo com os frades agostinhos, para estes 

celebrarem os sufrágios dos legados perpétuos. No fim da década de 1730, depois de se ter 

instalado na igreja de Santa Ana, a irmandade instituiu um capelão-mor principal, bem como um 

conjunto de outros capelães, aos quais cabia dizer as missas dos legados perpétuos. Através 

destas nomeações, a instituição consolidou um quadro sacerdotal próprio, cujas funções ficaram 

definitivamente estabelecidas pelos estatutos de 1740.94 O capelão-mor desta confraria tinha a 

seu cargo atribuições já referidas noutras instituições confraternais: o seu trabalho incluía 

confessar os confrades nos dias festivos, incorporar os acompanhamentos dos defuntos, bem 

                                                                                                                                                                                   
Vicente, 1776-1787, fls. 134-164, 290v.-333v.; Livro das certidões de missas de irmãos defuntos da irmandade de 
São Vicente, 1794-1800, 160v.-197. 
93 Sobre o provável número de capelães ao serviço da irmandade de São Vicente consulte-se AISVTE, Fundo da 
irmandade de São Vicente, Livro de missas dos legados da irmandade de São Vicente, 1744-1746, fls. 235-243; 
Livro das certidões de missas de legados da irmandade de São Vicente, 1748-1749, fls. 1-146v.; Livro das certidões 
de missas de legados da irmandade de São Vicente, 1754-1755, fls. 1-148, Livro de missas de legados da 
irmandade de São Vicente, 1755-1758, fls. 4-87v.; Livro de missas de legados da irmandade de São Vicente, 1772-
1773, fls.68-80; Livro de missas de legados da irmandade de São Vicente, 1773, fls. 1-67; Livro de missas de 
legados da irmandade de São Vicente, 1773, fls. 1-82v.; Livro de certidões de missas de Legados da irmandade de 
São Vicente, 1774-1775, fls. 68-80; Livro das certidões das missas de legados da irmandade de São Vicente, 1775, 
fls. 1-82; Livro das certidões das missas de legados da irmandade de São Vicente, 1775-1776, fls. 1-68. 
94 As missas dos irmãos defuntos passaram a ser celebradas na igreja de Santa Ana pelos sacerdotes confrades da 
irmandade, e não os havendo, por quaisquer outros clérigos. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos 
Passos, Livro das certidões de missas dos irmãos defuntos e acompanhamentos da irmandade dos Passos e Santa 
Ana, 1716-1752, fls. 20-25, 40-41, 123-135v., 187, 194, 318-351, 458-495; Livro das certidões de missas dos 
irmãos defuntos da Irmandade dos Passos e Santa Ana, 1752-1778, fls. 4-18v., 24, 86v.-125, 250v.-300, 425, 
456v., 571-607. 
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como celebrar uma missa diária pelas almas dos irmãos vivos e defuntos.95 Este religioso tinha a 

particularidade de ser ele a apresentar aos fiéis a relíquia do Santo Lenho da irmandade, nos 

dias de Santa Ana, de Santa Cruz e nas sextas-feiras da Quaresma. Para além disso, competia-

lhe fazer a novena de Santa Ana.96 A nível religioso era também sua obrigação celebrar todos os 

dias uma missa97 pelos membros da confraria, vivos e defuntos.98  

Em relação aos restantes capelães, que rezavam as missas dos legados, sabemos que 

eram nove, em 1739. Alguns estavam encarregues de celebrar missas quotidianas, outros 

semanais, um com missas durante meio ano e outro com a responsabilidade de celebrar vários 

sufrágios anuais. Em 1750, o número tinha aumentado para 10 capelães.99 Os capelães das 

missas como tinham contratos anuais, precisavam de os renovar todos os anos, à semelhança 

do sucedido noutras instituições congéneres. Podiam celebrar, conforme lhes fosse possível, 

missas por alma dos irmãos defuntos, não lhes sendo dada permissão para utilizar a igreja com 

o fim de dizer missas que não fossem da responsabilidade da irmandade.  

                                                             
95 O capelão da Misericórdia de Soure tinha igualmente por atribuição celebrar todos os dias uma missa. Confira-se 
Carvalho, Joaquim Ramos de, Comportamentos morais e estruturas sociais numa paróquia de antigo regime (Soure, 
1680-1720). Reconstituições, interpretações e metodologias, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 1997, pp. 275-277, tese de Doutoramento policopiada. 
96 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos e confraria de Santa Ana, 1747, fl. 90. O escrivão da confraria das Santas Chagas da igreja da 
Cividade apresentava igualmente aos devotos a mesma santa relíquia, todas as sextas-feiras do ano, depois da 
missa. AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro de estatutos da confraria das Santas 
Chagas, 1719, fl. 188; Livro de estatutos da confraria das Santas Chagas, 1740, não paginado. Na Idade Moderna, 
existia um largo número de fragmentos venerados como tendo pertencido à cruz de Cristo, quer em Portugal, quer 
na Europa católica. Acreditava-se que o contato destas relíquias com as pessoas podia contribuir para a salvação do 
corpo e da alma. Veja-se Conceição, Joaquim Fernandes da, Espiritualidade e Religiosidade no Portugal moderno – 
O Agiologio lusitano do Padre Jorge Cardoso, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996, p. 64, 
dissertação de Mestrado policopiada. 
97 No ano de 1500, a confraria dos pescadores e mareantes de Aveiro tinha um capelão responsável por rezar uma 
missa todos os dias, exceto nos dias de Nossa Senhora em que seria cantada, pelas almas dos confrades vivos e 
defuntos. Confira-se Neves, Francisco Ferreira, “A confraria dos pescadores e mareantes de Aveiro (1200-1855),” in 
Arquivo do Distrito de Aveiro, nº 156, Aveiro, 1973, p. 247. 
98 Pelo seu trabalho, para além do pagamento das missas que celebrava, auferia 2400 réis de salário anual. O 
capelão recebia igualmente 60 réis por cada acompanhamento feito. Em 1755 esta irmandade atribuiu mais 
algumas competências ao capelão-mor, na mesma forma em que os capelães-mores das outras irmandades eram 
providos: confiava-lhe o livro de missas, quer as ditas pelos irmãos defuntos, bem como as instituídas por legados 
perpétuos, para assistir ao assinar dos celebrantes e reconhecer as assinaturas. Competia-lhe também velar pela 
limpeza e asseio dos altares, bem como dar indicações ao servo sobre os paramentos a colocar nestes. A partir da 
sacristia, coordenava e supervisionava as missas que eram ditas na igreja. Era ele que entregava aos celebrantes o 
dinheiro das missas, uma vez estas assinadas. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus do Santos Passos, Livro 
dos termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, fls. 313-313v. O capelão da 
irmandade de Santo António do Funchal devia igualmente verificar o asseio do altar da instituição. Estreia, Nídia 
Maria Moura, As confrarias do cabido da Sé do Funchal, Funchal, Centro de Estudos de história do Atlântico, 2002, 
p. 81-82. 
99 Ao longo do século XVIII, o número de capelães ao serviço da Misericórdia de Santarém variou entre sete e nove. 
Confira-se Rodrigues, Martinho Vicente, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, cinco séculos de história, 
Santarém, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2004, pp. 90-93. 
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Os capelães dos legados eram escolhidos preferencialmente entre os confrades e filhos 

de confrades e, em segunda hipótese, entre os clérigos da cidade.100 A todos se pedia 

comportamento digno, evitando conflitos entre si e com a irmandade. Do mesmo modo, foi-lhes 

igualmente atribuída a tarefa de impedir o acesso de sacerdotes externos à irmandade à igreja 

com intuito de celebrar sufrágios alheios à instituição, durante mais do que três dias, sem 

autorização da Mesa. Os capelães dos legados deviam dizer alternadamente as missas dos 

domingos e dias santos da irmandade, bem como estar presentes nas festas de Santa Ana e do 

Bom Jesus, envergando as suas sobrepelizes. Ou seja, exigia-se-lhes a presença, mas 

paramentados.101 Para além disso, tinham de acompanhar a irmandade nas procissões em que 

esta tomasse parte e benzer a água das pias da igreja.102 

Por seu turno, a irmandade de Santa Cruz, pelos estatutos de 1702, previa a existência 

de 12 irmãos deputados, os quais, mensalmente, de forma rotativa, estavam encarregues de 

zelar para que todas as missas da instituição fossem cumpridas nos dias e altares definidos 

pelos instituidores.103 Estes irmãos supervisionavam a assinatura dos livros de missas dos 

celebrantes, elaborados pelo mesário vedor das missas. Cabia-lhes também a missão de avisar a 

Mesa para a necessidade de escolher um capelão, para substituir algum dos que estavam a seu 

serviço, se verificassem que não cumpria com a sua obrigação de celebrar missa, durante mais 

de 15 dias. Deviam igualmente zelar no sentido de os capelães se comportarem dignamente no 

                                                             
100 Em 1755, a confraria tinha oito capelas de missa quotidiana, duas de missas semanais, e uma meia capela 
quotidiana. Nas capelas semanais havia uma de quatro missas e a outra de uma missa semanal na qual se 
juntavam outras missas ao longo do ano, avulsas, tal como sucedia na irmandade de Nossa Senhora-a-Branca. Em 
1764 surgiu uma décima-segunda capela diária. Em 1766 foi instituída uma capela de duas missas semanais. 
AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro I das certidões de missas dos legados de Santa 
Ana de 1721 a 1731 em que se uniu à Irmandade dos Passos e das certidões das missas dos legados dos Passos 
desde 1726 a 1757, fls. 157-224v.; Livro segundo das certidões das missas dos legados da irmandade do Bom 
Jesus dos Passos, 1755-1764, fls. 5-76, 319-390; Livro terceiro das certidões das missas dos legados dos Passos e 
Santa Ana desde a capela 4ª de Julho de 1764 até à capela 13 última de Junho em que se uniu a Santa Cruz, fls. 
8v., 39v.-111v., 165, 331v.-373, 541-582. 
101 A função dos paramentos ricamente decorados no período barroco é de reforço dos mecanismos de atração dos 
sentidos dos crentes. Em 1737 o cabido bracarense encomendou paramentos bordados a ouro para serem 
utilizados pelos clérigos da Sé. Veja-se sobre este ponto Alves, Natália Marinho Ferreira, “Nótula para o estudo da 
paramentaria bracarense no século XVIII,” in Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 308, 310. 
102 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos e Santa Ana, 1747, fls. 66, 110v.-113, 116-119. 
103 Em relação às missas dos irmãos defuntos, pelo menos a partir de 1705, estas parecem ser celebradas por 
sacerdotes externos à irmandade, para além daqueles que pertenciam à instituição. Pelo menos os capelães não 
estavam incumbidos especificamente destes sufrágios. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro das 
certidões das missas dos irmãos defuntos e alguns legados da irmandade de Santa Cruz, 1631-1745, fls. 166-204 
209v.-225v., 266-273v., 312-324v., 375-382v., 429-437v., 486v.-484, 542v.-555; Livro de estatutos da irmandade 
de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 1773, fls. 279v.-280. 
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interior da igreja. Deste modo, os 12 irmãos exerciam uma função de vigilância permanente, 

relativamente ao desempenho dos capelães que estavam ao serviço da irmandade. É de 

salientar, particularmente, o exercício de competências que em outras confrarias foram 

atribuídas ao capelão-mor, especialmente no que dizia respeito à supervisão da assinatura das 

missas, por parte dos capelães. Teriam os responsáveis pela confraria menor confiança no 

capelão-mor, para exercer com veracidade este trabalho?104 Ou o volume de sufrágios existente 

numa das mais poderosas confrarias da cidade requeria uma vigilância mais empenhada e 

alargada? 

Os estatutos de 1702 determinavam que o capelão-mor celebrasse uma missa, no 

alvorecer do dia, aos domingos e dias santos, enquanto os capelães encarregues dos legados 

diziam, nesses dias, uma missa às 11 horas. A missa celebrada ao romper do dia, às sextas-

feiras, era preferencialmente dita por um confrade sacerdote. O capelão-mor devia ser uma 

pessoa de bom comportamento, brando na sua personalidade, confessor e perito em cantochão. 

A irmandade facultava-lhe uma habitação para morar, situada perto da igreja.105 Através deste 

apoio habitacional, a instituição pretendia tornar mais atraente e prestigiado o cargo de capelão-

mor. Por outro lado, o facto de a residência do capelão se situar perto da igreja contribuía para 

uma maior prontidão na resposta deste clérigo aos seus deveres laborais.106 Todas as manhãs 

estava presente na sacristia, até às 10 horas no Verão e às 11 horas durante o Inverno, tendo 

todas as alfaias referentes ao culto, limpas e preparadas na sacristia, ao mesmo tempo que se 

certificava se as lâmpadas de azeite da igreja se mantinham acesas enquanto esta estivesse 

aberta. O capelão-mor supervisionava os servos nas limpezas a que procediam no interior da 

igreja e indicava-lhes os panos litúrgicos que deviam colocar nos altares, competência também 

atribuída ao capelão-mor de São Vicente.107  

                                                             
104 Em Zaragoza, na Idade Moderna, muitos sufrágios eram celebrados sem controlo, o que motivava justas dúvidas 
sobre a sua veracidade. Para este assunto leia-se Lorenzo Pinar, Francisco Javier, “El comercio de la muerte en la 
Edad Moderna…,” p. 437. 
105 Os capelães do mosteiro das Descalças Reais em Madrid viviam numa casa contígua ao dito Mosteiro. Consulte-
se a este respeito Muñoz Serrulla, Maria Teresa, Francisco Piquer y la creacion del Monte de Piedad de Madrid… p. 
90. 
106 O capelão do hospital da Misericórdia de Viseu tinha aposentos privados no estabelecimento de saúde, como 
forma de prontamente poder atender espiritualmente aos doentes. Sobre este facto confira-se Magalhães, Vera 
Lúcia Almeida, O hospital novo da Misericórdia de Viseu. Assistência, poder e imagem, Viseu, Santa Casa da 
Misericórdia de Viseu, 2011, p. 137. 
107 Sobre os panos ou frontais que deviam ser colocados nos altares, leia-se Torres Giménez, Maria Raquel, Formas 
de organización y prática religiosa en Castilla la Nueva. Siglos XIII-XVI, Madrid, Faculdade de Geografia y História de 
la Universidad Complutense de Madrid, 2002, pp. 615-630, tese de Doutoramento policopiada. 
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A irmandade confiava-lhe as chaves da igreja, bem como as do sacrário, concedendo-

lhe, desta forma, uma grande responsabilidade, quer na segurança do edifício, quer na 

permissão aos clérigos celebrantes para que pudessem distribuir a sagrada comunhão.108 Era-lhe 

determinado que não consentisse a celebração de missas não autorizadas no altar-mor, sendo 

este o mais importante do templo. O capelão-mor podia conceder licença, até um limite de 15 

dias por ano, para que os clérigos beneficiados, sem nenhuma relação com a irmandade, 

celebrassem missas na igreja. Essa autorização era diminuída para oito dias, se porventura se 

tratasse de outros religiosos.109 Neste ponto particular era concedida aos confrades da irmandade 

uma regalia, para poderem mandar dizer missas sem licença, desde que fossem por sua 

intenção particular ou de devoção por algum santo. Se porventura se tratassem de missas 

instituídas por um legado ou deixadas em testamento, eram obrigados a pedir licença à Mesa, 

como qualquer outra pessoa.  

Do mesmo modo que sucedia com os seus colegas de outras irmandades, o capelão-

mor de Santa Cruz devia ter sempre providas de água benta as pias respetivas e zelar no sentido 

de os paramentos utilizados pelos sacerdotes se manterem limpos, devendo também andar 

vestido de loba e sobrepeliz, enquanto houvesse celebrações dentro do templo.110 As 

preocupações que esta e outras confrarias mostraram sobre os seus clérigos se apresentarem 

dignamente, bem como de zelarem pela limpeza e prontidão de uso dos objetos litúrgicos, 

correspondiam certamente a uma vontade manifestada na preservação de uma imagem digna, 

não só diante dos preceitos religiosos, como também aos olhos de todos os devotos. A 

irmandade tinha interesse na celebração eficiente das missas, sem atrasos ou falhas e, nesse 

sentido, competia ao capelão ter a sacristia provida com o vinho, as hóstias e a cera 

necessários, ordenando ao servo o provimento destes bens.111   

                                                             
108 A segurança do templo era bastante importante. Por exemplo, no Brasil, na zona de Minas Gerais, na Época 
Moderna, eram frequentes os roubos de paramentos, objetos litúrgicos e hóstias consagradas. Confira-se Campos, 
Adalgisa Arantes, “Irmandades Mineiras e Missas”…, p. 67. 
109 Os clérigos beneficiados eram os mais importantes e ricos dentro do quadro sacerdotal. Tinham direito a gozar, 
em vida, das rendas de certos bens consagrados a Deus. Consulte-se Capela, José Viriato, As freguesias do distrito 
de Braga…, 2003, p. 583. 
110 Sobre a importância da limpeza dos paramentos usados pelos sacerdotes, bem como a utilização de sobrepelizes 
pelos capelães nas celebrações consulte-se Beirante, Maria Ângela, “Ritos alimentares em algumas confrarias 
portuguesas medievais”, in Actas do Coláquio Internacional Piedade Popular, sociabilidades representações e 
espiritualidades, Lisboa, Terramar, 1999, p. 568; Pereira, Isaías da Rosa, “Visitas paroquiais dos séculos XIV, XV e 
XVI”, in Lusitânia Sacra, 2ª série, 4, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica 
Portuguesa, 1992, p. 315. 
111 O vinho, as hóstias, a cera e os paramentos, eram bens litúrgicos imprescindíveis para a celebração dos 
sufrágios. 
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Por fim, estes estatutos debruçavam-se igualmente sobre as relações do capelão com os 

seus colegas e com as Mesas. O capelão-mor e os restantes religiosos deviam tratar-se com 

respeito mútuo, bem como manifestar deferimento com os elementos da Mesa. Se o seu 

procedimento fosse considerado incorreto, podia ser admoestado, multado ou expulso, conforme 

a gravidade das suas faltas. Depois de multado duas vezes, à terceira seria despedido do serviço 

na irmandade. A sua expulsão era automática, no caso de proferir injúrias contra os mesários. A 

instituição não tolerava ser desrespeitada ao mais alto nível. Os mesários eram o poder instituído 

durante o seu mandato, razão que explica a aplicação de tal sanção. Constatamos a vontade 

permanente dos administradores da irmandade em zelar pela sua imagem, a qual se refletia na 

imagem que os bracarenses setecentistas tinham da instituição, um factor certamente 

importante para atrair legados pios destinados à salvação da alma, por parte dos fiéis. 

Do mesmo modo que sucedia nas irmandades com muitos encargos pios, também a de 

Santa Cruz tinha outros capelães contratados com o objetivo da celebração desses legados. Os 

capelães deviam possuir as mesmas qualidades humanas e virtuosas do capelão-mor, mas os 

capelães do coro tinham de ser examinados previamente para verificar se estavam aptos ao 

exercício de cantochão, antes de serem contratados.112 Os capelães do coro da irmandade de 

Santa Cruz estavam encarregados de cantar, ao estilo do cantochão, as missas de obrigação da 

irmandade que eram cantadas, acompanhados pelo som do órgão. A sua função principal era a 

de estar no coro todos os dias, para rezarem as horas canónicas por alma dos seus 

instituidores, como faziam também os capelães do coro da irmandade de São Vicente e da 

                                                             
112 Os capelães do coro de Santa Cruz foram instituídos, na sua maioria, no fim do século XVII, à exceção de um 
estabelecido já no início do século XVIII. Além de rezarem no coro as horas canónicas do breviário romano, (que 
podiam cantar nos dias de festas principais cristãs) tinham de rezar uma missa quotidiana, que era cantada nos 
dias santos e domingos. No fim da missa, deviam ir à sepultura dos instituidores rezar um responso e algumas 
orações por sua alma, segundo os instituidores D. Natália da Silva e João Lopes Quarto. O seu pagamento diário era 
o de 40 réis distribuídos do seguinte modo: por “matinas” dez réis; por “primeira” quatro réis, por “terceira,” 
“sexta” e “noa,” a três réis cada uma; por “vésperas” seis reis, por “completas” quatro réis, por missa quatro réis, 
por responso, três réis. Os responsos eram por alma dos instituidores e seus parentes, com exceção às segundas e 
sextas-feiras em que eram rezados pelas almas do Purgatório. Sobre os dois capelães do coro instituídos por 
Francisco Álvares Pereira e Maria Pereira da Cruz não temos dados mais completos, apenas sabemos que rezavam 
nele por alma dos seus instituidores, celebrando uma missa todos os dias em favor dos mesmos. AISC, Fundo da 
irmandade de Santa Cruz, Livro dos documentos relativos aos legatários, D. Natália da Silva, João Lopes Quarto, Dr. 
Almeida Passos, Sebastião de Freitas, Lourenço Veloso, 1575-1754, não paginado; Livro de termos de mesa e 
juntas da irmandade de Santa Cruz, 1701-1734, fls. 90-90v. A propósito dos capelães do coro de Santa Cruz leia-se 
Costa, Luís, O Templo de Santa Cruz, Braga, Edição da Irmandade de Santa Cruz, 1993, pp. 25, 51-52. Sobre a 
instituição de legados de missas, que incluíam também a recitação das horas canónicas e a visita dos clérigos ao 
túmulo do instituidor, para sufragar a sua alma e relembrar a sua memória, consulte-se Carvalho, Elisa Maria 
Domingues da Costa, “A fortuna ao serviço da salvação da alma…, pp. 26-27, 30; Costa, Teresa; Calvão Filipe, 
“Fundação de capelas na Lisboa quatrocentista: da morte à vida eterna”, in Lusitânia Sacra, 2ª série, 13-14, Lisboa, 
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 2001-2002, p. 363. 
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irmandade de Nossa Senhora-a-Branca. O mesmo se passava na Misericórdia da cidade. Em 

qualquer um destes coros, existia um “capelão contador” responsável por verificar os que 

faltavam às orações prescritas, com o intuito de lhes serem aplicados descontos nos seus 

salários.113  

Os capelães dos legados deviam celebrar corretamente os sufrágios perpétuos a seu 

cargo, sendo preferencialmente escolhidos entre os irmãos sacerdotes que integravam a 

confraria.114 A entrega destes serviços aos confrades sacerdotes era uma forma de os atrair para 

a instituição, porquanto lhes era garantido um serviço pago, que lhes proporcionava maiores 

rendimentos. Todos os capelães deviam participar nas procissões da confraria, envergando as 

respetivas sobrepelizes, bem como nas celebrações realizadas no “Aniversário” da instituição e 

na festa de Santa Cruz. A sua ligação laboral com a Mesa era precária, a exemplo do que 

sucedia noutras instituições confraternais, como já referimos. Anualmente, os capelães de Santa 

Cruz, tinham de fazer um requerimento à Mesa para serem mantidos nos seus cargos e esta 

podia despedi-los quando entendesse, sem ser obrigada a justificar-se. Se fossem admoestados 

por algum comportamento indevido, a Mesa tinha por obrigação fazer um assento escrito do 

facto, para que este ficasse registado. Os prevaricadores eram penalizados de forma mais 

agravada se reincidissem.115 

Nos estatutos de 1762, o mesário “vedor das missas” ficou com a supervisão dos livros 

de missas dos legados e das dos irmãos defuntos, consultando-os todos os dias na sacristia, 

para averiguar se os capelães diziam as missas da sua obrigação, tarefa antes desempenhada 

pelos 12 irmãos deputados. As razões que levaram a esta alteração não são mencionadas de 

modo concreto, mas é possível que alguns dos referidos confrades, encarregues deste controlo 

                                                             
113 O “contador do coro” era eleito anualmente entre os capelães do mesmo. AISC, Fundo da irmandade de Santa 
Cruz, Livro da contagem do coro que compreende as esmolas de reza, recibos, vencimentos, e revelias dos 
capelães, 1691-1820, fls. 41v.-44; 177-183v.; AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de 
termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-1787, fls. 50v., 97; AISVTE, Fundo da irmandade 
de São Vicente, Livro da contagem do coro de São Vicente, 1761-1787, fls. 2-5; Livro da contagem do coro de São 
Vicente, 1787-1820, fls. 28-31. Para este assunto consulte-se igualmente Pereira, Isaías da Rosa, “Visitas 
paroquiais dos séculos XIV, XV e XVI…,” p. 315. 
114 Para além dos capelães, pelo menos desde o início do século XVIII, também os confrades clérigos de Santa Cruz 
tinham de estar presentes no ofício do “Aniversário” da irmandade. Todavia, no fim da centúria, estes confrades 
pareciam mostrar renitência em comparecer em número suficiente nesta celebração, tendo o servo da irmandade 
que os chamar para cumprirem esta obrigação estatutária. A comparência de clérigos, em número insuficiente, no 
ofício celebrado por ocasião do “Aniversário,” motivou a abolição desse ato em 1788. AISC, Fundo da irmandade de 
Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 1773, fl. 280v.; Livro de estatutos 
da irmandade de Santa Cruz, Bom Jesus dos Santos Passos e Santa Ana, 1788, fl. 71; Livro de termos de mesa da 
irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fl. 482v. 
115 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1763, 
1773, fls. 261-262, 264v.-265v., 280v.-281, 284-285, 291-296. 
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sobre a celebração dos sufrágios, fossem negligentes nesta tarefa. Concentrando-a unicamente 

no “vedor das missas,” em vez de a dispersar por diferentes indivíduos, a Mesa sabia melhor a 

quem atribuir e pedir responsabilidades. Este mesário tinha também a obrigação de zelar no 

sentido de as missas pelos irmãos defuntos serem celebradas nos altares da igreja de Santa 

Cruz.116 As funções do capelão-mor e dos restantes capelães foram, em geral, mantidas. O 

capelão-mor ficou incumbido de elaborar, ou mandar elaborar, de forma legível, os livros de 

missas, uma tarefa antes a cabo do vedor, o qual agora estava apenas incumbido da tarefa de 

verificar se estavam bem redigidos.117 A irmandade tinha uma verdadeira preocupação com a 

redação dos livros de missas. Eles eram os instrumentos que lhe permitiam controlar o 

cumprimento dos sufrágios, nos dias e locais designados pelos instituidores. Constituíam 

também elementos de prova de uma boa gerência da salvação da alma dos legatários, tão 

necessária à captação de novos legados pios. Há ainda que considerar que este era o principal 

setor de atividade da irmandade. 

Por outro lado, pedia-se ao capelão-mor que estivesse mais vigilante sobre os capelães, 

para verificar se celebravam os sufrágios a seu cargo, devendo denunciar os infratores, bem 

como chamar outros clérigos para celebrar alguma missa, na falta do capelão competente.118 

Com estas atribuições, a irmandade esperava que o capelão-mor atuasse como um vigilante 

atento de modo a impedir desvios na forma como os sufrágios eram celebrados, para além de 

intervir eficazmente na supressão de faltas dos seus colegas. Foi-lhe também atribuída a 

possibilidade de confecionar as hóstias para a celebração das eucaristias, uma tarefa que lhe 

renderia mais cinco mil réis de salário anual, se a aceitasse.119 O trabalho de vigilância atribuído 

ao capelão-mor e, por vezes, aos mesários, sustentava a credibilidade da instituição no 

cumprimento dos sufrágios a que se comprometera. O setor relativo à salvação da alma, na 

verdade, tinha uma grande importância nas confrarias de maior poder, prestígio e capacidade 

económico-financeira. Ele proporcionava-lhes a fruição e gestão de bens de raiz e de fundos 

monetários, embora se tenha tornado cada vez mais complexo e de difícil gestão. O 

cumprimento dos encargos pios, subjacentes a estes meios, era portanto fundamental para 

                                                             
116 Deste modo, era mais fácil verificar se os sufrágios eram efetivamente celebrados. 
117 O capelão era pago com mais dois mil réis, para além do seu salário, se quisesse tomar o encargo de redigir 
estes livros. 
118 Esta tarefa de vigilância no cumprimento dos sufrágios dos legados pios, por parte dos sacerdotes responsáveis, 
era também executada pelo capelão da Misericórdia de Fão na Época Moderna. Confira-se Mariz, Carlos Domingos 
da Venda, A Santa Casa da Misericórdia de Fão…, p. 75.  
119 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 363-364v., 386-388, 391-392, 403-410. 
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manter esta relação. Mas também, em termos simbólicos, constituía uma marca de prestígio e 

confiança espiritual dos devotos preocupados em alcançar o Paraíso. Ao estabelecer homens 

com a responsabilidade administrativa e moral de velarem pela celebração ordeira dos sufrágios, 

a irmandade transmitia um sinal de credibilidade aos potenciais interessados na fundação de 

sufrágios perpétuos. 

Pela revisão estatutária de 1773, a irmandade de Santa Cruz definiu uma idade mínima 

para a eleição do capelão-mor. Este devia ter pelo menos 40 anos de idade, ao invés do que 

sucedia com os capelães-mor da irmandade de São Vicente e da de Nossa Senhora do Ó.120 

Pensamos que o motivo, para este requisito, seria o de ter, neste lugar fundamental do culto da 

igreja da irmandade alguém com maior experiência, quer nas suas funções sacerdotais, quer 

nas relações com os outros, ajudando, assim, a que se mantivesse um ambiente mais cordial 

entre todos, dentro da igreja. As competências do capelão principal foram alargadas nestes 

estatutos, pedindo-se-lhe um papel mais ativo na supervisão do funcionamento das celebrações 

pias efetuadas no interior da igreja. Deste modo, o capelão-mor devia coordenar a ordem da 

celebração das missas, de acordo com a chegada dos clérigos ao templo e, ao mesmo tempo, 

evitar que na sacristia tivessem lugar conversas, por ser o lugar onde os sacerdotes se 

preparavam para as missas e davam graças depois de as terem celebrado.121 O objetivo poderia 

ser também o de evitar ruídos potencialmente perturbadores das celebrações que decorriam no 

interior do templo, desrespeitando a sua dignidade religiosa.  

O capelão-mor devia vigiar os sacerdotes que celebravam, alertando-os para qualquer 

erro que cometessem no seu ofício,122 avisando o “vedor das missas” sobre os reincidentes na 

celebração incorreta dos sufrágios.123 Podia castigar os serventes mais novos incumpridores e 

                                                             
120 O capelão-mor da Misericórdia de Macau, na Idade Moderna, devia ter mais de 30 anos. Seabra, Leonor Dias de, 
A Misericórdia de Macau (séculos XVI a XX). Irmandade, Poder e Caridade na Idade do Comércio, Macau, 
Universidade de Macau; Universidade do Porto, 2011, pp. 112-113. Condição idêntica deviam possuir os capelães 
da Misericórdia de Coimbra. A este respeito leia-se Coelho, Paulo Alexandre Brandão, A Santa Casa da Misericórdia 
de Coimbra, 1500-1700 (o poder da caridade), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003, pp. 73-
74, tese de Mestrado policopiada. 
121 Por estar muito tempo na sacristia, foi também encarregue de reconhecer as assinaturas dos sacerdotes que 
celebravam as missas dos legados e irmãos defuntos. Pediu-se-lhe igualmente que quando não estivesse a exercer 
outras funções de trabalho, mostrasse disponibilidade para confessar quem o procurasse. AISC, Fundo da 
irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 1773, fls. 490-492v. 
122 Do mesmo modo, o capelão-mor da Misericórdia do Porto tinha por função, em 1646, todas as manhãs, 
supervisionar os colegas celebrantes dos sufrágios, advertindo-os sobre as suas falhas e impedindo-os de celebrar 
se cometessem erros contínuos. Sobre estas tarefas confira-se Freitas, Eugénio de Andrea da Cunha e, História da 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, vol. III, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1995, p. 188. 
123 Os estatutos de 1788 foram mais flexíveis, não prescrevendo que o capelão-mor fosse tão rigoroso sobre os 
celebrantes. É possível que um excesso de rigor motivasse discórdias entre o capelão-mor e os celebrantes na 
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repreender em particular os servos mais velhos, que se comportassem de modo idêntico, 

devendo ainda avisar a Mesa em caso de reincidência. Este clérigo podia também conceder 

licença, havendo motivo justificado, aos capelães, para se ausentarem até oito dias. A nível 

religioso, tornou-se responsável por celebrar, para além da primeira missa dos domingos e dias 

santos, todas as cantadas que incluíssem acólitos, bem como uma às sextas-feiras, 

alternadamente com os seus colegas.124 Em relação a estes últimos, os estatutos de 1773, 

prescreviam multas para os capelães das missas dos legados que não pudessem dizer as 

missas da sua obrigação, sem primeiro darem conhecimento ao capelão-mor. Por outro lado, 

estes estatutos determinavam que os capelães das missas dos legados tinham prioridade 

quando fosse necessário escolher um novo capelão-mor, ou um capelão do coro.125 

O capelão-mor de Santa Cruz era, possivelmente, dos mais bem pagos nas confrarias da 

cidade. Para além de casa de habitação concedida pela irmandade, sabemos que, pelos 

estatutos de 1702, o seu salário era de oito mil réis anuais e 40 alqueires de pão, sendo-lhe 

atribuído um lugar entre os capelães que rezavam no coro, para além de receber ainda um 

pagamento pelos ofícios e acompanhamentos, feitos pela irmandade.126 Posteriormente, nos 

estatutos de 1762, o seu salário era já de 16 mil réis anuais, 40 alqueires de pão meado, 

mantendo-se a “capela do coro,” a casa habitacional e os pagamentos pelos ofícios e 

acompanhamentos, bem como o acréscimo de mais dois mil réis, pela redação dos livros das 

missas.127 A irmandade facultava-lhe ainda uma sobrepeliz para utilizar na igreja. Poucos anos 

depois, já sob vigência dos estatutos de 1773, o capelão-mor teve novo aumento salarial, 

passando a auferir 20 mil réis, mantendo os mesmos alqueires de pão meado, e os restantes 

                                                                                                                                                                                   
igreja, perturbando o bom funcionamento interno. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da 
irmandade de Santa Cruz, Bom Jesus dos Santos Passos e Santa Ana, 1788, fls. 80-86v. 
124 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 462-464, 488-498. 
125 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 462-464, 488, 489-498. Em geral, as funções dos capelães, salvo a nota acima, foram mantidas nos 
estatutos de 1788. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, Bom 
Jesus dos Santos Passos e Santa Ana, 1788, fls. 80-90. 
126 A presença dos responsáveis pelos serviços religiosos das confrarias, nos acompanhamentos dos irmãos 
defuntos era bastante frequente. Os capelães da Misericórdia de Proença-a-Nova estavam obrigados a comparecer 
nos funerais dos membros desta instituição. Para este assunto confira-se Goulão, Francisco, A Santa Casa da 
Misericórdia de Proença-a-Nova…, p. 106. 
127 No século XVI, o capelão da Misericórdia de Vila Viçosa era pago com 10 alqueires de trigo por ano. Leia-se a 
propósito Espanca, Joaquim José da Rocha, Memórias de Vila Viçosa, Fascículo XXIV, Vila Viçosa, Gráfica 
Calipolense, 1985, p. 14. Por seu turno, os capelães da Misericórdia de Bragança, em 1680, recebiam mais de 10 
mil réis anuais, 48 alqueires de pão serôdio e 50 réis por cada missa e ofício de nove lições celebrado por cada 
irmão defunto. Confira-se Castro, José de, A Santa e Real Casa da Misericórdia de Bragança, Lisboa, Tipografia da 
União Gráfica, 1948, pp. 75-76, 80. 
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pagamentos pelas tarefas desempenhadas, com a diferença de agora receber quatro mil réis por 

fazer as pautas dos livros das missas.128  

A análise feita aos capelães das missas dos legados perpétuos das instituições 

confraternais, no século XVIII, permitiu concluir que quase todos eles eram escolhidos pelas 

irmandades conforme a vontade destas. Encontrámos, todavia, duas exceções. Em 1737, o 

abade de Vilarinho das Cambas deixou um legado de missa quotidiana à irmandade de Santa 

Cruz, onde determinou que devia ser entregue a um clérigo da sua família. No mesmo sentido, 

em 1701, Dona Ângela Peixoto instituiu uma missa quotidiana na confraria de São Tiago da 

Cividade, que seria celebrada por um capelão pertencente à sua família.129 Contudo, a tendência 

seguida parece ter sido claramente a de deixar ao arbítrio das organizações confraternais, a 

escolha dos capelães celebrantes destas missas perpétuas. 

 

5.2.1 Os conflitos com os capelães 

 

A sociedade da Época Moderna estava imbuída de uma elevada conflitualidade, mas 

esta não pretendia colocar em causa a ordem social estabelecida. Na verdade, os conflitos, que 

surgiam recorrentemente, tinham lugar fundamentalmente entre certos grupos sociais e 

instituições ou, em alternativa, emergiam no seu interior, colocando em confronto os indivíduos 

que os compunham, por motivo de salvaguarda de certos direitos, privilégios ou reivindicações. 

Ou seja, as razões inerentes aos conflitos em determinados grupos, eram em primeiro lugar 

                                                             
128 Os estatutos de 1788 retiraram os 40 alqueires de “pão meado” ao salário do capelão-mor, provavelmente como 
forma de contenção de custos numa época de maiores dificuldades. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, 
Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 1773, fls. 294v., 407, 494v.; Livro de estatutos 
da irmandade de Santa Cruz, Bom Jesus dos Santos Passos e Santa Ana, 1788, fls. 86-86v. O salário do capelão de 
Santa Cruz era menor do que o da Misericórdia do Funchal, no século XVIII. Este último auferia 45 mil réis e, no fim 
da centúria, tinha um salário que chegava aos 100 mil réis anuais, para além das missas que celebrava e 50 
alqueires de trigo. Jardim, Maria Dina dos Ramos, A Santa Casa da Misericórdia do Funchal…, pp. 37-41. Já o 
capelão da Misericórdia de Soure tinha, no final do século XVII, um pagamento que se baseava sobretudo em 
géneros alimentares, que consistia em 130 alqueires de trigo, 64 almudes de vinho e quatro alqueires de azeite e 
2500 réis anuais. Consulte-se Carvalho, Joaquim Ramos de, Comportamentos morais e estruturas sociais numa 
paróquia de antigo regime…, pp. 275-277. 
129 AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro das certidões das missas e assentos dos irmãos da 
confraria São Tiago da Cividade, 1603-1794, fls. 610-616v.; Livro dos termos de eleições, mesas e juntas da 
confraria de São Tiago da Cividade, 1628-1794, fls. 119, 263v.; Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de 
termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1735-1757, fls. 38v.-41, 246v.; Livro de termos de mesa e 
junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fls. 202-203v. Na Misericórdia de Arrifana de Sousa, pelo contrário, 
no século XVII até às primeiras décadas do século XVIII, cerca de metade dos legados deixados previam que os 
capelães fossem da família dos legatários. Consulte-se Fernandes, Paula Sofia, “Legados de missas: salvar a alma 
protegendo parentes capelães”, in Santos, Carlota (coord.), Família, Espaço e Património, Porto, CITCEM, 2011, pp. 
181-185. 
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inerentes aos mesmos, não transbordando para um movimento social abrangente de 

contestação. Neste sentido, as confrarias enquanto espaços de interação social, económica e 

religiosa conheceram igualmente manifestações de conflitualidade interna, às quais não foram 

alheios os seus assalariados do clero.130 

 Sendo homens de religião, incumbidos de manter o culto sagrado e de sufrágio nestas 

instituições, os capelães deviam ser, como se assinalou, homens respeitosos e de bom trato, 

quer entre eles, quer com as Mesas, para manter a boa reputação das confrarias que serviam, 

aos olhos dos fiéis. O seu zelo, na celebração dos sufrágios, era imprescindível para o crédito 

destas instituições enquanto intermediárias privilegiadas entre os vivos e as almas do outro 

mundo. Contudo, apesar das intenções manifestadas, a análise das relações destes homens 

entre si, e com as organizações para quem trabalhavam, mostra que estas estavam longe de 

serem sempre pacíficas. Entre os capelães do coro, verificamos que, em 1748, numa visita feita 

pela Mesa da confraria de Nossa Senhora-a-Branca aos capelães que rezavam no coro da igreja, 

para verificarem o modo como cumpriam as suas funções, foi notório que estes alimentavam, 

por vezes, entre si, ódios e distúrbios, causando mal-estar e perturbando o bom funcionamento 

de toda a comunidade.131 Em 1786, os capelães do coro de São Vicente queixavam-se de um 

colega, que era simultaneamente capelão de coro e pároco coadjutor de uma outra freguesia, o 

que lhes parecia uma acumulação de funções incompatível de ser mantida.132 Para mostrarem o 

seu descontentamento, durante uma missa celebrada com o capelão-mor, em dia de São Bento, 

na qual deviam auxiliar o celebrante, abandonaram o coro em bloco, deixando o capelão-mor 

sozinho. Foi uma forma de marcarem posição face à Mesa, com o fim de pressionar esta a 

tomar alguma iniciativa. O referido capelão foi chamado à Mesa e decidiu optar por se desligar 

das funções.133 

                                                             
130 A propósito da conflitualidade no seio da sociedade do Antigo Regime, quer entre os grupos sociais ou 
instituições, como as confrarias, quer no seu interior entre os indivíduos que as compunham veja-se Araújo, Maria 
Marta Lobo de, “Les élites en conflit: les Misericórdias portugaises aux XVI-XVIII siécles,” in SEMATA, Ciências 
Sociais e Humanidades, vol. 21, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2009, pp. 188-
199; Hespanha, António Manuel, “A resistência aos poderes” in Mattoso, José (dir.), História de Portugal – O Antigo 
Regime, vol. IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 451. 
131 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da confraria de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1740-1766, fls. 73-74. 
132 Sobre disputas entre capelães consulte-se, igualmente, Pereira, Isaías da Rosa, “Visitas paroquiais dos séculos 
XIV, XV e XVI”…, p. 315. 
133 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1781-
1790, fls. 178v.-179. Já em 1757 um capelão fora expulso por se ter travado de razões com um colega. AISVTE, 
Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-1765, fl. 280v. 
Os capelães do coro da irmandade de São Vicente tiveram uma longa duração. Confira-se Costa, Luís, A igreja 
paroquial de São Vicente…, p. 57. 
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Na irmandade de Santa Cruz, em 1728, dois capelães do coro da casa travaram-se de 

razões, de uma forma tão exaltada, que chegaram a agredir-se fisicamente. Não tolerando 

semelhante comportamento, a Mesa decidiu expulsá-los. Em 1753, um outro capelão do coro 

perturbava o seu funcionamento proferindo palavras disparatadas e fazendo “caretas,” o que 

fazia rir os colegas. Numa ocasião causou um sobressalto entre os capelães, chegando a brandir 

uma navalha à sua frente. Considerado como demente, e depois de a Mesa ter apelado a que se 

submetesse a tratamento, o que não fez, foi despedido.134 Quarenta anos mais tarde, teve lugar 

outro desacato entre o capelão “contador” do coro, um padre celebrante e o capelão-mor. O 

referido “contador” não quis esperar pelo início da celebração de uma missa cantada, estando já 

o sacerdote paramentado na sacristia, decidindo rezar a hora canónica “noa” com os seus 

colegas no coro. Bastante desagradado com este procedimento, o sacerdote que estava já 

pronto para a celebração, retornou exaltado à sacristia para se desparamentar, não querendo ele 

também aguardar pelo término da oração do coro. Preocupado com o ânimo e as palavras 

exaltadas que o sacerdote empregou, o capelão-mor admoestou-o. Ao invés de se acalmar, o 

referido celebrante reagiu proferindo palavras “impróprias daquele tempo e lugar.”135 O resultado 

foi a não celebração da missa, para grande escândalo dos fiéis presentes, o que resultou em 

prejuízo da imagem de dignidade da irmandade. A Mesa chamou os dois sacerdotes à sua 

presença, sendo ambos despedidos, embora o “contador” fosse posteriormente readmitido, por 

ter reconhecido a sua culpa e ser de grande utilidade para a instituição.136   

Por vezes, os capelães injuriavam os mesários. Em 1734, um capelão de Santa Cruz 

proferiu palavras menos respeitosas sobre os mesários, sendo, por isso, expulso. Apresentou-se 

posteriormente à Mesa, pedindo “humildemente desculpa,” referindo estar exaltado. Perante 

este procedimento, a Mesa decidiu perdoá-lo e readmiti-lo. 137  

                                                             
134 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 
1701-1734, fls. 511-512v.; Livro de termos da mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz,  1735-1757, fls. 468v., 
484. 
135 As injúrias e agressões entre os capelães do coro sucederam também na Misericórdia de Braga. Consulte-se, a 
este propósito, Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga: assistência material e espiritual (das origens a 
cerca de 1910), vol. III, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e Autora, 2006, p. 615. 
136 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, 
fls. 120v.-121. 
137 Em 1740 e 1743 foram registados distúrbios entre os capelães e o capelão-mor, trocando-se, na ocasião, injúrias 
entre eles. Em 1745, os conflitos entre dois capelães do coro diziam respeito às horas em que deviam rezar. E, na 
verdade, em 1751, os coristas de Santa Cruz foram admoestados por rezarem fora de horas e de modo 
desordenado e apressado. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz Livro dos termos de mesa e juntas da 
irmandade de Santa Cruz, 1701-1734, fls. 511-511v., 647; Livro de termos de mesa e juntas da irmandade de 
Santa Cruz, 1735-1757, fls. 112-113, 185, 248, 391, 468, 482v.-484. Por seu turno, alguns sacerdotes que 
celebravam missas na igreja de São Vicente queixavam-se dos distúrbios que, por vezes, existiam entre os capelães 
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Não eram apenas os conflitos, as agressões e as injúrias que eram apontados aos 

capelães celebrantes. A forma como cumpriam as suas funções pias, era, por vezes, igualmente 

motivo de preocupação para as Mesas. Na irmandade de Santa Cruz, em 1746, alguns capelães 

não diziam as missas nos dias determinados pelos instituidores e assinavam os livros de modo 

desordenado, o que motivou uma intervenção do órgão dirigente, para que fossem mais 

cuidadosos.138 Algumas décadas depois, em 1779, constatava-se que os capelães não 

celebravam sempre as missas de legados nos altares prescritos pelos instituidores, chegando 

mesmo a assinar as certidões das missas, antes de as celebrarem, o que motivava fortes 

suspeitas sobre a sua seriedade.139 Situação semelhante foi constatada pela Mesa da confraria de 

Santa Ana, na década de 1730, a qual verificou que os capelães dos seus legados não 

celebravam as missas nos dias previstos, nem do modo definido pelos legatários, chegando os 

capelães a fazerem trocas entre as missas que cada um devia dizer.140 Estas lacunas, sobretudo 

as sucedidas na irmandade de Santa Cruz, demonstram falhas no controlo da celebração dos 

sufrágios, o qual estava nesta altura a cargo do capelão-mor. Não podemos pôr de lado a 

hipótese de este ter sido conivente com estas situações, em conluio solidário com os seus 

colegas de trabalho. 

Do mesmo modo, também os capelães dos coros nem sempre cumpriam bem os seus 

compromissos. Na década de 1780, na irmandade de Santa Cruz, devido aos baixos honorários, 

bem como à dificuldade da instituição em os aumentar, era notória a admissão de homens 

inábeis para estas tarefas. Estes rezavam sem pausas e cantavam as missas de tal modo, que 

provocavam a troça entre os fiéis, em vez de suscitarem devoção.141 Aos capelães do coro de 

                                                                                                                                                                                   
do coro, os quais perturbavam o seu trabalho. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de devassas da 
irmandade de São Vicente, 1750-1787, fl. 27v. 
138 Já no século XVII, na Misericórdia de Coimbra, vários dos capelães cumpriam mal as suas obrigações, não 
celebrando as missas nos dias preceituados. A respeito destas falhas leia-se Coelho, Paulo Alexandre Brandão, A 
Santa Casa da Misericórdia de Coimbra…, pp. 76-77. 
139 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1735-
1757, fls. 270, 275v.; Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fls. 279-279v. Na 
verdade, havia até elementos do clero que assinavam certidões em como tinham celebrado missas, sem que esse 
fato correspondesse à verdade. Consulte-se Abreu, Laurinda, “Purgatório, Misericórdias e caridade: condições 
estruturantes da assistência em Portugal (séculos XV-XIX),” in Dynamis, Granada, Universidade de Granada, 2000, 
p. 406; Marques, João Francisco, “Rituais e manifestações de culto”, in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), História 
Religiosa de Portugal, vol. 2…, p. 593. 
140 Em relação às irregularidades dos capelães de Santa Ana verifique-se AISC, Livro de termos de mesa, eleições e 
juntas da confraria de Santa Ana, 1625-1737, fl. 197v. 
141 Sobre as deficiências no canto, por parte dos capelães do coro da Santa Casa da Misericórdia de Braga, confira-
se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga: assistência material…, p. 620. Pelo contrário, os capelães do 
coro da igreja dos clérigos no Porto, no século XVIII, celebravam os ofícios divinos rezados e cantados, de forma 
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Santa Cruz, aos de Nossa Senhora-a-Branca e aos de São Vicente eram apontadas outras 

críticas. Era patente, por vezes, os sacerdotes desafinarem no canto das missas, não fazerem as 

suas orações como deviam, rezando fora das horas previstas, de forma apressada e 

desordenada. Alguns dos capelães do coro de Nossa Senhora-a-Branca negavam-se a cantar 

uma missa às sextas-feiras, conforme se tinham comprometido.142 Que motivos sustentavam 

estas falhas, recusas, desleixos e negligências? É possível que, em certos casos, os religiosos 

tivessem tendência a relaxar os seus procedimentos e obrigações quando a vigilância sobre os 

seus deveres afrouxasse. Para além disso, não podemos esquecer que, provavelmente, certos 

elementos do clero aqui nomeados terão enveredado pela carreira eclesiástica não por convicção 

interior, mas por imposições familiares, sociais e económicas. Este facto podia ter reflexos na 

qualidade dos serviços religiosos que prestavam. Por fim, estes sacerdotes podem ter assumido 

estas atitudes e comportamentos como forma de manifestarem o seu descontentamento face às 

instituições confraternais, nomeadamente ao nível dos salários que auferiam. Aliás, como vimos, 

os pagamentos proporcionados aos religiosos constrangiam as irmandades a contratar os de 

menor capacidade e qualidade laboral. 

 De facto, o maior motivo de discórdias, sobretudo na segunda metade do século XVIII, 

foram os pagamentos feitos pelas irmandades a estes indivíduos, pelas missas que 

celebravam.143 Na verdade, em várias confrarias, os capelães foram exigindo aumentos dos 

preços dos sufrágios, tendo em atenção a subida do custo de vida e as épocas de maior crise na 

cidade, especialmente nos anos de 1769-70 e na década de 1790.144 Quando não viam 

                                                                                                                                                                                   
ordeira e afinada. Consulte-se, sobre estes capelães, Coutinho, B. Xavier, “Novos subsídios para a história da igreja 
e irmandade dos Clérigos…,” p. 41. 
142 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da confraria de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1740-1766, fls. 73-74; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 
1777-1787, fl.172; AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, Bom 
Jesus dos Santos Passos e Santa Ana, 1788, fl. 88; Livro dos termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 
1757-1772, fls. 13-13v.; Livro dos termos de mesa da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fls. 290-291; Livro 
dos termos de mesa da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fls. 120-121; AISV, Fundo da irmandade de São 
Vicente, Livro de devassas da irmandade de São Vicente, 1750-1787, fls. 23v., 53, 58, 63. Sobre a forma ligeira e 
indigna com que os clérigos celebravam os ofícios e sufrágios de defuntos, consulte-se Abreu, José Paulo, Em Braga 
de 1790 a 1805: D. Frei Caetano Brandão: o reformador contestado, Braga, Universidade Católica Portuguesa; 
Faculdade de Teologia de Braga: Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1997, p. 225. 
143 A Misericórdia de Setúbal estabeleceu salários fixos, mesmo para todos os capelães, logo no início do século 
XVIII. Mas nem isso impediu que a breve prazo estes pedissem aumentos. Abreu, Laurinda dos Santos, A Santa 
Casa da Misericórdia de Setúbal de 1500 a 1755…, pp. 122-123. 
144 Em épocas de maus anos agrícolas, a escassez de pão fazia subir o seu preço. Veja-se Carvalho, José Adriano 
de, “Pauperismo e sensibilidade social em Espanha nos fins do século XVI,” in Revista da Faculdade de Letras, 
Série Filologia, vol. 1, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1973, p. 94. Foi o que sucedeu em 
Braga entre 1768-1770 e na década de 1790. Consulte-se Oliveira, Aurélio, “As crises agrícolas de Entre Douro e 
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satisfeitas as suas pretensões, deixavam de celebrar os sufrágios de que estavam encarregues e 

chegavam mesmo a desistir das capelas de missas que tinham a seu cargo.145 Por seu turno, as 

irmandades tentavam cercear essas aspirações, procurando outros clérigos para celebrarem os 

sufrágios por valores mais baixos. No entanto, quando não os encontravam, tinham de ceder às 

pretensões dos seus capelães, aumentando-lhes os pagamentos.146 Todavia, as organizações 

confraternais procuravam repor, logo que possível, os preços praticados anteriormente, quando 

o número de clérigos disponíveis para celebrar aumentasse, fazendo, deste modo, baixar os 

honorários respetivos.147 Encontrámos vários exemplos desta recusa dos clérigos em celebrar as 

missas a que se comprometiam, exigindo maior pagamento. Na irmandade de São Vicente, no 

fim da década de 1750, em 1770 e, sobretudo, na década de 1790, os capelães pediram 

                                                                                                                                                                                   
Minho, nos finais do Antigo Regime”, in III Jornadas de Estudo Norte de Portugal – Aquitânia. Actas, Porto, 
Universidade do Porto, 1996, pp. 250-262. 
145 Situação semelhante vivia-se nas Misericórdias, ao longo da centúria de 1700. Em Ponte de Lima, o capelão-mor 
e os capelães a seu cargo, pediam aumento dos pagamentos pelas missas que celebravam, chegando a desistir das 
suas capelas se não vissem as suas reivindicações satisfeitas. Ficavam, assim, os sufrágios em atraso e por 
cumprir. Para a Misericórdia de Ponte de Lima consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo de, Dar aos pobres e 
emprestar a Deus… p. 544. Na Misericórdia de Ponte da Barca, os capelães pediam igualmente um aumento 
salarial, referindo que havia maior escassez de clérigos em comparação com o tempo em que os legados tinham 
sido aceites, decidindo abandonar as suas capelas. Sobre a Misericórdia de Ponte da Barca leia-se Pereira, Maria 
das Dores Sousa, Entre ricos e pobres…, p. 241. Na Misericórdia bracarense, em 1784, era já claro que os 
rendimentos dos muitos legados quotidianos, semanais e outros, não eram suficientes para colmatar os custos que 
a irmandade tinha com a celebração das missas e com os seus celebrantes. Para a Misericórdia bracarense veja-se 
Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Composição da irmandade, administração e recursos (das 
origens a cerca de 1910), volume II, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2003, p. 638. 
146 Refira-se que o acumular de legados perpétuos exigia um crescimento do clero disponível para lhes dar 
satisfação, tornando-se notória a sua insuficiência em épocas de maior crise. Consulte-se Araújo, Ana Cristina, 
“Despedidas triunfais – celebração da morte e cultos de memória no século XVIII”, in Jancsó, István; Kantor Íris 
(org.), Festa. Cultura e Sociabilidade na América Portuguesa, vol. I, São Paulo, Imprensa Oficial, 2001, p. 25. 
147 Por exemplo, o capelão da irmandade de São João da Ponte em 1758 despediu-se por não aceitar 100 réis pelas 
missas que dizia e nenhum apareceu por esse preço, tendo a irmandade que pagar 120 réis daí em diante. AISL, 
Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João 
da Ponte, 1757-1786, não paginado. Em 1793, os legados da confraria de Nossa Senhora do Rosário estavam 
vagos por não haver padre que os dissesse por 100 réis, sendo atribuídos a um novo celebrante por 120 réis. AISB, 
Fundo da confraria de Nossa Senhora do Rosário, Livro de termos de mesa da confraria de Nossa Senhora do 
Rosário, 1793-1805, fl. 2. Na confraria do Menino Deus e São Gonçalo, em 1769, o capelão ameaçava despedir-se, 
se não lhe pagassem as missas que dizia pelo preço de 120 réis. Sem alternativa, a confraria conformou-se com o 
pedido. AISC, Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro de termos de mesa, juntas e eleições da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fl. 627. Por seu turno, em 1797, um capelão da confraria 
das Almas de São Vítor exigiu aumento das missas para 140 réis. A irmandade recusou e ele despediu-se. Sem 
conseguir arranjar substituto, a irmandade voltou a chamá-lo conformando-se com as suas reivindicações. AISV, 
Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1794-

1823, fls. 45-46v. A Misericórdia de Ponte da Barca confrontou-se igualmente com a falta de capelães ao longo do 
século XVIII, para celebrar os seus sufrágios. Consulte-se Pereira, Maria das Dores Sousa, “A assistência à alma na 
Misericórdia de Ponte da Barca…”, p. 159. A carestia de clérigos que celebrassem os sufrágios não era um 
exclusivo português. Na diocese de Ferrol, em Espanha, esta insuficiência de sacerdotes era notória nas décadas 
finais do século XVIII. Consulte-se Martín Garcia, Alfredo, “Religión y sociedad en Ferrolterra durante el Antiguo 
Régimen. La V.O.T. seglar franciscana”, in Estudios Mindonienses, nº 20, Salamanca, Centro de Estudios de la 
Diocésis de Mondoñedo-Ferrol, 2004, p. 453. 
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aumentos nos pagamentos das missas, tendo alguns deles desistido das capelas que 

celebravam. Para evitar a falta de celebrantes, a irmandade acabou por conceder posteriormente 

os aumentos pretendidos.148 

Os capelães do coro da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, no fim do século XVIII, 

não estavam de acordo com os pagamentos estipulados pela sua instituidora, quer em relação 

às orações que faziam, quer no que respeitava às missas que rezavam. Por este motivo, pediam 

aumentos dos honorários, bem como a redução do número de capelães do coro. Esta redução 

concretizar-se-ia, com a não substituição de um deles, por ocasião do seu falecimento, para, 

deste modo, os restantes poderem dividir entre si os honorários anteriormente pagos ao seu 

colega.149 Os sacerdotes recusavam-se a rezar as missas, em virtude das quantias pagas, 

deixando a celebração dos sufrágios em atraso, o que motivava constantes reprimendas por 

parte da confraria. Em conflito com a instituição, os sacerdotes abandonavam frequentemente 

as suas funções no coro, dedicando-se a celebrar outras missas na Sé Primaz, onde, na altura, 

exerciam também as funções de coreiros e possivelmente seriam melhor pagos.150 Por seu turno, 

na década de 1790, os capelães dos legados recusavam-se a celebrar as suas missas pelo 

preço de 100 réis, tendo a confraria aceite pagar-lhes 120 réis, como se verificava em outras 

irmandades com capelães de legados ao seu serviço.151 Os religiosos estavam certamente a par 

dos pagamentos efetuados pelas diversas organizações confraternais, bem como de outras 

                                                             
148 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-
1765, fls. 284, 426v., 335, 370; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-1772, fls. 168-172; 
Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1790-1796, fls. 58v., 73v.-74, 119; Livro de termos de 
mesa da irmandade de São Vicente, 1781-1790, fls. 117, 190v. 
149 O salário dos capelães de coro era, muitas vezes, fixo pelos testadores, o que, ao fim de algum tempo, motivava 
protestos por parte destes indivíduos que exigiam aumentos. Em 1775, os capelães do coro da Misericórdia do 
Funchal ameaçaram demitir-se em bloco, se não fossem aumentados de quatro para oito mil réis anuais. A 
Misericórdia conformou-se com o pedido. Sobre as reivindicações dos capelães da Misericórdia do Funchal leia-se 
Jardim, Maria Dina dos Ramos, A Santa Casa da Misericórdia do Funchal…, pp. 37-41. Por seu turno, para os 
capelães da Misericórdia de Aveiro, nas primeiras décadas do século XIX, o pagamento pela sua presença contínua 
no coro era manifestamente insuficiente. Daí que não aparecessem candidatos novos para os lugares e o coro, 
instituído em 1685 por uma legatária, tenha sido extinto em 1834. Veja-se Barreira, Manuel, Santa Casa da 
Misericórdia de Aveiro…, pp. 152-153. 
150 Alguns capelães do coro desta confraria desistiam mesmo das suas capelas. AINSB, Fundo da irmandade de 
Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora a Branca, 1777-1787, fls. 
154v.-155, 169v.-170, 181-188; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora a Branca, 1787-1805, 
fls. 7, 27, 122v., 123v.- 125, 131-134. Este abandono para procurarem outras que lhes proporcionassem maiores 
rendimentos, não foi uma situação pontual ou localizada. Confira-se Abreu, Laurinda Faria dos Santos, “Uma outra 
visão do Purgatório: uma primeira abordagem aos breves de perdão e de redução”, in Revista Portuguesa de 
História, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tomo XXXIII, 1999, pp. 724-725. 
151 Do mesmo modo, a irmandade não encontrou clérigos que celebrassem as missas pelos confrades defuntos por 
100 réis, tendo que as pagar a 120 réis. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos 
de mesa da irmandade de Nossa Senhora a Branca, 1787-1805, fls. 42v., 50, 52, 110v., 125. 
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instituições da Igreja, pelos serviços pios realizados e pressionavam as irmandades no sentido 

de atenderem às suas reivindicações laborais e salariais. Num ambiente concorrencial 

confraternal, em que cada instituição pretendia captar novos ingressos e legados pios, a 

celebração atempada dos sufrágios instituídos era uma necessidade. Assim, os capelães 

pressionavam as confrarias, a quem sabiam que não convinha o atraso na celebração das 

missas. 

Na irmandade de Santa Cruz, em 1758, registaram-se atrasos nas missas de legados, 

devido ao facto de os sacerdotes não as quererem celebrar pelo preço de 80 réis até aí 

praticado.152 Não encontrando outra forma de dar uma resposta rápida aos atrasos verificados, os 

seus gerentes aceitaram pagar as missas em atraso a 100 réis, até estas serem todas 

celebradas, mas manifestaram a intenção de regressar ao anterior valor monetário, a partir do 

momento em que as missas em atraso estivessem regularizadas.153 Em 1770, a Mesa face à 

insuficiência de sacerdotes, obteve licença para poder dizer as missas dos legados e dos 

confrades defuntos noutros altares que não os da sua igreja. Todavia, nem isso evitou que nesse 

ano a irmandade tivesse de pagar estas missas a 120 réis, em vez dos 100 réis que até aí se 

despendiam.154 No ano de 1784, os capelães dos legados pediram novamente aumento do preço 

de algumas das missas que celebravam e, três anos depois, os capelães do coro exigiram um 

aumento dos seus honorários, pelas missas que cantavam, o que lhes foi concedido.155 

Claramente, as irmandades viam-se compelidas a terem de pagar mais aos seus clérigos 

assalariados, pois não encontravam, no mercado de trabalho da salvação da alma, outros 

                                                             
152 Em 1757, na irmandade de Santo Homem Bom não havia capelão que aceitasse a celebração de uma missa 
quotidiana, por um pagamento menor de 100 réis. AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de 
termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1744-1765, fl. 146. 
153 Também a irmandade dos Santos Passos, em 1758 aumentou a esmola das missas de legados que estavam 
atrasadas. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa da irmandade do 
Bom Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, fl. 38. Sobre a flutuação dos preços das missas, que resultava do facto 
de haver ou não sacerdotes que se dispunham a celebrá-las por certa quantia confira-se igualmente Araújo, Maria 
Marta Lobo de, Dar aos pobres e emprestar a Deus…, p. 550. 
154 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 
1757-1772, fls. 443v., 445, 467v.-468. 
155 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1757-
1772, fls. 55v.-56; Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fls. 484, 515, 523. A 
irmandade conformava-se com estes pedidos possivelmente também porque os capelães desistiam dos legados 
pios que tinham de celebrar. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa da irmandade de 
Santa Cruz, 1772-1790, fls. 394, fl. 562; Livro de termos de mesa a junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-
1819, fl. 25. 
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sacerdotes disponíveis para celebrar os sufrágios por esses valores.156 A aquiescência aos 

pedidos de aumento dos preços das missas era inevitável para manter a sua celebração. 

Na última década do século XVIII, os capelães dos legados pios perpétuos exigiram 

novos aumentos, de 100 para 120 réis, para o pagamento de cada sufrágio que celebravam. 

Confrontada com dificuldades financeiras, pressionada com os seus capelães que reclamavam 

aumentos, o que originava atrasos nas missas de legados perpétuos, a irmandade de Santa Cruz 

propugnou por uma segunda redução do número de missas dos legados perpétuos, bem como 

do número de capelães que rezavam no coro, depois de já ter procedido a uma primeira 

redução, na década de 1770.157 No início de 1796, despediu os capelães dos legados cuja 

nomeação lhe competia, preferindo entender-se com sacerdotes sem qualquer ligação contratual 

anual, para a celebração das missas. Todavia, nem essa medida obstou a que continuasse a 

haver missas em atraso.158 Na verdade, constata-se também que, por vezes, os capelães destas 

                                                             
156 No século XVII, havia queixas sobre o número excessivo de sacerdotes no país. Mas, em finais da centúria 
seguinte, este número parecia estar em declínio. Entre os grupos sociais mais favorecidos, a partir de meados do 
século XVIII, diminuiu o número de filhos, em cada casal, que abraçava a carreira eclesiástica. Esta diminuição foi 
motivada pelo impacto das ideias iluministas e das políticas pombalinas. Para esse assunto consulte-se Olival, 
Fernanda; Monteiro, Nuno Gonçalo, “Mobilidade social nas carreiras eclesiásticas…,” pp. 1214-1215, 1236. 
157 Tal como outras congéneres com mais encargos pios, também esta irmandade se viu confrontada com capelães 
que desistiam das suas capelas. Em relação aos capelães do coro estes foram efetivamente reduzidos de 12, o seu 
número ao longo da maior parte do século XVIII, para sete na última década do século. Os mesários constatavam a 
existência de poucos candidatos para estes lugares no coro, por os sacerdotes considerarem o salário insuficiente. 
Recordemos que, segundo os instituidores, os capelães recebiam apenas 40 réis por dia por todo o trabalho que 
executavam. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa da irmandade de Santa Cruz, 
1772-1790, fls. 296v.-297, 368v.-370, 434; Livro da contagem do coro que compreende as esmolas de reza, 
recibos, vencimentos, e revelias dos capelães, 1691-1820, fls. 41v.-44, 100-107v., 240v.-246v., 385v.-393v., 
645v.-655, 813-819; Livro dos documentos relativos aos legatários, D. Natália da Silva, João Lopes Quarto, Dr. 
Almeida Passos, Sebastião de Freitas e Francisco Alvares Pereira, 1575-1754, não paginado. 
158 Sabemos que os capelães de legados desta irmandade e os seus congéneres da de São Vicente procuravam, por 
vezes, as missas que eram melhor pagas, negligenciando aquelas que deviam celebrar. Em 1791, os capelães dos 
legados de Santa Cruz preferiam celebrar as missas pelos confrades defuntos em vez de dizer as dos seus legados, 
porque as primeiras eram mais bem pagas. Algumas décadas antes, em 1757, a Mesa da irmandade de São 
Vicente tomara conhecimento que alguns capelães de legados, em certas ocasiões, celebravam missas que outras 
pessoas tinham pedido para se celebrar na igreja da irmandade, em vez das dos legados que tinham a cargo, pois 
aquelas eram melhor remuneradas. Um outro aspeto que atrasava a celebração das missas de legados era o facto 
de, por serem já em grande número, estarem por vezes ordenadas de forma errada ou equívoca nos livros 
respetivos, o que levava a que não fossem celebradas. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos 
de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fls. 62v., 97, 123v., 165, 166v., 167v.-169v., 253v.-
254; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de devassas da irmandade de São Vicente, 1750-1787, fls. 
28v.-30. Na Misericórdia de Braga, em 1780, foi necessário elaborar um novo mapa detalhado dos legados da 
instituição, pois já se verificava haver algumas confusões e enganos entre eles. Leia-se Castro, Maria de Fátima, A 
Misericórdia de Braga. A assistência no Hospital de São Marcos, volume IV, Braga, Santa Casa da Misericórdia de 
Braga e autora, 2008, pp. 193-194. 
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instituições sabiam apresentar as suas reclamações, agindo em bloco, numa comunhão de 

interesses, de forma a melhor obterem as concessões que exigiam.159 

Em 1778, a confraria de São Crispim e São Crispiniano avisou o seu capelão que tinha 

encontrado clérigos dispostos a celebrar as missas de que ele estava incumbido, referentes aos 

domingos e dias santos, por menos dinheiro, constrangendo-o, deste modo, a aceder a uma 

redução salarial.160 Passados dois anos, o novo capelão escolhido, devido ao falecimento do 

anterior, recusou-se a celebrar os sufrágios pelo preço de 100 réis. A confraria viu-se na 

contingência de ter de aceitar o aumento para 120 réis, porque provavelmente, nessa altura, já 

não encontrou sacerdote que se contentasse com o preço anteriormente praticado.161  

Devido aos conflitos salariais existentes com os clérigos, ou quando estes porventura 

eram insuficientes para fazer face aos compromissos pios, nem sempre era possível dar 

resposta aos sufrágios que as confrarias se comprometiam a celebrar, nos locais que 

pretendiam. Em 1770 e em 1791, a grande mortalidade que ocorreu na cidade Braga, obrigou a 

que o número de missas de defuntos aumentasse consideravelmente, ao passo que os 

sacerdotes escasseavam, ou por serem atingidos pelas epidemias, ou por se ausentarem da 

cidade.162 Por isso, a confraria de São Crispim e São Crispiniano determinou mandar celebrar as 

missas por alma dos seus confrades defuntos fora de Braga, em qualquer altar privilegiado, 

mediante autorização eclesiástica, procurando clérigos não bracarenses para estas 

celebrações.163 Simultaneamente recorreu, durante algum tempo, a sacerdotes externos à 

                                                             
159 Entre os séculos XVI e XVII, os capelães do hospital de Todos os Santos souberam igualmente envidar esforços 
conjuntos, no sentido de fortalecerem a sua presença enquanto grupo, perante os administradores do hospital, nos 
conflitos que tinham lugar. Confira-se Abreu, Laurinda, “O que ensinam os regimentos hospitalares? Um estudo 
comparativo entre os hospitais das Misericórdias de Lisboa e do Porto (séculos XVI e XVII), a partir do Regimento do 
Hospital de Santa Maria Nuova de Florença”, in A solidariedade nos séculos: a confraternidade e as obras. Actas do 
I Congresso de História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto e 
Alêtheia Editores, 2009, pp. 282-284. 
160 Sobre a concorrência entre os clérigos para a celebração das missas, confira-se Penteado, Pedro, “As festas da 
Senhora da Nazaré nos século XVII e XVIII”, in Cadernos do Noroeste, nº 9, Braga, Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade do Minho, 1987, p. 60. 
161 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de termos de mesa da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, fls. 294, 315v. 
162 A crise de mortalidade verificada em Braga na década de 1790, coincidindo com um período de más colheitas e 
aumento de preços, ocorreu igualmente noutras zonas do norte de Portugal, como em Torre de Moncorvo. Sobre 
este facto leia-se Tavares, Virgílio António Barbosa, Crises de mortalidade no concelho de Torre de Moncorvo, 1700-
1850, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1997, pp. 134, 156, 160, 167-168, tese de Mestrado 
policopiada. 
163 A confraria de Santo António, em São Vítor, mandou celebrar algumas missas em atraso, pelos seus irmãos 
defuntos, em comunidades religiosas, por serem mais baratas. AISV, Fundo da confraria de Santo António, Livro de 
termos de mesa e junta da confraria de Santo António, 1785-s/d, fl. 165. Sobre o recurso a clérigos monásticos e 
seculares que não tinham qualquer ligação contratual às irmandades, bem como a sacerdotes de fora das 
localidades onde estavam sedeadas as instituições confraternais, para celebrar certas missas, consulte-se Lopes, 
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instituição para celebrar as missas de um legado quotidiano que possuía, o qual chegou a ser 

celebrado por um religioso do convento de Santo Elói, no Porto.164   

A confraria de Santo Homem Bom, que tinha igualmente uma missa quotidiana atribuída 

a um capelão, face às dificuldades financeiras e à escassez de rendimentos do legado, em 1768 

decidiu mandar celebrar as missas onde fosse possível fazê-lo e de forma mais barata. Neste 

sentido, a Mesa fez um acordo com um religioso de um convento no Porto, para que tomasse a 

seu cargo a celebração destes sufrágios. Alguns anos depois, entre 1774 e 1777, a confraria 

mandou celebrar na vila de Elvas, mais de 2000 missas deste legado.165 No ano de 1782, a 

confraria encarregou os religiosos do convento dos Frades Grilos do Porto, também conhecidos 

pelos Frades Descalços de Santo Agostinho, de celebrar estes sufrágios. Simultaneamente, e 

motivados pelas dificuldades financeiras da instituição, os mesários deram ordem para que as 

missas por alma dos confrades defuntos fossem ditas no convento de São Salvador de Vilar de 

Frades, o qual estava equipado com três altares com o mesmo privilégio do de São Pedro de 

Rates da Sé.166 Em 1780, as missas por alma dos confrades defuntos, foram ainda ditas no 

convento de Nossa Senhora do Bom Despacho, perto do Porto, em Santa Marinha de Chorense 

em Terras de Bouro, no altar do Divino Espírito Santo da freguesia de Santa Cruz de Lamas de 

Avilhão e no mosteiro de São Salvador, de Paderne, em Melgaço.167  

                                                                                                                                                                                   
Maria Antónia, “As Misericórdias de D. José ao final do século XX”, in Paiva, José Pedro (dir.), Portugaliae 
Monumenta Misericordiarum, vol. 1, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa; União das Misericórdias 
Portuguesas, 2002, p. 79; Sá, Isabel dos Guimarães, As Misericórdias Portuguesas de D. Manuel I a Pombal, 
Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 99-100.   
164 Refira-se que a confraria de São Crispim, antes de ter um altar privilegiado, chegou a mandar dizer missas pelos 
irmãos defuntos no convento do Carmo em Braga, onde havia um altar privilegiado, bem como num convento de 
Vilar de Frades. AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de missas dos irmãos defuntos 
da irmandade de São Crispim e são Crispiniano, 1689-1719, não paginado; Livro dos legados da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, 1734-1810, fls. 2-41; Livro dos termos de mesa da irmandade de São Crispim e São 
Crispiniano, 1760-1790, fl. 185; Livro dos termos de mesa da irmandade de são Crispim e São Crispiniano, 1790-
1874, fls. 4v., 23v. 
165 A Mesa de Santa Cruz obteve uma licença do arcebispo de Braga pra celebrar alguns legados em qualquer altar, 
apesar da disposição em contrário dos instituidores. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de 
mesa da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fl. 38v. Na Misericórdia de Ponte da Barca, algumas missas em 
atraso foram até mandadas celebrar na Galiza. Confira-se Pereira, Maria das Dores Sousa, Entre ricos e pobres…, p. 
242. Como nos refere Laurinda Abreu, chegavam-se a mandar celebrar em Espanha, missas que já não se diziam 
em Portugal. Não nos deve surpreender que irmandade do Santo Homem Bom mandasse celebrar missas nos 
conventos de Elvas. Confira-se Abreu, Laurinda, Memórias da alma e do corpo…, p. 149. 
166 Os preços dos sufrágios celebrados em alguns conventos eram mais baixos, motivo que explica a sua procura 
por parte das confrarias. Para este assunto confira-se Lorenzo Pinar, Francisco, Muerte y ritual en la Edad 
Moderna…, p. 106. 
167 AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem 
Bom, 1765-1782, fls. 63v.-65, 69, 165, 307; Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de Santo Homem 
Bom, 1744-1783, fls. 114v.-121, 128-129v., 139v.-141v. O recurso, por parte das confrarias, aos conventos para a 
celebração dos seus sufrágios não nos deve surpreender. Como refere González Lopo, nos conventos havia mais 
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A análise da documentação referente às missas de legados da confraria do Santíssimo 

Sacramento da Sé, permitiu constatar que muitas delas foram, ao longo do século XVIII, ditas 

por padres provenientes de dezenas de paróquias de fora da cidade, por religiosos de conventos, 

para além das que foram celebradas pelo capelão da irmandade.168 O mesmo sucedeu em 

relação a algumas missas pelos irmãos defuntos. Contudo, e ao invés do que se verificou nos 

casos acima mencionados, as fontes não são esclarecedoras sobre o local onde estes sufrágios 

foram celebrados. Não excluindo a hipótese de que algumas destas missas tivessem sido ditas 

fora da Sé Primaz, chamamos, contudo, a atenção para o facto de termos verificado que havia 

clérigos provenientes de fora de Braga, os quais se deslocavam à cidade quando dispunham de 

algum tempo de “férias”.169 Assim, a irmandade pode ter entrado em contacto com eles para que 

a ajudassem a celebrar as missas com que se comprometera. Do mesmo modo, sabemos que a 

confraria de Santo Homem Bom mandou celebrar missas, em 1779 e 1780, por sacerdotes da 

paróquia de São Paio de Arcos, de Santa Marinha de Chorense em Terras de Bouro e do 

mosteiro do Salvador de Paderne, em Melgaço. Mais uma vez, colocamo-nos a interrogação 

sobre o local onde estes clérigos celebraram as missas pelos irmãos defuntos da confraria. As 

fontes documentais somente referem que tiveram lugar em altar privilegiado, nas não 

esclarecem o local concreto, apesar de lembrarem existir uma decisão antiga da Mesa para 

serem celebradas no convento de Vilar de Frades. Todavia, nestes anos, nenhum religioso do 

referido convento refere ter celebrado tais sufrágios, o que nos faz pensar que elas não se teriam 

realizado no cenóbio. É possível que os sacerdotes as tivessem celebrado nas suas paróquias, se 

                                                                                                                                                                                   
clero disponível para celebrar, os preços eram geralmente mais baratos e os frades tinham mais tempo para pedir a 
Deus pelos defuntos. Veja-se González Lopo, Domingo L., Los comportamientos religiosos en la Galicia…, p. 599. 
168 Mandar celebrar sufrágios em vários altares e igrejas, colocava um problema. Tornava-se mais difícil vigiar e 
confirmar, se os sacerdotes celebravam, ou não, os sufrágios. Confira-se Paiva, José Pedro; Araújo, Maria Marta 
Lobo de, “Introdução,” in Paiva, José Pedro; Araújo, Maria Marta Lobo de (coord.), Portugaliae Monumenta 
Misericordiarum. Estabilidade, grandeza e crise: da Restauração ao final do reinado de D. João V, vol. 6, Lisboa, 
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa; União das Misericórdias Portuguesas, 
2007, p. 19. 
169 Na confraria de São Tiago da Cividade, as missas de irmãos defuntos nas décadas de 1780 e 1790 foram ditas 
por religiosos de conventos, como de Nossa Senhora do Bom Despacho do Porto, convento da Sagrada Ordem dos 
Pregadores da cidade de Coimbra e um convento de São Francisco de origem desconhecida, bem como por padres 
de várias paróquias do arcebispado. Em relação a estes últimos sabemos que disseram algumas missas nos altares 
da Sé Primaz. Estas mudanças parecem ter sido motivadas pelo facto de na altura a igreja estar em obras de 
reconstrução, depois de ter sido demolida em 1783. AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro das 
certidões das missas e assentos dos irmãos, 1603-1794, fls. 498-498v., 523-535; Livro dos termos de eleições, 
mesas e juntas da confraria de São Tiago da Cividade, 1628-1796, fl. 569. 
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as suas igrejas fossem possuidoras de um altar privilegiado para as missas por alma de 

qualquer pessoa.170   

Referimos anteriormente que a irmandade das Almas de São Vítor estabelecera, na 

década de 1730, o número de seis capelães para dar execução aos serviços religiosos a seu 

cargo. Em 1778, devido a divergências no pagamento das missas, esses capelães despediram-

se em bloco, obrigando a instituição a procurar novos sacerdotes. Nos 10 anos seguintes, a 

irmandade só teve ao seu dispor dois capelães permanentes, tendo conseguido aumentar esse 

número para quatro, em 1788. Para fazer face aos sufrágios que era preciso celebrar, quer 

pelos confrades defuntos, quer dos legados pios, a irmandade teve de recorrer, para além dos 

seus capelães, a sacerdotes de várias freguesias do arcebispado, bem como religiosos de alguns 

conventos.171 Embora desconheçamos todos os locais de celebração, sabemos que algumas das 

missas pelos confrades defuntos foram ditas pelos religiosos do convento de São Domingos de 

Mancelos, localizado no então concelho de Santa Cruz de Cima do Tâmega, hoje em dia inserido 

no concelho de Amarante. 172 

 A análise comparativa feita aos capelães das diferentes instituições confraternais 

permite-nos analisar as funções destes homens, bem como as suas relações com as confrarias 

que serviam. É importante registar que nem todas as organizações de confrades se dotaram de 

um capelão próprio, embora algumas o tenham feito numa fase posterior da sua existência. Pelo 

contrário, a modalidade preferida por algumas destas instituições foi a de colocar nas mãos de 

um dos seus dirigentes, o secretário ou escrivão, a celebração dos sufrágios a que se 

comprometiam, podendo igualmente recorrer aos clérigos presentes na cidade, mesmo não 

sendo dela naturais, se tal fosse necessário. O recurso a um elemento interno da confraria, bem 

como a clérigos externos, sem com eles estabelecer uma relação laboral permanente, foi 

utilizado pelas instituições menos poderosas que não tinham muitos sufrágios a seu encargo. 

Era uma forma de manter esta vertente da sua ação espiritual em mãos internas, podendo, 
                                                             
170 AISB, Fundo da irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro de legados da confraria do Santíssimo 
Sacramento da Sé, 1761-1804, fls. 25-30, 40-71, 80-92, 101-121, 130-135, 158-169v., 172-197v., 214-248v.; 
Livro de missas de irmãos defuntos da confraria do Santíssimo Sacramento da Sé, 1716-1764, fls. 3v.-4, 14v.-16. 
AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de Santo 
Homem Bom, 1744-1783, fls. 137-141v. 
171 Na verdade, para muitos clérigos não colocados em funções paroquiais, as missas de sufrágio eram um meio de 
se sustentarem, razão pela qual as procuravam ativamente. Em relação a esta procura leia-se Chantal, Suzanne, A 
vida quotidiana em Portugal ao tempo do terramoto, Lisboa, Edições Livros do Brasil, s/d, p. 172. 
172 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de missas dos legados da irmandade das Almas de São 
Vítor, 1793-1820, fls. 1-9v.; Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1776-1794, fls. 90, 
269v.; Livro de missas de irmãos defuntos, 1746-1802, fls. 12-13v., 60v.-64, 80v.-82, 94v.-97, 126-129, 136v.-
140. 
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assim, ter um maior controlo sobre a forma como a geria e, possivelmente, diminuir a hipótese 

de conflitos salariais com os sacerdotes, caso tivesse estabelecido uma relação laboral com 

estes. Assim, as confrarias podiam tratar livremente com os clérigos da cidade e de fora desta, 

para proceder à satisfação dos seus compromissos pios. 

 Outras instituições confraternais preferiram dotar-se de capelães que se mantivessem 

ligados profissionalmente a elas. Neste aspeto, encontrámos uma diferença assinalável. As 

confrarias mais modestas, que tinham recebido poucos legados de missas perpétuas, instituíram 

um único capelão ao seu serviço, enquanto as mais poderosas, com muitos legados de missas 

perpétuas a seu cargo, bem como um grande número de sufrágios pelos confrades defuntos, 

tiveram de contratar um número considerável de capelães, de forma a poder dar satisfação 

eficiente a todos os sufrágios. O capelão das confrarias mais modestas tinha a seu cargo a 

celebração das missas da irmandade nos “dias de preceito” da Igreja Católica, podendo dar o 

seu contributo para a celebração dos sufrágios dos legados pios e dos confrades defuntos. Se, 

porventura, um único capelão fosse insuficiente, a confraria podia investir outro sacerdote 

nessas funções, ou socorrer-se de clérigos estranhos à associação confraternal, para completar 

a celebração das missas que o capelão principal não pudesse cumprir. 

 Nas confrarias mais fortes e prestigiadas, que possuíam um templo próprio e um grande 

número de capelães ao seu serviço, foi necessário estabelecer um capelão principal o qual, para 

além de celebrar as missas dos “dias de preceito” da irmandade, atuava como um supervisor do 

trabalho religioso dos outros clérigos que vinham à igreja celebrar as missas dos legados e pelos 

confrades defuntos. Como referimos, estes clérigos deviam respeitar a autoridade do capelão 

principal. O capelão-mor tinha, deste modo, de coordenar a atividade pia que se desenvolvia 

continuamente dentro do templo, verificando se os capelães diziam de modo correto as missas a 

seu cargo e disponibilizando os instrumentos litúrgicos necessários à celebração. Aos capelães 

principais era também frequentemente exigida a sua participação nos acompanhamentos de 

defuntos à sepultura, a que as irmandades procediam, concedendo assim maior solenidade e 

sacralidade ao ato. Tinham ainda de ajudar a confessar os confrades, por ocasião das 

festividades da instituição. 

 Para além destes aspetos, pedia-se igualmente aos capelães que fossem bem 

comportados e usassem de respeitabilidade, quer entre eles, quer para com as Mesas. A 

competência na celebração dos sufrágios sob a sua responsabilidade era algo muito importante 

para a imagem das confrarias junto da população, aspeto que não podiam descurar. Esta 
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preocupação tinha razão de ser pois, como vimos, por vezes, surgiam conflitos verbais e físicos 

entre os capelães, e destes com as Mesas, causando danos no prestígio da instituição, 

especialmente se se tornassem do conhecimento público. Por outro lado, os erros e as 

negligências apontados na forma como, por vezes, os capelães cumpriam os seus 

compromissos, para além das suas exigências por aumentos salariais sobre as missas que 

celebravam, causavam desconforto nestas associações.173 Estas teriam certamente razões para 

temer que estas falhas e perturbações, tivessem um reflexo negativo junto dos potenciais 

legatários. Deste modo, pensamos que as Mesas destas instituições tentavam manter estes 

problemas, o mais possível, dentro da sua esfera privada. De facto, que grau de confiança 

poderiam ter os instituidores de legados pios numa confraria, cujos capelães fossem 

notoriamente negligentes no cumprimento dos seus compromissos, para além de reclamarem 

aumentos pelos preços das missas, recusando-se mesmo a celebrá-las se estes não fossem 

aceites?    

 Os capelães das confrarias eram os intermediários privilegiados entre este mundo e o 

divino, sendo imprescindíveis para as instituições confraternais que se queriam destacar no 

campo da assistência à alma.174 Numa época em que a vida devia ser orientada no sentido de 

obter a salvação no além, estes homens tinham a responsabilidade de contribuir para que os 

defuntos alcançassem a libertação das penas do Purgatório. Os bens e o dinheiro dos falecidos 

sustentavam a vida destes clérigos, a troco do sufrágio das suas almas. Mas a imperfeição 

humana, aliada aos constrangimentos económico-financeiros do mundo dos vivos, contribuíam 

para fragilizar e, por vezes, quebrar, este contrato de confiança estabelecido entre as partes, 

saindo prejudicadas as almas sofredoras, quando a negligência, ou as reivindicações salariais 

dos capelães, em momentos de maior crise, dificultavam a atempada celebração dos sufrágios. 

A lembrança das almas penitentes no Purgatório, aguardando o resgate através das missas que 

os vivos por elas celebravam, parece não ter sido suficientemente impeditiva da existência 

destes fatores de perturbação, por parte dos capelães. Possivelmente, de modo inconsciente, os 

                                                             
173 Para tentar combater a negligência dos clérigos e dos herdeiros em cumprir as disposições testamentais dos 
defuntos, no que dizia respeito à salvação da sua alma, a Igreja instituiu visitadores que periodicamente percorriam 
as dioceses procurando verificar se as mesmas eram de facto cumpridas. Os bens de alma que os defuntos 
deixavam para alcançar a salvação desta, eram uma fonte de rendimento para a Igreja. Confira-se Marques, João 
Francisco, “Rituais e manifestações de culto”…, p. 590. 
174 Sobre o papel intermediário dos clérigos entre os fiéis e Deus, na procura da salvação das almas, confira-se 
Vieira, Luís Alberto Sales, Entre a vida e a morte. Interesses populares, representações cristãs da morte e medicina 
social em Minas do século XIX, Ouro Preto, Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de 
Ouro Preto, 2002, p. 31. 
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capelães estavam assim a caucionar o pensamento político e social que, desde meados do 

século XVIII, punha em causa a supremacia da alma sobre o corpo, e do mundo dos mortos 

sobre o mundo dos vivos. A posição dos capelães não refletiria também esse novo tempo?  

 

5.3 Os ajudantes das celebrações: os servos 

 

Na estrutura social que sustentava a economia da salvação da alma, os indivíduos que 

auxiliavam cumpriam igualmente um papel relevante. Estes homens ocupavam uma posição de 

ajudantes e eram designados “servos.” A maioria das confrarias que os tinha a seu serviço, 

contratava apenas um único indivíduo, mas um pequeno conjunto de irmandades mais 

poderosas, teve mais do que um a seu cargo, para auxiliar na missão confraternal religiosa a 

que se comprometiam.175 Ao estudarmos as tarefas a cargo destes homens, segundo os 

estatutos confraternais, podemos encontrar uma certa padronização, mas também algumas 

competências específicas, conforme a instituição em questão. 

 O servo da confraria das Almas de São Vicente, contratado em meados do século XVIII, 

tinha como tarefa, logo de manhã, tocar o sino para a missa da confraria, preparar os 

paramentos dos clérigos, os objetos litúrgicos de celebração e assistir a essa missa. Competia-

lhe dar apoio na celebração dos sufrágios que a confraria se comprometia a celebrar por cada 

irmão defunto.176 Por ocasião da festa do “Aniversário” da instituição, o servo devia ajudar na 

preparação da essa e avisar os confrades sacerdotes para tomarem parte nesta solenidade. Era 

igualmente da sua competência, avisar os mesários para estarem presentes no 

acompanhamento dos defuntos com quem tinham compromisso, bem como ir todos os 

domingos a casa do escrivão tirar à sorte um dos confrades que quisesse pagar a missa do dia 

seguinte por devoção.177 As suas funções podem servir-nos de base para analisarmos as tarefas 

executadas por estes indivíduos, nas outras confrarias da cidade. Ao servo da confraria de Santo 

Homem Bom competia assistir às missas pelos confrades defuntos e às celebradas por ocasião 

                                                             
175 Como, por exemplo, sucedia na Misericórdia do Porto, a qual tinha a seu serviço vários serventes para ajudar nas 
missas e prestar auxílio nas diversas tarefas do templo. Freitas, Eugénio de Andrea da Cunha e, História da Santa 
Casa da Misericórdia do Porto…, p. 189. 
176 AISB, Fundo da irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro de missas dos irmãos defuntos da confraria 
do Santíssimo Sacramento da Sé, 1716-1764, fls. 71-78v. 
177 AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Estatutos reformados da confraria das benditas almas de 
São Vicente, 1761, fls. 25v.-26. 
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do “Aniversário” da instituição, juntamente com os mordomos.178 Tinha ainda a missão de tocar 

a campainha pelas ruas da cidade, para que os confrades se juntassem, de modo a estarem 

prontos para os acompanhamentos dos defuntos.179 A este servo era garantido um apoio 

assistencial, por parte da confraria, na hora da sua morte: se tivesse servido mais de dois anos, 

tinha direito a que a irmandade o enterrasse gratuitamente.180 

O servo da confraria de São Crispim e São Crispiniano assistia não só às missas pelos 

irmãos defuntos, mas também às missas dos domingos e dias santos de guarda, que a confraria 

celebrava. Tal como o servo da confraria das Almas de São Vicente, também este tinha a missão 

de tocar a campainha, pelas ruas da cidade, para avisar os irmãos quando fosse necessário 

proceder ao acompanhamento de um defunto. Nas suas tarefas, estava ainda incluído o cuidado 

de zelar pelo altar da confraria.181  

Na irmandade de São Tomás de Aquino, o seu serviçal tinha as mesmas obrigações de 

assistência aos sufrágios, mencionadas nos casos anteriores, mas cabia-lhe ainda a função de 

manter a capela da confraria, situada na Sé Primaz, pronta para as celebrações, varrendo-a e 

limpando-a sempre que necessário. Fazia também parte das suas competências preparar os 

paramentos para os clérigos celebrantes.182 Tal como sucedia em outras associações 

confraternais, devia chamar os confrades para se incorporarem nos acompanhamentos dos 

defuntos, com o detalhe de ter também ele de estar presente nesses momentos, envergando a 

sua venera com uma fita azul. Era-lhe também prescrito o transporte da água benta para os 

                                                             
178 Também um dos mordomos da Misericórdia de Macau devia estar presente na igreja da instituição, para verificar 
se os altares estavam prontos e as missas dos legados eram ditas. Consulte-se a este respeito Seabra, Leonor Dias 
de, A Misericórdia de Macau…, pp. 115-117. Já os mordomos das confrarias das corporações portuenses, na Idade 
Moderna, além de prepararem os altares e assistirem às missas, pagavam aos sacerdotes celebrantes. Veja-se 
Simão, Ana Catarina Ladeira, Introdução ao estudo das confrarias corporativas do Porto…, pp. 42-43. 
179 Tal como muitos servos das confrarias bracarenses, também o servente da irmandade de Nossa Senhora dos 
Remédios, de Lamego, tinha de assistir às missas da instituição, envergando uma opa. Confira-se Pinto, Lucinda de 
Jesus Barros, O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em Lamego. Contributo para o estudo da sua 
construção 1750-1905/1969, vol. I, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1997, p. 55, tese de 
Mestrado policopiada. 
180 AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de estatutos reformados da confraria de Santo 
Homem Bom, 1725, fl. 54; Estatutos da irmandade de Santo Homem Bom, 1773, fl. 60v. 
181 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da confraria de São Crispim e 
São Crispiniano, 1702, fls. 20-21; Livro de estatutos da confraria de São Crispim e São Crispiniano, 1731, fls. 33v.-
34. 
182  Na igreja do hospital do Espírito Santo de Portel, em 1749, houve necessidade de contratar um sacristão com a 
tarefa de varrer o edifício. Veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “O hospital do Espírito Santo de Portel na época 
moderna”, in Cadernos do Noroeste. Série História, 3, 20 (1-2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
do Minho, 2003 pp. 361-369. Relativamente às tarefas do sacristão do recolhimento do Anjo, no Porto, confira-se 
Jesus, Elisabete Soares Maria de, Poder, caridade e honra…, p. 102. 
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acompanhamentos dos defuntos, tendo ainda de a apresentar aos sacerdotes celebrantes no fim 

das missas, para estes a utilizarem nos responsos que rezavam.183 

Por seu turno, o servente da confraria das Almas da Sé tinha inicialmente apenas o 

cuidado de zelar pelo altar das Almas, pelos paramentos e pelos objetos litúrgicos da irmandade, 

os quais devia ter sempre prontos para serem utilizados durante as celebrações eucarísticas.184 

No dia do “Aniversário” da instituição, o seu trabalho era acrescido, devendo colocar hóstias, 

vinho e cera, em todos os altares da Sé Primaz, para os padres poderem celebrar ao longo do 

dia. Em 1776, com o alargamento dos sufrágios que esta confraria celebrava, ficou obrigado a 

estar presente, todas as manhãs, ao abrir das portas da Sé Primaz, para preparar o altar da 

confraria e entregar as vestes sacerdotais ao celebrante, estando ainda obrigado a assistir e a 

ajudar às missas.185 Este assalariado estava incumbido de fazer ressoar o sino da Sé, para avisar 

os devotos das almas sobre as missas que a confraria celebrava nos domingos e dias santos. Tal 

como sucedia com o servente da confraria das Almas de São Vicente, estava encarregado de 

ajudar a preparar a essa para o “Aniversário” dos irmãos, acendendo todas as velas que a 

iluminavam. Competia-lhe, igualmente, avisar os mesários para os acompanhamentos de 

defuntos a que deviam ir, bem como o sacristão da Sé, no sentido de este dar um sinal 

específico no sino assinalando a morte de um confrade. Era uma forma de a instituição anunciar 

aos bracarenses, que um dos seus membros tinha deixado o mundo dos vivos.186 

Na confraria das Almas, sedeada na igreja de São Vítor, embora não tenhamos dados 

pormenorizados, sabemos que o servo procedia às mesmas funções que temos vindo a 

assinalar, no que dizia respeito ao cuidado com o altar da confraria, assistência das missas e 

                                                             
183 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de Aquino, Estatutos da irmandade do angélico São Tomás de 
Aquino, 1712, fls. 26-26v. 
184 De facto, muitas confrarias estavam sedeadas em altares próprios de igrejas paroquiais ou de irmandades mais 
poderosas, sendo proprietárias e responsáveis pelas imagens e alfaias de culto ligadas a esses altares. As 
autoridades eclesiais, na Idade Moderna, procuravam verificar periodicamente se as igrejas, conventos, capelas, 
estavam convenientemente apetrechados com as alfaias religiosas necessárias, bem como se os altares se 
apresentavam decentemente revestidos. Assim o trabalho do servo era importante no sentido de zelar pela 
prontidão e segurança destes bens. Consulte-se Soares, Franquelim Neiva, “O Infante D. Henrique reformador da Sé 
de Braga: a visitação de 1537 e a confraria eucarística de 1540”, in Estudos em homenagem ao Professor Doutor 
José Marques, vol. 4, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, p. 121. 
185 Em Castilla la Nueva, existiam igualmente rapazes ou sacristães com o trabalho de ajudarem nas celebrações 
eucarísticas. Consulte-se para este assunto Torres Giménez, Maria Raquel, Formas de organización y prática 
religiosa en Castilla la Nueva..., pp. 114-116. 
186 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas da Sé, 1723, 1776, fls. 6v., 27-29. 
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acompanhamento de defuntos.187 Nesta igreja estava igualmente sedeada uma confraria do 

Santíssimo Sacramento, a qual reservava uma tarefa específica para o seu serviçal. Os estatutos 

de 1744, além da prescrição das tarefas comuns que temos vindo a apontar, incumbiam o servo 

de receber os pedidos dos doentes da paróquia que desejavam confessar-se e receber o 

Santíssimo Sacramento, devendo seguidamente informar a Mesa para esta prontamente 

acompanhar o sacerdote que levava o Santíssimo Sacramento a casa do enfermo. Devia ainda 

tomar parte neste ato, envergando uma sotaina vermelha. Pelo caminho, ia pedindo esmolas 

para a cera despendida nos rituais solenes em honra do Santíssimo Sacramento.188 

  A irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos não só encarregou o seu servente de 

avisar a toque de campainha os confrades, para quando houvesse algum acompanhamento 

fúnebre, como o incumbiu de acender as velas dos irmãos que nele tomassem parte. Estava 

igualmente encarregue de tocar os sinos da igreja, tanto para assinalar as missas da confraria, 

como para anunciar o falecimento de um dos seus membros. Os estatutos de 1747 eram 

minuciosos em relação ao seu trabalho diário: tinha de estar presente na igreja desde as seis 

horas da manhã, até as 11 horas, mantendo o templo devidamente asseado. Competia-lhe 

também providenciar o vinho e as hóstias para as missas dos legados e irmãos defuntos.189 A 

obrigatoriedade da sua permanência neste período de tempo explica-se pelo facto de a confraria 

ter muitos sufrágios para celebrar, regularmente. Provavelmente, por esta irmandade administrar 

a igreja de Santa Ana, cabia ao servo a tarefa de efetuar os enterros dos defuntos que aí tinham 

lugar, abrindo e posteriormente fechando, as covas destinadas a receber os restos mortais. 

Finalmente, se aquando do seu próprio falecimento ainda estivesse ao serviço da confraria e não 

fosse confrade de nenhuma associação confraternal, a irmandade do Bom Jesus dos Santos 

                                                             
187 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São 
Victor, 1734-1752; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Victor, 1752-1776, fls. 11v., 19, 302, 
303; Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Victor, 1776-1794, fls. 116, 296. 
188 Cabia-lhe, igualmente, avisar a Mesa e os confrades para os acompanhamentos que tinham de fazer. AISV, 
Fundo da confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor, Estatutos reformados da confraria do Santíssimo 
Sacramento de São Vítor, 1744, fls. 18-19, 32; Livro dos termos de mesa da confraria do Santíssimo Sacramento, 
situada na igreja de São Vítor, 1731-1762, fl. 88v. 
189 No final do século XIX, a confraria de São Benedito em Cuiabá tinha instituído a figura do “andador,” o qual 
desempenhava ao mesmo tempo o cargo de sacristão, com funções semelhantes às do servo da irmandade do 
Bom Jesus e Santa Ana. Confira-se, a este propósito Mendes, Marcos Amaral, “Devoção e território: a irmandade de 
São Benedito em Cuiabá (1722-1897) ”, in Revista Territórios e Fronteiras, vol. 4, nº 1, Cuiabá, Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso, Janeiro/Julho 2011, p. 99. Por seu turno, a 
irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Alagoa Grande, em meados do século XIX, diferenciara os cargos de 
sacristão e o de “zelador”. O zelador era responsável pela limpeza da igreja e demais objetos litúrgicos, enquanto o 
sacristão tinha por função tocar os sinos e proceder aos enterros. Consulte-se Alves, Naiara Ferraz Bandeira, Irmãos 
de cor e de fé: irmandades negras na Parahyba do século XIX, Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
da Universidade Federal de Paraíba, 2006, p. 68, dissertação de Mestrado policopiada. 
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Passos acompanhava o seu cadáver à sepultura, para além de autorizar o sepultamento na sua 

própria igreja, ficando para os seus herdeiros somente o encargo de pagar a abertura da cova.190 

As competências mais alargadas do servo da irmandade do Bom Jesus dos Santos 

Passos servem-nos de ponto de transição para a análise dos serviçais a cargo das confrarias 

mais poderosas de Braga, no século XVIII. As organizações confraternais que tinham a 

responsabilidade de celebrar um maior número de serviços religiosos, para além de terem a seu 

cargo a administração de uma igreja ou capela, viram-se na necessidade de ter mais do que um 

servente. Estavam, dentro desta categoria, as irmandades de São Vicente, de Santa Cruz, de 

Nossa Senhora-a-Branca e a de São Pedro dos Clérigos. Analisemos, então, o cenário evolutivo 

em cada uma delas. 

 A confraria de Nossa Senhora-a-Branca começou por ter, inicialmente, apenas um único 

servo. Era o responsável por abrir as portas da igreja da Senhora-a-Branca, de manhã cedo, 

pelas quatro da manhã no Verão e pelas cinco no Inverno, bem como por fechá-las com 

segurança, ao fim do dia. Este serviçal devia ter mais de 25 anos, saber ler e escrever e ser bem 

comportado. A generalidade das tarefas que executava foram já anteriormente descritas. Ajudava 

nas missas com as alfaias litúrgicas necessárias,191 velava pelo asseio da igreja e tocava o sino 

nas ocasiões em que era necessário assinalar o falecimento de um confrade ou de alguém que, 

não pertencendo à confraria, tivesse requerido esse serviço mediante um pagamento estipulado. 

Este servo deveria ainda tocar o sino para avisar todos os habitantes, sobre as missas que a 

confraria lhes proporcionava.192 Em relação ao acompanhamento dos defuntos, sabemos que só 

a partir de 1773 ficou incumbido da tarefa de avisar os mesários sobre a hora em que estes 

teriam lugar. Dentro deste quadro estatutário, ficou igualmente encarregue de tocar os sinos à 

hora da alva, ao meio-dia, às das trindades e, por fim, à hora das almas. Era responsável por 

fazer os enterros que tinham lugar na igreja, uma tarefa que já encontrámos atribuída ao servo 

da confraria dos Santos Passos.  

Uma particularidade que descobrimos na análise das atribuições do servo desta 

confraria, era a de os estatutos explicitamente referirem, em 1723, que não devia deixar 

                                                             
190 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos e Santa Ana, 1747, fls. 128, 131v.-132v., 151, 153v. 
191 A compra e a manutenção das alfaias litúrgicas e dos objetos sagrados do culto eram umas despesas das 
irmandades. Pereira, Vítor Paulo Gomes, A confraria do Divino Espirito Santo de Coura..., p. 147.  
192 Em várias irmandades de negros no Brasil da Época Moderna, o sacristão tinha a função não só de tocar o sino e 
manter o asseio dos altares, como lhe era igualmente confiada uma chave da igreja para abrir a porta. Confira-se 
Quintão, Antónia Aparecida, Professora, existem santos negros? Histórias de identidade religiosa negra, São Paulo, 
Nove & Dez Criação e Arte, 2007, p. 26. 
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sacerdotes estranhos aos serviços religiosos da confraria, celebrar missas na igreja, para além 

de um período de três dias. Embora os estatutos não o refiram explicitamente, pensamos ser 

objetivo dos seus autores impedir que a sua igreja ficasse sobrecarregada de missas que lhes 

eram alheias, impedindo o normal funcionamento dos serviços religiosos a que se 

comprometiam e diminuir custos. Os estatutos de 1788 consagraram a existência de um 

segundo servo, mais novo, ajudante do servo principal o qual, além de participar nas tarefas 

deste, ficou com a incumbência de chamar os irmãos para os acompanhamentos, fazendo soar 

a campainha pelas ruas da cidade. 193 

 A irmandade de São Pedro dos Clérigos, responsável pela capela de São Geraldo da Sé 

tinha, em 1739, dois servos que prestavam serviço, alternando-se mensalmente.194 Todavia, em 

certos serviços religiosos como os acompanhamentos dos defuntos, nos ofícios por alma dos 

confrades ou na celebração do “Aniversário,” era determinada a presença de ambos.195 Para 

além das tarefas habituais que já fomos mencionando, os servos desta irmandade deviam 

avisar, depois de mandatados pelo secretário, os irmãos que estavam encarregados de visitar os 

membros da instituição padecentes de alguma enfermidade. Era-lhes também ordenado que 

providenciassem a cera e a água benta para estarem junto do cadáver dos confrades defuntos, 

enquanto estes estivessem expostos, bem como o esquife no qual os cadáveres eram 

transportados até à sepultura. Finalmente, se não fizessem parte de nenhuma confraria, 

aquando da sua morte e estivessem ainda ao serviço da irmandade, esta comprometia-se a 

pagar outra qualquer organização confraternal que o acompanhasse e procedesse ao seu 

enterro. 

Esta decisão da irmandade em pagar a outra instituição confraternal para acompanhar o 

seu servo à sepultura, em vez de o fazer por si mesma, coloca-nos uma dúvida. Porque teriam 

                                                             
193 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da confraria de Nossa Senhora das Neves, 
1723, fls. 21-23v.; Estatutos da irmandade de Nossa Senhora das Neves, 1773, fls. 20v., 44; Estatutos da confraria 
de Nossa Senhora das Neves, 1788, fls. 26-28v. Sobre as tarefas do servo da confraria das almas da Colegiada de 
Viana do Castelo leia-se, Cardona, Paula Cristina Machado, Confrarias em Viana do Castelo…, p. 217. 
194 Os servos da irmandade de São Pedro dos Clérigos não podiam ter idade inferior a 20 anos, nem superior a 50, 
no momento da sua entrada ao serviço da irmandade. Por outro lado, tinham de apresentar uma fiança à Mesa, 
antes de esta os aceitar, algo que não encontrámos em outras instituições confraternais. Os estatutos não referem o 
motivo da necessidade desta fiança. Seria uma forma de a irmandade se precaver contra eventuais prejuízos que o 
serviço dos servos lhe pudesse causar? AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da 
irmandade de São Pedro dos Clérigos, 1739, pp. 92-93.  
195 A presença dos servos das confrarias em outras funções, para além da assistência à celebração das missas, está 
corroborada pelo exemplo dos servos da Misericórdia de Vila Viçosa, que deviam estar presentes na cerimónia do 
lava-pés que esta instituição executava, tomando parte no cortejo e ajudando a transportar os objetos cerimoniais 
necessários. Confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Festas e rituais de caridade nas Misericórdias”, in Actas do 
Colóquio Internacional Piedade Popular, sociabilidade – representações e espiritualidade…, pp. 507-508. 
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os responsáveis da instituição decidido este procedimento, quando outras confrarias se 

dispunham a proceder elas mesmas ao enterro dos seus servos? Poderíamos pensar que por ser 

uma irmandade constituída essencialmente por sacerdotes, considerasse os servos como 

elementos estranhos à sua composição social, não os acompanhando. Mas, na verdade, esta 

instituição também aceitava leigos como confrades a quem prestava este serviço fúnebre, por 

isso esta hipótese deve ser relativizada. A confraria conferia aos seus serventes o direito a um 

benefício espiritual extra, comprometendo-se a mandar celebrar 12 missas por sua alma. 

Portanto, a instituição privilegiou a assistência à alma destes auxiliadores, em detrimento do 

acompanhamento do corpo.196 

 A irmandade de São Vicente também só possuía, no início do século XVIII, um único 

servo, desempenhando as funções já mencionadas em relação a outras confrarias, nas quais se 

incluía o enterro dos defuntos na igreja da irmandade. Também a este servente a irmandade 

garantia um enterro gratuito, apoio que se estendia igualmente à sua esposa.197 Como 

verificamos, as confrarias mais poderosas preocupavam-se em proporcionar alguns direitos 

assistenciais aos seus assalariados, no momento da morte. Para além de se encarregarem do 

seu enterro, procuravam apresentar vantagens diferenciadas: se a uns concediam algumas 

missas de sufrágio, no caso da confraria de São Vicente acompanhavam ainda o cônjugue do 

servo à sua última morada. Em 1744, a irmandade estabeleceu um segundo serviçal, que 

alocou à sacristia.198 Este devia ter entre 12 a 15 anos e para além de ajudar o servo principal 

nas suas tarefas, ficou com o encargo de tocar a campainha para avisar os confrades sobre os 

acompanhamentos dos defuntos, uma especificidade que já assinalámos em relação a um dos 

servos da confraria de Nossa Senhora-a-Branca. Tratava-se de um rapaz que coadjuvava o 

sacristão, em tarefas menores. Posteriormente, os estatutos de 1768 referem que o servo mais 

velho devia estar paramentado nas missas dos domingos, dias santos e ocasiões solenes. No 

entanto, enquanto estivesse na sacristia, envergaria uma loba com a insígnia da irmandade. 

                                                             
196 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 
1739, pp. 92-97. 
197 Em 1740, o servo foi enterrado à custa da irmandade, concedendo-lhe igualmente um hábito, um par de sapatos 
e um lençol para amortalhar o seu corpo. Em sinal de gratidão para com os bons serviços prestados à instituição, 
esta mandou rezar ainda 30 missas por sua alma. Deste modo, a irmandade recompensava, material e 
espiritualmente, à hora da morte, aqueles que se mostravam zelosos ao seu serviço. AISVTE, Fundo da irmandade 
de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748, fl. 110.  
198 Sobre a existência de dois servos na irmandade de São Vicente, sendo um mais jovem consulte-se também 
Araújo, Maria Marta Lobo de, “Assuntos de pobres: as esmolas dos confrades de São Vicente de Braga (1783-
1839),” in Araújo, Maria Marta Lobo de; Esteves, Alexandra (coord.), Marginalidade, Pobreza e Respostas Sociais na 
Península Ibérica (séculos XVI-XX), Braga, CITCEM, 2011, pp. 113-114. 
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Também o servo pequeno tinha de estar de sobrepeliz e loba enquanto ajudava às missas. A 

obrigatoriedade do uso destas vestes conferia maior dignidade aos servos, no momento em que 

participassem das cerimónias religiosas. Ao servo da sacristia, cabia ainda a tarefa de tocar o 

sino de manhã, de tarde e à noite para as “ave-marias,” sendo-lhe concedido o mesmo apoio, de 

que gozava o outro servente, se por desventura falecesse ao serviço da instituição 199 

 A irmandade de Santa Cruz foi a que mais servidores teve a seu cargo, ao longo do 

século XVIII. Em 1702, esta irmandade já possuía um servidor principal, que tinha de ser maior 

de 25 anos, saber ler e escrever, e ser cristão-velho,200 bem como dois moços coadjuvantes, de 

idade entre os 10 e 18 anos, com as mesmas caraterísticas pessoais.201 O servidor principal 

tocava os sinos quando fosse necessário, mantinha a igreja limpa e asseada, abria as portas por 

volta das quatro horas no Verão e das cinco no Inverno, fechando-as posteriormente às dez 

horas e onze horas respetivamente.202 A exceção a este horário ocorria nos domingos e dias 

santos, ocasiões nas quais a igreja se mantinha aberta enquanto decorresse a celebração de 

eucaristias. O servo estava igualmente presente de manhã para ajudar na celebração dos ofícios 

divinos. Era ele o responsável pelos enterros dos defuntos, na igreja da irmandade.203 Os outros 

dois serviçais ajudavam nestas funções, estando sempre vestidos de roxo e envergando 

sobrepelizes nos domingos e dias santos de guarda. Todos tinham de demonstrar bom 

comportamento e respeito aos mesários e capelães da confraria. Aos sábados, os três servos 

procediam a uma limpeza geral à igreja, sendo supervisionados pelo capelão-mor.204 Os estatutos 

                                                             
199 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1723, 
fls. 32-33, 49-51; Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1768, fls. 64-67. 
200 A qualidade de cristão-velho era igualmente requerida aos capelães da Misericórdia de Bragança, no século XVII. 
Castro, José de, A santa e real casa da Misericórdia de Bragança…, pp. 75-76. 
201 A Misericórdia de Setúbal tinha a seu serviço dois moços jovens de capela, com a função de ajudar os capelães 
na celebração das missas. A instituição alimentava-os, vestia-os e calçava-os. Por seu turno, a Misericórdia de 
Macau tinha a seu serviço três meninos para ajudar à missa, dois sacristães e três serventes moços. Para Setúbal 
consulte-se Abreu, Laurinda, A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal de 1500 a 1755…, pp. 113-114. Sobre a 
Misericórdia de Macau leia-se Sá, Isabel dos Guimarães, “Ganhos da terra e ganhos do mar: caridade e comércio na 
Misericórdia de Macau (séculos XVII e XVIII),” in Ler História, Lisboa, ISCTE, nº 44, 2003, p. 51. 
202 O servente da Misericórdia da Póvoa de Varzim tinha a seu cargo também a limpeza da igreja da instituição. 
Confira-se Dionísio, Paula Carolina, A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim…, pp. 130-131. 
203 Os dirigentes eclesiásticos da arquidiocese de Braga tomaram medidas no sentido de que, nas igrejas paroquiais, 
houvesse um coveiro responsável pelos enterros. De facto, por vezes, esse cargo não estava ainda implementado 
como sucedera em Murça no século XVII. Consulte-se Soares, Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga no século 
XVII… pp. 481-482. Por seu turno a confraria do Menino Deus de Maximinos recorria ao coveiro da igreja paroquial 
onde estava sedeada. Esta instituição era praticamente uma confraria de âmbito paroquial. Vieira, Maria José de 
Azevedo, A Confraria do Menino Deus e a paróquia de Maximinos (1700-1850) População, sociedade e assistência, 
Braga, Universidade do Minho, 1994, pp. 45-58, tese de Mestrado policopiada. 
204 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1702, 1762, 1773, 
fls. 284v., 291v., 296v.-299. O capelão da irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Recife tivera, por 
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de 1762 mantiveram, grosso modo, estas disposições, substituindo apenas um dos servos 

jovens por um mais velho, o qual ficou com as mesmas funções do servo principal, já existente. 

Nestes estatutos, ficou definido serem os servos mais velhos os responsáveis pelo toque do sino 

maior da igreja, enquanto o mais novo ajudava a tocar os restantes, bem como a campainha 

para chamar os confrades para o acompanhamento dos defuntos. Este servo mais novo podia 

agora ter até 20 anos.205  

Os estatutos prescreveram igualmente a interdição aos servos maiores de ter outro 

trabalho assalariado: ou seja, tinham de se dedicar, em exclusivo, às tarefas que a confraria lhes 

prescrevia. Pensamos que, em face dos muitos sufrágios religiosos a cargo desta irmandade, 

tornou-se imprescindível que ela tivesse sempre disponíveis estes serviçais no apoio às 

celebrações. Para além deste ponto, seguindo uma linha traçada por outras confrarias de 

envergadura semelhante, esta regulamentação estatutária trouxe a novidade da irmandade 

acompanhar e enterrar estes seus assalariados, bem como de celebrar 20 missas a cada um, 

por sua alma. Era uma forma de tornar atraentes estes cargos, respondendo à concorrência feita 

por outras organizações confraternais, no apelo a candidatos que preenchessem estes lugares.206  

 Em 1773, houve uma reorganização dos serviçais da irmandade. Embora o seu número 

se mantivesse inalterável, um foi designado como “servente maior,” outro como “servente da 

capela” e o último por “servente da sacristia.” O “servente da capela” tinha entre 12 e 25 anos, 

cabendo-lhe as tarefas de limpar os altares e avisar os irmãos com a campainha para estarem 

nos acompanhamentos fúnebres. Devia envergar uma sobrepeliz nos domingos e dias santos, 

durante as missas celebradas na igreja, apresentando-se do mesmo modo nos outros dias, 

enquanto fosse celebrada a missa no coro da igreja. Estava também obrigado a confessar-se e a 

comungar nos dias de jubileu da irmandade.207 

                                                                                                                                                                                   
vezes, de chamar a atenção de um confrade, o qual estava provavelmente encarregue da limpeza dos altares. Na 
verdade, o referido confrade não cuidava do seu asseio, deixando-os sujos com pó e teias de aranha. A este 
propósito confira-se Campos, Eduardo, As irmandades religiosas do Ceará provincial. Apontamentos para a sua 
história, Fortaleza, Secretaria de Cultura e Desporto, 1980, pp. 36-37. 
205 A Misericórdia de Santarém tinha entre um a três moços de capela que ajudavam os serventes mais velhos nas 
suas funções de limpeza da igreja e assistência às missas. Confira-se Rodrigues, Martinho Vicente, Santa Casa da 
Misericórdia de Santarém…, pp. 105-106. 
206 Por fim, esta regulamentação estatutária determinou que, aos dias da semana, as portas da igreja estariam 
abertas até às 11 horas no Verão e às 12 horas no Inverno. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de 
estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1702, 1762, 1773, fls. 410-413v. 
207 No dia dos jubileus das confrarias, os seus membros deviam previamente confessar-se e participar nas 
solenidades festivas de modo a poderem obter graças espirituais como o perdão dos seus pecados, Para a confraria 
do Santíssimo Sacramento da igreja da Misericórdia de Vila Viçosa veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “As traves 
mestras da confraria do Santíssimo Sacramento da igreja da Misericórdia de Vila Viçosa: o compromisso de 1612”, 
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 Por seu turno, o “servente da sacristia” ajudava os sacerdotes a vestir os seus 

paramentos, cabendo-lhe igualmente a missão de cuidar da limpeza e segurança de todos os 

objetos litúrgicos, como os sanguinhos e as galhetas, necessários para a celebração das missas. 

Ajudava a tocar os sinos e assistia às missas cantadas envergando uma sobrepeliz, tendo 

sempre o turíbulo pronto para quando fosse necessário.208 A exemplo do outro servente, era 

obrigado a confessar-se e a comungar por ocasião do jubileu da irmandade. Desta forma, este 

servo integrava-se completamente nas ocasiões solenes celebrativas que a irmandade 

proporcionava. 

 O “servente maior”, que tinha idade superior a 25 anos, controlava a abertura e fecho 

das portas da igreja, abrindo-as às seis da manhã no Inverno, e às cinco no Verão. Ao meio-dia 

fazia um intervalo, fechando-as e voltando-as a abrir da parte da tarde, às 14 horas no Inverno e 

às 15 no Verão. Mantinha-as abertas até os capelães do coro acabarem as suas orações. Como 

podemos constatar, a irmandade foi progressivamente aumentando o período de tempo de 

abertura da sua igreja. Desta forma, era possível a celebração de mais sufrágios, para além de 

se facilitar a ocorrência de fiéis, os quais podiam deixar mais donativos. O “servente maior” 

devia ajudar nas missas que se celebravam, encher as pias de água benta sob a orientação do 

capelão-mor, manter a igreja limpa, bem como cuidar do acender e apagar as velas dos altares, 

velando em especial para que a luz do Santíssimo Sacramento se mantivesse sempre acesa.209 

Era ele quem tocava o sino grande da igreja.210 Por fim, em 1788, esta irmandade procedeu a 

uma última mudança: substituiu o servente leigo da sacristia, por um clérigo que fizesse as 

mesmas funções, sendo pago para isso, mantendo o servo da capela e o servo maior, com as 

respetivas tarefas.211 O motivo desta substituição não é claro, mas é possível que, sendo o 

servente da sacristia o que mais de perto lidava com os celebrantes, a irmandade considerasse 

ser mais adequado entregar estas tarefas a um clérigo. 

                                                                                                                                                                                   
in Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. XLI, (3-4), Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 
2001, p. 139. 
208 Veja-se a similitude com as funções dos serventes da Misericórdia vimaranense no século XVIII. Costa, Américo 
Fernando da Silva, A Santa Casa da Misericórdia de Guimarães 1650-1800 (caridade e assistência no meio 
vimaranense dos séculos XVII e XVIII), Guimarães, Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, 1999, p. 224. 
209 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1702, 1762, 1773, 
fls. 499v.-504v. A luz do Santíssimo Sacramento, numa lâmpada de azeite, devia estar ardendo continuamente. 
Confira-se Torres Giménez, Maria Raquel, Maria Raquel, Formas de organización y prática religiosa en Castilla la 
Nueva…, pp. 1924-1925. 
210 A Ordem Terceira do Carmo de Penafiel, no fim do século XVIII, elegia anualmente dois sacristães com funções 
semelhantes. Para este assunto leia-se Fernandes, Paula Sofia, Venerável Ordem Terceira do Carmo, Penafiel, 
Câmara Municipal de Penafiel, 2008, p. 47. 
211 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1788, fls. 92-96v. 
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A exemplo do que faziam com os capelães, as Mesas das confrarias, zelavam para que 

os seus servos tivessem um comportamento digno e competente no desempenho das suas 

funções, podendo chegar ao ponto de os expulsar se assim não sucedesse. No ano de 1722, a 

Mesa da confraria de Nossa Senhora-a-Branca despediu o seu servo, por demonstrar pouco 

respeito para com os mesários, algo que não podiam permitir, pois colocava em causa a sua 

autoridade. A principal queixa apontada era a de o servo escutar o que se passava nas reuniões 

da Mesa, divulgando posteriormente a pessoas estranhas à confraria os assuntos que eram 

abordados e as decisões tomadas. Por outro lado, tinha chegado ao conhecimento dos mesários 

que este assalariado cobrava mais dinheiro pelos enterros do que estava prescrito, pondo em 

causa a imagem de honestidade que a instituição queria preservar.212 

 À Mesa da irmandade de Santa Cruz também chegaram algumas queixas a respeito dos 

seus serventes. Um dos servos foi despedido em 1767 porque cumpria de forma negligente as 

suas funções. Nesse mesmo ano, um seu homólogo foi também despedido por não ser fiel ao 

serviço da irmandade, para além de utilizar a torre da igreja para organizar jogos.213 Alguns anos 

mais tarde, em 1779, a irmandade expulsou outro servo por motivos que não especificou, 

alegando que colocava em causa a honra da instituição. Possivelmente teria tido 

comportamentos considerados pouco dignos pela Mesa e que contribuiriam para o descrédito da 

imagem de respeitabilidade da confraria. Uma década depois, o motivo da expulsão de um outro 

servente ficou a dever-se ao facto de não assessorar devidamente os capelães na celebração das 

missas. Esta falha parece-nos importante, pois é possível que os clérigos se recusassem a 

celebrar sem terem um ajudante que lhes disponibilizasse os objetos litúrgicos necessários para 

o efeito, atrasando, deste modo, os sufrágios da irmandade.214 

                                                             
212 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da confraria de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1670-1741, fl. 81v. 
213 Na Idade Moderna, os jogos de azar eram bastante condenados pela moral religiosa e social, sendo a sua prática 
muito restringida. O jogo era associado à vadiagem, ao endividamento dos indivíduos que os conduzia à ruína, bem 
como frequentemente levava a excessos de bebida, utilização verbal de blasfémias e violência entre os 
participantes. As Constituições Sinodais Bracarenses publicadas em 1697 condenavam vivamente o jogo, pelos 
motivos que assinalámos. Por isso proibiam aos clérigos a sua prática. Sobre o jogo e a sua percepção na Idade 
Moderna, confira-se Constituiçõens Synodais do Arcebispado de Braga ordenadas no anno de 1639, pelo 
illustríssimo Senhor Arcebispo D. Sebastião de Matos Noronha e mandadas imprimir a primeira vez pelo 
illustríssimo Senhor D. João de Sousa, Lisboa, na Oficina de Miguel Deslandes, 1697, pp. 195-196. Leia-se também 
Gottfried, Clarissa Kogic, “Rituais e festas populares na Idade Moderna”, in História, imagem e narrativas, nº 15, 
Outubro 2012, p. 6; Simon, Thomas, “Disciplinamento social e combate à vadiagem no Antigo Regime”, in Revista 
Sequência, nº 59, Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Dezembro de 2009, pp. 123-124, 126-
127, 129, 131-132.   
214 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e de juntas da irmandade de Santa Cruz, 
1757-1772, fls. 384, 392; Livro de termos de mesa e de juntas da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fls. 
253v., 564. 
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  Em 1753, o servo da irmandade de São Vicente trouxe grande preocupação aos seus 

superiores. A instituição descobrira que este indivíduo utilizava a torre e a sacristia da sua igreja 

para encontros amorosos com mulheres, às quais fazia sinal prévio. O caso tornou-se notório 

quando, em certa ocasião, a esposa do servo se dirigiu ao interior da igreja e, encontrando-o 

acompanhado com uma mulher, arrastara esta para fora da igreja aos gritos de “aqui del rei que 

ela andava com seu marido”. O servo tornara a situação ainda mais difícil, pois usou de violência 

física para com a sua esposa.215 Curiosamente, a Mesa não o expulsou, conformando-se com 

uma forte admoestação para que mudasse de procedimento.216 

 Todavia, nem sempre era o servo que tinha procedimentos considerados impróprios. Um 

caso ocorrido na irmandade de Santa Cruz parece demonstrar uma certa sobranceria com que 

os servos, por vezes, eram tratados. Em 1770, um confrade da irmandade fora à igreja, onde 

encontrou o servo mais novo. Iniciou desde logo um diálogo exaltado com ele, querendo tirar-lhe 

à força um livro que este tinha em seu poder. As fontes documentais não indicam se este livro 

era pertença do próprio servo, ou se seria um dos que faziam parte do espólio da irmandade. 

Como o servo não acedesse às insistências do confrade, este esmurrou-o no nariz, deixando-o 

ensanguentado dentro do templo, tendo os mesários considerado que o sangue vertido deixara a 

igreja “poluta.” O assunto motivou uma intervenção do Ordinário Diocesano, para que tivesse 

lugar uma reconciliação entre os dois. Todavia, em face da gravidade do comportamento, a 

Mesa resolveu ponderar se devia castigar o dito irmão e de que maneira o poderia fazer. As 

fontes fazem silêncio sobre as atitudes posteriores dos mesários.217 

 

5.3.1 Os salários dos servos 

 

É igualmente importante referirmos os salários auferidos por estes homens, pelo seu 

trabalho. Encontraremos diferenças salariais significativas praticadas entre as várias entidades? 

Seria o salário pago suficiente para as suas necessidades? Como pudemos ver, embora 

houvesse tarefas comuns a todos eles, os servos das confrarias mais poderosas, com igrejas a 

                                                             
215 Na Época Moderna a violência impregnava frequentemente o quotidiano. Para além das guerras, dos homicídios 
e roubos, este fator estava presente nas relações privadas. Para este assunto veja-se Maravall, José António, A 
cultura do barroco, Lisboa, CODEPA, 1997, p. 219. 
216 AISV, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de devassas da irmandade de São Vicente, 1750-1787, fls. 17-
23. 
217 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e de juntas da irmandade de Santa Cruz, 
1757-1772, fl. 145. 
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seu cargo, tinham mais trabalho para executar, o que influenciava os seus pagamentos.218 A 

confraria de Santo Homem Bom fornecia ao seu servente, roupa e sapatos, bem como 100 réis 

nas festas da Páscoa, do Natal, dos dias do Espirito Santo, Todos-os-Santos e de Santo Homem 

Bom, tendo ainda direito a 50 réis, (posteriormente 60) por cada novo confrade que ingressasse 

na confraria. Todavia, desconhecemos com exatidão o salário do servo desta confraria, pois 

encontramos uma despesa de 10 mil réis com o servo, relativamente a um ano económico.219 

A confraria de São Crispim e São Crispiniano, em ambos os estatutos de 1702 e de 

1731, só fornecia roupa ao seu servo,220 enquanto a do Santíssimo Sacramento de São Vítor, em 

1744, pagava 3200 réis anuais, para além do fornecimento de vestuário.221 Por seu turno, as 

irmandades de São Tomás de Aquino e a das Almas da Sé pagavam quer em numerário, quer 

em vestuário. Em 1712, a irmandade de São Tomás despendia dois mil réis anuais com o seu 

servo, além de lhe fornecer dois pares de sapatos e uma baeta de três em três anos. No ano em 

que recebia a baeta não era pago o salário. A irmandade reconhecia que o salário era pequeno, 

                                                             
218 Sabemos que a confraria do Santíssimo Sacramento da Sé, no início do século XVIII, pagava quatro mil réis de 
salário ao seu servo, o qual só na década de 1750 foi aumentado para 5920 réis. Contudo, como não sabemos 
quais eram as suas tarefas, não podemos analisar, de forma mais compreensiva, o seu salário. AISB, Fundo da 
irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro da despesa da irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, 
1663-1707, fls. 112v.-114v.; Livro da despesa da confraria do Santíssimo Sacramento da Sé, 1707-1767, fls. 
242v.-245v. 
219 Consistia esta roupa, em 1725, em um vestido de saragoça do reino, com casaca, vestia, calções, meias, 
sapatos e chapéu; e nos anos que que se lhe não desse vestido, davam-se-lhe sapatos de seis em seis meses. Em 
1773 o vestido era comprido, de pano azul claro do reino: incluía loba, capa, vestia e calção tudo da mesma cor. 
Eram-lhe fornecidos sapatos, meias e chapéu. AISV, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de estatutos 
reformados da confraria de Santo Homem Bom, 1725, fls. 54v., 78v.; Estatutos da irmandade de Santo Homem 
Bom, 1773, fl. 60v. 
220 No ano de 1702 a confraria de São Crispim entregava, de dois em dois anos, ao servo, enquanto servisse a 
irmandade, um vestido de saragoça composto por uma casaca, calções, gibão, sapatos, meias, chapéu e gravata. 
Note-se que o servo só podia ter entre 12 a 20 anos. Nos estatutos de 1731, pagava ao servo, pelo seu trabalho, no 
mesmo período de tempo, roupa que consistia numa casaca de baeta preta, uma véstia, e calções de pano 
estrangeiro entrefino, chapéu, sapatos e meias de lã. A casaca era forrada de tafetá preto. AISB, Fundo da 
irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 
1702, fls. 20-22v.; Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1732, fl. 34. 
221 Consistia este vestuário em uma sotaina, e capa. Para além destas peças de roupa, recebia mais, em cada ano, 
dois pares de sapatos, chapéu e um par de meias. Só ao fim de quatro anos de serviço, a sotaina e a capa ficavam-
lhe a pertencer em definitivo. AISV, Fundo da confraria de São Vítor, Estatutos da Confraria de São Vítor, 1744, fl. 
19. Também a confraria do Menino Deus e São Gonçalo atribuía um vestido e uns sapatos ao seu servo. Consulte-
se AISL, Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 489v.-490, 499v. O servo da confraria das Almas de 
São João da Ponte, que tinha por trabalho principal inicialmente pedir esmolas pela cidade, recebia, em 1773, três 
mil réis de salário sem contar uma possível remuneração extra nos dias de festas. Eram-lhe igualmente concedidas 
esmolas para comprar meias e sapatos. Na última década de 1700, o seu salário foi aumentado para 10 mil réis. 
Possivelmente, as suas funções alargaram-se, justificando este aumento. AISL, Fundo da confraria das Almas de 
São João da Ponte, Estatutos da confraria das Almas de São João da Ponte, 1784, fl. 12; Livro da despesa da 
confraria das benditas Almas de São João da Ponte, 1767-1801, fls. 40-41; Livro de termos de mesa da confraria 
das Almas de São João da Ponte, 1797-1802, fls. 2, 24. 
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mas tentava compensar esse facto com a possibilidade de o servo ser aceite como irmão, sem 

pagar, após 10 anos ao serviço à instituição. Com este facto, a organização confraternal 

procurava contornar o pouco salário que pagava, através de uma assistência espiritual ao servo 

no momento da morte, mediante as missas celebradas pela sua alma, bem como pelo 

acompanhamento do seu corpo à sepultura, apoios que prestava a todos os irmãos. 

Aparentemente, estas compensações não terão sido suficientes para afastar as reclamações dos 

interessados pois, em 1730, reconhecendo a insuficiência do que pagava, a confraria 

acrescentou o fornecimento, de três em três anos, de um chapéu e de um par de meias.222  

Por seu turno, a confraria das Almas da Sé, em 1776, pagava 9600 réis anuais ao seu 

servente, prometendo-lhe a atribuição de mais 1200 réis, por ocasião do “Aniversário” da 

instituição, se porventura fosse diligente no seu trabalho ao longo do ano. Era uma maneira de 

incentivar a responsabilidade e prontidão laborais deste assalariado, dando-lhe a possibilidade de 

obter um bónus financeiro. O maior salário, que era pago a este serviçal, deve explicar-se pelo 

acréscimo de trabalho a que foi sujeito na segunda metade do século XVIII, como atrás 

constatámos.223  

 Pelos estatutos de 1739, a irmandade dos Clérigos, entregava anualmente, a cada um 

dos seus servos, seis mil réis em dinheiro, bem como um par de meias, um par de sapatos e 

um chapéu. De dois em dois anos, fornecia-lhes igualmente uma vestia e um calção e, de três 

em três anos, uma capa e uma loba talar de pano preto, recebendo também 100 réis de cada 

novo confrade que entrasse na confraria.224  

 As irmandades mais poderosas eram as que melhor compensavam, financeira e 

economicamente, os seus serviçais, em face do maior trabalho que tinham de fazer, bem como 

da maior capacidade monetária à disposição destas organizações.225 A irmandade do Bom Jesus 

dos Santos Passos, segundo as regras estatutárias de 1747, entregava ao seu servo, quando 

este era contratado, uma veste de pano azul, que constava de uma capa e uma loba forrada. A 

forma de pagamento contratualizada com este serviçal era variável. Trianualmente, a instituição 
                                                             
222 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de Aquino, Estatutos da irmandade do Angélico São Tomás de 
Aquino, 1712, fls. 26-26v., 32. 
223 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas da Sé, 1723, 1776, fl. 29. 
224 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 
1739, pp. 92-97. 
225 Os servos mais velhos da Misericórdia de Santarém eram pagos mensalmente, no século XVII, com quatro 
alqueires de trigo e 140 réis, bem como, a título anual, uma veste azul, um par de botas, um chapéu e 500 réis, 
para ajuda à compra de duas camisas. Eram contemplados igualmente com duas rações alimentares às quartas-
feiras e quatro aos domingos. Veja-se a este propósito Rodrigues, Martinho Vicente, Santa Casa da Misericórdia de 
Santarém…, p. 102. 
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procedia a um pagamento que consistia apenas em peças de vestuário: fornecia um chapéu, um 

par de meias, um de sapatos e outro de solas, bem como uma vestia e calções. Nos anos em 

que não recebia este pagamento, o servo era contemplado com 9600 réis, dois pares de 

sapatos, dois pares de solas e um par de meias. Eram-lhe ainda pagos, todos os anos, 30 

alqueires de pão e 200 réis por ocasião de cada uma das seis festas que a irmandade 

solenizava.226  

Em comparação com as confrarias que analisámos anteriormente, vemos que esta 

proporcionava também assistência alimentar ao seu serviçal. Este apoio encontrava-se 

igualmente presente na irmandade de Nossa Senhora-a-Branca. Os estatutos de 1723 

consagravam ao servo um salário anual de seis mil réis em dinheiro, dez alqueires de “pão 

terçado,” treze almudes e meio de vinho, dois alqueires de trigo, bem como um par de sapatos e 

de meias, por ocasião da festa principal da confraria. Tinha ainda direito a receber metade do 

pagamento das aberturas das covas que efetuava na igreja.227 Pelos estatutos de 1773, o seu 

salário foi modificado: passou a auferir, todos os anos, três moedas de ouro, 20 alqueires de pão 

meado, uns sapatos, umas meias e um chapéu.228  

Em 1788, com a introdução de um segundo indivíduo ao serviço da instituição, foi 

necessário proceder a uma reorganização salarial. Ficou então definido que o “servo maior” 

passaria a auferir anualmente 14.400 réis, bem como 20 alqueires de pão meado, um par de 

sapatos e outro de meias e um chapéu.229 Recebia cem réis de cada irmão que ingressasse na 

irmandade e vinte réis de cada corrida de sinos e repiques que tocasse por defuntos não 

confrades, podendo ainda ser pago se abrisse as covas para os enterros, algo que parece ter 

deixado de ser uma competência exclusivamente sua. Já o salário anual do “servo menor” 

consistia em 2400 réis, dois pares de meias, um chapéu, uma volta para o cabeção e dois pares 

de sapatos. De três em três anos, recebia uma veste, com capa e loba de “pano azulado.” Para 

além disso tinha direito a receber 100 réis de cada irmão que ingressasse na irmandade.230 A 

                                                             
226 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Santos Passos e Santa Ana, 1747, fls. 153-154. 
227 AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de estatutos da confraria de Nossa Senhora das 
Neves, 1723, fls. 23v. 
228 AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da irmandade de Nossa Senhora das Neves, 
1773, fl. 44.  
229 Curiosamente, o servo da confraria das Almas da Colegiada de Viana do Castelo, em meados do século XVIII, 
recebia também 14400 réis mas, aparentemente, não era igualmente pago em géneros alimentares. Cardona, 
Paula Cristina Machado, Confrarias em Viana do Castelo…, p. 217. 
230 AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 
1788, fls. 26-28v. 
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partir de 1788, o servo deixou de receber, como parte do pagamento, o fornecimento de vinho, 

sem que saibamos o motivo. Teriam os mesários dúvidas sobre a sobriedade do seu assalariado, 

ou não haveria capacidade de manter esse fornecimento? 

Finalmente, atentemos também na evolução salarial dos serviçais da irmandade de 

Santa Cruz. Pelos estatutos de 1702, o servo mais velho auferia, cada ano, sete mil réis. Para 

além deste pagamento em numerário, a irmandade atribuía-lhe 35 alqueires de pão, dois pares 

de sapatos, igual número de solas e um par de meias. De dois em dois anos, concedia-lhe 

roupas que consistiam, entre outras peças, numa capa, um gibão, um calção e um chapéu. 

Os servos mais novos recebiam roupa e sapatos nas mesmas condições do servo adulto. 

Todavia, o pagamento em géneros consistia apenas em 25 alqueires de pão. Auferiam ainda a 

quantia de dois mil réis anuais.231 A partir de 1762, procedeu-se a uma atualização salarial. O 

servo mais velho passou a auferir um salário anual de 9600 réis, para além de ser contemplado 

com 45 alqueires de pão meado. Tinha direito também a morar numa casa da rua do Anjo, 

propriedade da irmandade. O outro servo da sacristia recebia 4800 réis em dinheiro e 26 

alqueires de “pão meado.” A cada um destes dois serventes eram ainda fornecidos dois pares 

de sapatos e dois pares de meias, anualmente. De dois em dois anos tinham uma veste, um 

calção de pano, e também um chapéu. Também nesse espaço de tempo recebiam uma outra 

veste de pano roxo, com capa, loba e volta. Pensamos que tais vestimentas atribuídas aos 

servos desta e de outras confrarias, serviriam para os distinguir como serviçais de cada 

instituição confraternal, bem como para conferir maior dignidade durante o desempenho das 

respetivas funções. Por seu turno, o servo mais jovem da irmandade de Santa Cruz auferia de 

salário, anualmente, 4800 réis, para além de dois pares de sapatos e de meias.232 A sua 

alimentação era apoiada pela irmandade com 25 alqueires anuais de pão meado. Era também 

contemplado, de dois em dois anos, com uma capa, uma loba de pano roxo, uma veste, uns 
                                                             
231 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1702, 1762, 1773, fl. 
298v. Na Misericórdia de Guimarães, em 1740, os moços da sacristia recebiam três mil réis, vestuário e sapatos, 
mas apenas seis alqueires de pão. Costa, Américo Fernando da Silva, A Santa Casa da Misericórdia de 
Guimarães…, p. 224. 
232 A entrega de roupa aos servos destas confrarias parece-nos importante. Os pobres mal tinham com que se vestir 
e a entrega de roupa era uma forma de caridade na Idade Moderna. Como refere Marta Lobo, a roupa era uma 
forma de conferir dignidade à pessoa e de esconder a sua pobreza, degradando-se a imagem da instituição que 
servia. Assim, as organizações confraternais parecem reconhecer implicitamente que estes seus serventes, sem a 
sua ajuda, poderiam cair em situação de pobreza. Deste modo, os dirigentes confraternais podiam possivelmente 
ver nos servos, uma forma de exercerem a caridade para benefício da sua alma. Confira-se Araújo, Maria Marta 
Lobo de, “Vila Viçosa, as esmolas e os pobres do duque D. João II (1636-1746),” in Revista de Demografia 
Histórica, Saragoça, XXII-II, 2004, pp. 183-203; Xavier, Ângela Barreto, “Amores e desamores pelos pobres: 
imagens, afetos e atitudes (sécs. XVI e XVII),” in Lusitânia Sacra, 2ª série, 11, Lisboa, Centro de Estudos de História 
Religiosa Universidade Católica Portuguesa, 1999, pp. 64, 70. 
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calções e um chapéu.233 Os salários destes serviçais mantiveram-se praticamente inalterados nas 

reformas estatutárias seguintes.234 

 Os servos das confrarias bracarenses desempenhavam um papel multifacetado de 

ajudantes à salvação da alma. O seu trabalho era essencialmente de auxílio aos sacerdotes na 

celebração dos sufrágios, para que o indispensável nunca lhes faltasse. Se a função dos clérigos 

era sobretudo celebrativa e espiritual, os servos destas organizações desempenhavam, 

principalmente, um trabalho que requeria uma componente física. Na verdade, se ao capelão-

mor competia velar no sentido de o edifício estar sempre pronto, limpo e devidamente preparado 

com os objetos litúrgicos adequados, era aos servos que cabia executar o trabalho manual para 

esses objetivos serem alcançados.235 Para além de ajudarem na celebração das missas, 

constatámos que lhes podiam caber tarefas mais árduas como proceder à limpeza dos templos 

e dos altares, percorrer a cidade para convocar os confrades para os acompanhamentos dos 

defuntos, tocar os sinos das igrejas ou proceder ao trabalho que, porventura, muitos não 

quereriam fazer, relacionado com o enterro dos defuntos. A sua função era assim de grande 

importância, não só na execução do culto sufrágico necessário à salvação das almas sofredoras, 

como também no trabalho imprescindível para os cadáveres descerem à sua última morada de 

forma digna, cabendo-lhe ter de lidar com algo que se podia considerar desagradável, como 

eram os restos mortais dos sepultados, de cada vez que se abriam as covas. E, neste aspeto, 

podemos ainda relembrar o perigo deste trabalho para a saúde do assalariado.236 

 Tendo em vista os salários pagos, podemos verificar que só alguns destes homens 

podiam ansiar a perspetiva de fazerem deste trabalho um meio de sustento para a vida: eram 

aqueles que trabalhavam de forma permanente para as confrarias possuidoras de igrejas, os 

                                                             
233 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 412v.-4123v. 
234 Nas reformas estatutárias seguintes, o servente da sacristia passou a receber 30 alqueires de pão. Por outro 
lado, deixou de haver a garantia de habitação concedida ao servo mais importante, nos estatutos anteriores. AISC, 
Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1763, 1773, fls. 
499v.-504v.; Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1788, fls. 493-496. 
235 Simultaneamente, devemos também relembrar que as confrarias das Almas de São João da Ponte, das Almas de 
São Victor, Almas da Sé e Almas de São Vicente encarregaram os seus servos de fazerem peditórios para as missas 
em sufrágio das almas do Purgatório, o que era outro trabalho que lhes exigia algum esforço físico. Confira-se o 
capítulo II. 
236 Atente-se nos odores e miasmas dos corpos em decomposição, que punham em perigo a saúde das pessoas. 
Confira-se Ariés, Philippe, O homem perante a morte II – a morte asselvajada, Mem Martins, Publicações Europa-
América, 1988, p. 218; Beaucarnot, Jean-Louis, Comment vivaient nos ancetres? De leus coutumes a nos 
habitudes, Paris, Editions J-C- Lattès, 2006, p. 189. 
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quais podemos dizer que desempenhavam as tarefas de autênticos sacristães.237 Para os 

restantes, o serviço que prestavam, por ser menor, era uma tarefa complementar dos 

rendimentos auferidos com a sua atividade laboral.238 Por sua vez, algumas confrarias 

proporcionavam aos seus serventes um acompanhamento fúnebre, se os mesmos não fizessem 

parte de nenhuma outra organização confraternal, para além de lhes poderem mandar celebrar 

missas de sufrágio. Deste modo, estas instituições tinham a oportunidade de prestar um serviço 

de assistência aos seus serventes defuntos. Com este último ato de caridade, tais instituições 

proporcionavam-lhes uma forma de obterem vantagens espirituais que reverteriam a favor da 

sua alma, não só no alcance da sua salvação, como no atenuar de eventuais penas que teriam 

de sofrer no Purgatório. 

 Honrar os seus servidores acrescentava dignidade e grandeza às irmandades. Não 

podemos esquecer que estes homens e rapazes eram, em muitos momentos, a imagem da 

associação, por isso exigia-se-lhes que se apresentassem condignamente, concorrendo as 

irmandades com roupa e calçado para o efeito. Relembre-se, porém, que a roupa, o calçado e os 

alqueires de pão integravam o salário destes colaboradores. 

 

 

 

 

                                                             
237 Consulte-se a título comparativo Alves, Naiara Ferraz Bandeira, Irmãos de cor e de fé: irmandades negras…, p. 
67. 
238 No século XVIII os servos da Misericórdia bracarense foram, por várias vezes, contemplados com esmolas. 
Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga: assistência material e espiritual…, pp. 49, 69. A pobreza de 
alguns destes servos das confrarias bracarenses parece tê-los feito recorrer aos pedidos de esmola às confrarias 
que serviam, embora também o pudessem fazer por outros motivos como, por exemplo, por doença, ou por 
quererem embarcar para o Brasil. AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de termos de 
mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 1797-1802, fl. 18v.; AISVTE, Fundo da irmandade de São 
Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1720-1736, fl. 115; Livro de termos de mesa da 
irmandade de São Vicente, 1736-1748, fls. 84, 391v; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-
1772, fl. 183. Sobre a atribuição de esmolas aos pobres, bem como a sua importância para a salvação da alma dos 
dadores, confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “As esmolas e os pobres da Misericórdia de Viana de Foz do Lima 
na primeira metade do século XVI”, in Arquipélago – História, 2ª série, VIII, Ponta Delgada, Universidade dos 
Açores, 2004, pp. 253-254. 
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Capítulo VI 

 

As manifestações pias confraternais de salvação coletiva e individual 

 

6.1 O “aniversário” das irmandades 

 

Na Idade Moderna, as irmandades constituíam pólos e espaços privilegiados de 

interação e congregação dos homens, a nível social e religioso. Estas instituições procuravam 

proporcionar aos seus membros ocasiões de encontro e comunhão, através da participação em 

rituais e celebrações religiosas, que se inseriam frequentemente em momentos festivos solenes. 

Tais ocasiões podiam ter lugar por altura da comemoração do santo patrono da instituição, 

através da qual a confraria congregava os seus membros e assinalava à restante comunidade a 

sua posição e prestígio sócio-religiosos. Todavia, os eventos agregadores dos irmãos aconteciam 

igualmente por motivos das festas, ritos e cerimónias onde se procurava garantir a salvação da 

alma.1 

Neste sentido, as confrarias bracarenses do século XVIII organizavam atos de celebração 

religiosa coletiva, com o objetivo de manter e fortalecer os laços memoriais entre os confrades 

vivos e defuntos. É certo que, ao longo do ano, as irmandades proporcionavam igualmente 

manifestações religiosas individuais, através do sufrágio particular das almas dos irmãos,2 as 

quais abordaremos posteriormente. Contudo, queremos iniciar a nossa análise pelo estudo das 

manifestações coletivas confraternais em torno da salvação. Aquele que nos parece ser, em 

primeiro lugar, o momento propiciador do reforço da proximidade e união celebrativas, entre os 

membros das organizações confraternais, era a celebração do “aniversário” destas instituições. 

Esta festividade, em que se congregavam todos os irmãos, consistia numa cerimónia onde se 

procurava beneficiar espiritualmente as almas de todos os confrades vivos e defuntos, 

                                                             
1 As festas proporcionavam “cadências regeneradoras da rotina, movimentos novos de equilíbrio ritmando o próprio 
conteúdo cultural envolvente, como se se tratassem de momentos obrigatórios e propícios ao rodar da vida.” Lima, 
José da Silva, “A festa religiosa no Minho. Aspectos antropológicos e pastorais”, in Theológica, II série, vol. XXXI, 
fasc. 2, Braga, Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Braga, 1996, p. 217. 
2 Um dos traços fundamentais das confrarias era o sufrágio das almas dos seus confrades. Consulte-se a este 
propósito Braga, Paulo Drumond, “Uma confraria da Inquisição. A irmandade de São Pedro Mártir (breves notas), in 
Arquipélago – História, 2ª série, II, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1997, pp. 449, 452; Conde, Manuel 
Sílvio Alves, “A confraria de Santa Cruz de Tomar (1470),” in Arquipélago – História, 2ª série, IX, Ponta Delgada, 
Universidade dos Açores, 2005 p. 601. As Misericórdias, que eram confrarias laicas, procediam de igual modo ao 
sufrágio das almas dos irmãos. Para este assunto leia-se Abreu, Laurinda, A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal 
de 1500 a 1755: aspectos de sociabilidade e poder, Setúbal, Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, 1990, p. 32. 
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reforçando intemporalmente a coesão da instituição.3 Contudo, este momento de encontro entre 

os membros vivos e falecidos, não se processava de modo similar nas várias irmandades. À 

semelhança do que temos vindo a assinalar noutras vertentes de assistência pia confraternal, o 

nosso estudo revela diferentes linhas de ação neste ponto particular.  

 Na irmandade de São Vicente os mordomos depositavam “um pano no lugar 

acostumado,” no interior da igreja, junto ao qual era colocada uma cruz com duas velas a ladeá-

la. O pano era igualmente alumiado com quatro tochas, uma em cada um dos seus ângulos. Os 

mordomos eram instruídos no sentido de levantar uma essa, espécie de monumento funerário 

que representava o local em que os corpos eram depositados antes do enterro, de modo a 

conferir maior solenidade à cerimónia. O “aniversário” podia incluir a celebração da hora 

canónica designada “vésperas,” inserida na realização obrigatória de um ofício de defuntos,4 

durante o qual estavam presentes vários sacerdotes. Para além do ofício, a irmandade 

determinava a celebração de várias missas, devendo os clérigos presentes, segundo os estatutos 

de 1723, ser membros da confraria.5 Todavia, nos estatutos de 1768 essa disposição foi 

alterada e a irmandade decidiu colocar avisos na porta da igreja, nos quais solicitava a presença 

de clérigos celebrantes. Esta mudança pode ter sido motivada pela pouca afluência dos 

sacerdotes membros da instituição. O número de sufrágios celebrado no “aniversário,” 

inicialmente não estava prescrito, tendo sido fixado em 100, no ano de 1768.6 Deste modo, o 

“aniversário” de irmãos consistia num ofício solene,7 acompanhado pela celebração de várias 

missas na igreja, por intenção dos confrades vivos e defuntos. Seria este modelo celebrativo 

seguido pelas suas congéneres em termos locais? 
                                                             
3 Nos “Aniversários” as confrarias procuravam relembrar todos os seus membros. Para este assunto consulte-se 
Mota, Guilhermina, “A irmandade da Senhora do Carmo da Marmeleira – Mortágua: primeira metade do século 
XVIII,” in Revista de História das Ideias. O sagrado e o Profano, n º 9, Coimbra, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1987, pp. 296-297. A celebração de “aniversários” estava já presente nas confrarias 
medievais. Relativamente a esta presença leia-se González Arce, José Damián, Gremios y confradías en los reinos 
medievales de León y Castilla siglos XII-XV, Palencia, Región Editorial, 2009, p. 84.  
4 Relembremos que o ofício consistia em leituras da Sagrada Escritura e de outros textos dos primeiros teólogos da 
Igreja, bem como o canto de salmos e outras orações, nas várias horas canónicas. Confira-se Enciclopedia de la 
religion católica, Tomo V, Barcelona, Dalmau y jovier ediciones, 1953, pp. 963-965. 
5 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1723, 
fls. 15, 20-20v., 28-30v.; Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1768, fls. 27v.-28. 
6 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1768, 
fl. 57. 
7 A confraria do Santíssimo Sacramento da vila de Cabeção celebrava um ofício noturno pela alma de todos os 
confrades falecidos, ao passo que a confraria do Senhor Jesus dos Passos celebrava um ofício de três lições com o 
mesmo fim. Leia-se Beirante, Maria Ângela, As antigas confrarias da vila de Cabeção: espelho da sua vida social e 
religiosa, Cabeção, Edição de autor, 2011, p. 25. Os ofícios de três lições eram os mais simples. Durães, 
Margarida, Herança e Sucessão. Leis, Práticas e Costumes no Termo de Braga (séculos. XVIII-XIX), Tomo II, Braga, 
Universidade do Minho, 2000, p. 442, tese de Doutoramento  policopiada. 
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A confraria de Santo Homem Bom prescrevia estatutariamente, para o seu “aniversário,” 

a celebração de um dia de missas pelos confrades vivos e defuntos, estabelecendo um teto 

máximo de 60 sufrágios. Á semelhança do que sucedia em São Vicente, também aqui os 

mordomos deviam ter preparado um pano preto para colocar defronte do altar do santo patrono, 

com uma cruz, dois círios a ladeá-la e quatro tochas em volta do pano.8 Um pormenor distintivo 

desta instituição consistia na presença de uma caldeira de água benta, que os sacerdotes 

utilizavam para aspergir o pano, enquanto sobre ele rezavam um responso pela alma dos 

confrades vivos e defuntos. Ausente do cerimonial desta instituição estava a realização de um 

ofício. As missas eram rezadas nos altares da Sé, os quais eram previamente preparados pelos 

mordomos com dois cirios, vinho e hóstias. Estes indivíduos, em conjunto com outros colegas da 

Mesa, deviam assistir às missas, para sufragarem, com a sua presença e oração, a alma dos 

irmãos defuntos, cumprindo a obrigação espiritual dos irmãos vivos para com os confrades já 

falecidos. O cerimonial não sofreu alterações, embora na segunda metade do século XVIII, a sua 

celebração estivesse suspensa, enquanto a situação financeira da confraria não apresentasse 

melhorias.9 Apesar de querer homenagear os seus mortos, mantendo os laços entre os membros 

vivos e defuntos,10 suspendeu esta manifestação de solidariedade entre os dois mundos, quando 

os constrangimentos de ordem financeira a isso obrigaram. 

Na verdade, algumas confrarias, possivelmente devido aos menores recursos financeiros 

de que dispunham, assinalavam o seu “aniversário” somente com a celebração de “missas 

gerais,” não prevendo outra cerimónia com maior pompa. Era exemplo deste cenário a confraria 

de Santo Amaro da Sé, que determinava a celebração de 40 sufrágios no início do século XVIII, 

número que aumentou para 60, em meados da centúria e para 70, no ano de 1781, por decisão 

                                                             
8 Situação semelhante acontecia na irmandade de São Tomás de Aquino, a qual previa também a celebração de 60 
missas nos altares da Sé. No centro da capela desta irmandade eram colocados os mesmos objetos que 
mencionámos, relativamente à irmandade de São Vicente. Os celebrantes dos sufrágios, após o seu término, 
vinham a este local rezar um responso. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de Aquino, Livro de estatutos 
da irmandade do angélico doutor São Tomás de Aquino, 1712, fls. 10, 24. 
9 Aparentemente, no início do século XVIII, esse teto máximo não estava estabelecido, tendo a irmandade a 
responsabilidade de mandar celebrar um dia de “missas gerais.” AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem 
Bom, Livro de estatutos da irmandade de Santo Homem Bom, 1688, fls. 21-22; Livro de estatutos reformados da 
irmandade de Santo Homem Bom, 1725, fls. 50v.-51v.; Estatutos da irmandade de Santo Homem Bom, 1773, fl. 
58v.  
10 Sobre o sufrágio das almas dos irmãos vivos e defuntos como um traço caraterístico das instituições confraternais 
confira-se igualmente Gomes, Paula Alexandra de Carvalho, Oficiais e confrades em Braga no tempo de Pombal 
(Contributos para o estudo do movimento e organização confraternal bracarenses no século XVIII), Braga, 
Universidade do Minho, 2002, pp. 196-197, tese de mestado policopiada. 
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estatutária.11 Na mesma linha de atuação estavam as confrarias das Santas Chagas e a de São 

Tiago da Cividade. Esta última, em 1739, previa a realização de 50 missas sem outra cerimónia 

religiosa. No entanto, afetada por problemas financeiros, a irmandade de São Tiago viu-se 

constrangida, em 1775, a suspender o seu “aniversário.”12  

Se a irmandade de Santo Homem Bom determinara, como limite máximo, a celebração 

de 60 missas de “aniversário,” a irmandade de São Crispim e São Crispiniano, pelo contrário, 

nas determinações estatutárias de 1702, impunha esse número como limite mínimo. De 

qualquer modo, antecipando a hipótese da impossibilidade de celebração de todos os sufrágios 

num único dia, estas irmandades determinavam a sua continuação no dia seguinte.13   

As celebrações nas irmandades de Santa Cruz, do Bom Jesus dos Santos Passos,14 de 

Nossa Senhora do Ó do Hospital, de São Pedro dos Clérigos, das Almas de São Vítor, das Almas 

da Sé, das Almas de São Vicente e das Almas de São João da Ponte, pelo contrário, 

aproximavam-se do modelo seguido pela irmandade de São Vicente, pois incluíam a celebração 

                                                             
11 AISB, Fundo da confraria de Santo Amaro da Sé, Estatutos da confraria de Santo Amaro, 1742, fl. 22; Estatutos 
da confraria de Santo Amaro, 1781, fls. 30v.-31. 
12 AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro de estatutos da confraria do apóstolo São Tiago da 
igreja da Cividade, 1739, fl. 26v., 51; Livro das certidões das missas e assentos de irmãos 1603-1794, fls. 530, 
532v., 534v.-535. A confraria das Santas Chagas, no início do século XVIII, determinava a celebração de missas 
gerais sem fixar um quantitativo. Posteriormente, em 1740, prescreveu a celebração de 60 sufrágios, número que 
aumentou para 100, quatro anos depois. Contudo, face às despesas que este aumento acarretava e à situação 
financeira da instituição, em 1752 estabeleceu a celebração de 50 missas. AISC, Fundo da irmandade das Santas 
Chagas da Cividade, Estatutos da confraria das Santas Chagas da Cividade, 1719, fl. 196v.; Estatutos da irmandade 
das Santíssimas Chagas, 1740, não paginado; Livro das missas dos irmãos defuntos e legados da confraria das 
Chagas, 1695-1794, fls. 6-6v., 38-42, 83-88, 116v.-129, 169-171v., 360v., 471-474v. 
13 Foi apenas nos estatutos de 1731 que ficou explicitamente determinada, na irmandade de São Crispim e São 
Crispiniano, a obrigação de os mordomos colocarem o pano preto, ladeado da cruz, círios e tochas, bem como da 
caldeira para os responsos. Para além disso, estes homens tinham de preparar os altares com as hóstias, vinho e 
velas necessários às celebrações. É possível que fosse já esta a prática antes de 1731, mas só neste ano ficou 
confirmada nos estatutos. AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da 
irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1702, fl. 16v.; Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São 
Crispiniano, 1731, fls. 33-33v. 
14 A irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, depois de sair do convento do Pópulo no início da década de 
1720, deixou de fazer o ofício, do qual estavam encarregues os frades do referido convento, bem como a 
construção da essa, trabalho a cargo dos mordomos. O “aniversário” passou a consistir somente na celebração de 
missas. Na década de 1720 esta confraria chegou a mandar celebrar 200, 300 e posteriormente 600 missas nesta 
ocasião, celebradas certamente durante alguns dias. Estava de facto ao arbítrio da Mesa, o número de sufrágios a 
realizar. Na década de 1730 determinou-se a celebração de três dias de missas gerais. Depois desta década, o 
“aniversário” parece ter sido suspenso pela instituição. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos 
Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos Passos, 1707, fls. 20v., 46-46v.; Livro dos termos de 
mesa e juntas e aceitação de irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fls. 495v., 510, 518v., 556, 
563, 572; Livro das despesas da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1628-1772, fls. 490-496v., 524-
527v., 593v.-598v., 617v.-621v., 669v.-673v. 
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de um ofício, para além das missas.15 Na irmandade das Almas da Sé, os mordomos edificavam 

um túmulo, ou essa, levantado no interior da igreja, pela ocasião do “aniversário,” o qual, nas 

palavras dos estatutos, devia ser ornamentado conforme “a necessidade e não a vaidade”. 

Patenteia-se nesta passagem uma crítica ao exagero barroco, que transformava uma cerimónia 

de piedade, numa manifestação de orgulho exibicional das instituições confraternais. 

A celebração do “aniversário” nesta confraria começava na véspera, com um ofício 

mandado celebrar pelas almas dos defuntos. Na manhã do dia seguinte, tinha lugar uma missa 

solene cantada, com sermão, a qual era encerrada com uma procissão em honra dos defuntos. 16 

Durante todo o dia, os altares estavam prontos com os objetos litúrgicos necessários, para que 

os sacerdotes aí celebrassem outros sufrágios. O seu número era variável, consoante a afluência 

de sacerdotes e as possibilidades financeiras da irmandade. O trabalho de preparação dos 

altares para esta celebração cabia ao servo da instituição. Este, numa alteração estatutária de 

1776, ficou incumbido igualmente de acender as velas que ornamentavam a essa, edificada 

pelos mordomos.17 Apesar dos alertas nos primeiros estatutos, verificámos que, posteriormente, 

os mesários terão caído em gastos excessivos na ornamentação da essa.18 Nesse sentido, a 

reforma estatutária de 1776 determinou o limite máximo de 32 velas para alumiar a essa.19 

Inicialmente, esta irmandade celebrava o seu “aniversário” entre os dias 28 e 29 de novembro, 

sendo mais tarde tudo alterado para os dias cinco e seis do mesmo mês, de forma a coincidir 

com o oitavário do dia de Fiéis de Deus.20 Segundo os registos documentais, esta confraria tinha, 

em algumas ocasiões, tentado celebrar o seu “aniversário” num único dia. Todavia, como este 

                                                             
15 Por outro lado, algumas confrarias parecem não ter sequer previsto esta festividade de comunhão entre confrades 
vivos e defuntos. Eram os casos das confrarias de São Bento do convento do Salvador, de Nossa Senhora da Boa 
Memória e a de Nossa Senhora do Bom Despacho. 
16 A comemoração do “aniversário” da Misericórdia de Ponte de Lima, para além do ofício e missa cantada, incluía 
uma procissão pelo adro da igreja da irmandade. Para esta confraria confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, Dar 
aos pobres e emprestar a Deus: as Misericórdias de Vila Viçosa e Ponte de Lima (séculos XVI-XVIII), Barcelos, Santa 
Casa da Misericórdia de Vila Viçosa; Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, 2000, p. 530. 
17 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas da Sé desta cidade, 1723, fls. 6v., 
7v., 28.  
18 A essa do “aniversário” da Ordem Terceira de São Paulo era colocada sobre uma alcatifa. À sua volta ardiam 
várias velas em castiçais de prata. Ramalhetes de flores adornavam o monumento e figuras representando a morte 
lembravam a todos o fim comum de qualquer homem. A este propósito veja-se Moraes, Juliana de Mello, Viver em 
penitência: os irmãos terceiros franciscanos e as suas associações, Braga e São Paulo (1672-1822), Braga, Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2009, tese de Doutoramento policopiada, p. 540. 
19 Sobre a celebração do “aniversário” na confraria das Almas da Sé consulte-se igualmente Capela, José Viriato, As 
freguesias do distrito de Braga nas memórias paroquiais de 1758: a construção do imaginário minhoto setecentista, 
Braga, s/n, 2003, p. 195. 
20 As Misericórdias comemoravam a quadra de Todos-os-Santos e Fiéis Defuntos através de um “Aniversário” com 
sufrágios pelas almas dos irmãos vivos e defuntos, bem como pelos benfeitores. Era uma festa religiosa solidária 
entre o mundo dos vivos e dos mortos.  
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só podia começar depois do coro da Sé ter rezado as horas canónicas, os responsáveis da 

irmandade constataram a hora tardia do seu começo, com repercussão no número de fiéis 

presentes, uma vez que ficavam apenas os elementos da confraria e alguns sacerdotes a assistir 

ao ofício e à posterior procissão.21 É evidente que, para a projeção social e religiosa da confraria, 

esta era uma situação inconveniente, e por isso, estabeleceu a sua realização durante dois dias.  

A regulamentação estatutária da confraria das Almas de São João da Ponte era mais 

precisa na descrição do seu “aniversário.” Este decorria na última semana de novembro,22 

consistindo num ofício de nove lições,23 celebrado por dez padres, aos quais cabia igualmente 

dizer, cada um, uma missa na capela da irmandade.24 O ofício incluía a celebração de uma 

missa cantada pelo pároco da freguesia. No fim desta, havia uma procissão em torno da 

capela.25 

Durante o decurso do dia, de modo similar ao que sucedia noutras irmandades, a capela 

tinha os seus altares iluminados e apetrechados com vinho e hóstias. Com o objetivo de obter o 

maior número possível de celebrações eucarísticas, a confraria solicitava a presença de outros 

clérigos, para celebrarem mais sufrágios.  

Por seu turno, a confraria das Almas de São Vítor26 optou por fazer um plano celebrativo 

inverso. A celebração das missas gerais decorria nos dias antecedentes à realização do ofício. 

Quando este se iniciava, no dia principal do “aniversário,” a celebração dos sufrágios cessava, 

para não causar “perturbação” durante o ofício e o sermão. Deste modo, na segunda-feira 

depois do oitavário do dia de Todos-os-Santos, celebrava-se um ofício, que incluía o canto da 

                                                             
21 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Estatutos da confraria das Almas da Sé desta cidade, 1723, fls. 14-
15v., 30v.- 31 
22 Na segunda metade do século XVII, o “aniversário” dos irmãos defuntos da Ordem Terceira de São Francisco do 
Porto era no próprio dia de Todos-os-Santos. Veja-se Jesus, Elisabete Soares Maria de, Poder, caridade e honra: o 
recolhimento do Anjo do Porto (1672-1800), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, p. 73, tese 
de Mestrado policopiada. 
23 O ofício de nove lições era o mais importante, pois incluía um maior número de leituras, de recitação de salmos e 
outras orações. 
24 A Misericórdia bragantina, no século XVII, celebrava uma missa e um ofício de nove lições por cada irmão 
defunto. Castro, José de, A Santa e Real casa da Misericórdia de Bragança, Lisboa, Tipografia da União Gráfica, 
1948, pp. 210-212. 
25 Esta confraria, apesar de mandar celebrar um ofício, não previa a edificação de uma essa. AISL, Fundo da 
confraria das Almas de São João da Ponte, Estatutos da confraria das Almas de São João da Ponte, desta cidade de 
Braga, 1784, fls. 11-11v. 
26 A confraria das Almas de São Salvador de Juyjuy, na Argentina, durante a Época Moderna celebrava um 
“aniversário,” o qual era pago, em parte, pelos mordomos da instituição. Consulte-se a este propósito Normando 
Cruz, Enrique, “Preocupaciones terrenas en una cofradía. Las ánimas benditas del Purgatorio de Juyjuy en el 
período colonial,” in Hispânia Sacra, vol. 54, nº 130, Madrid, Csic, 2012, p. 731. 
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hora canónica “vésperas” a cantochão, pelas almas do Purgatório.27 Na terça-feira, a festividade 

prosseguia com uma missa cantada com sermão, celebrados após a oração da hora canónica, 

designada por “laudes,” com a qual se encerrava o ofício. Todos os mesários, envergando as 

suas becas e de tochas na mão, tinham obrigatoriamente de estar presentes.28 

A irmandade de Nossa Senhora do Ó incluía igualmente, no seu “aniversário,” a 

realização de um ofício e a celebração de missas nos altares da igreja do hospital, já 

devidamente preparados para o efeito.29 Aos mordomos era determinada a edificação da essa, à 

semelhança do que sucedia noutras instituições congéneres. O “aniversário” desta irmandade 

tinha lugar no oitavário do dia de Fiéis de Deus e iniciava-se com a celebração de “vésperas,” no 

dia anterior, à tarde. No dia seguinte, a celebração prosseguia com a reza das horas canónicas 

“matinas” e “laudes.”30 Terminada a celebração das horas canónicas do ofício, tinha lugar uma 

missa com pregação, concluindo-se a comemoração do “aniversário” com uma procissão pelos 

defuntos.31  

Da análise da documentação das confrarias estudadas, existem duas que se destacaram 

pelo cuidado na elaboração, na atenção aos detalhes e na solenidade que colocavam na 

celebração deste momento festivo: eram a irmandade de São Pedro dos Clérigos e a de Santa 

Cruz. A primeira realizava o “aniversário” pelos irmãos vivos e defuntos, nos dias 12 e 13 de 

novembro, que consistia num ofício de defuntos, solenizado com canto, música e sermão. No 

dia 12, cantavam-se as horas canónicas “vésperas” e “matinas” e, no dia seguinte, a cerimónia 

continuava com o canto das horas canónicas “laudes,”32 seguidas de uma missa cantada e 

                                                             
27 No oitavário do dia de Todos-os-Santos, a confraria do Corpo Santo do Funchal celebrava um ofício de nove lições, 
com vésperas. Este ato religioso era não só em benefício das almas dos confrades defuntos, como também de suas 
esposas e filhos. Em relação a este aspeto veja-se Veríssimo, Nelson, “A confraria do Corpo Santo no século XVIII”, 
in Islenha, nº 10, Funchal, Direção Regional dos Assuntos Culturais, 1992, p. 118. 
28 O “aniversário” desta irmandade incluía o levantamento do túmulo ou essa. AISV, Fundo da irmandade das Almas 
de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, fls. 12, 17-17v. 
29 Os sufrágios eram celebrados no próprio dia do “aniversário” ou no dia seguinte, estando colocado no meio da 
igreja o pano preto, com a cruz, as tochas e a caldeira. Cada sacerdote, no fim de celebrar a sua missa, devia rezar 
um responso e lançar água benta sobre o pano. AISV, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital, 
Estatutos reformados da confraria de Nossa Senhora do Ó, 1701, fls. 11v.-13. 
30 A Misericórdia da Póvoa de Varzim celebrava o seu “aniversário,” pelos confrades vivos e defuntos, com início no 
quarto domingo de novembro, continuando na segunda-feira. No domingo realizavam-se as vésperas e matinas e no 
dia seguinte havia missa com sermão. Leia-se Dionísio, Paula Carolina, A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de 
Varzim: assistência e caridade numa vila piscatória, Póvoa de Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 2005, 
p. 183. 
31 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital, Estatutos reformados da confraria de Nossa 
Senhora do Ó, 1701, fls. 11v.-13, 27. 
32 As horas canónicas vésperas, matinas e laudes eram as mais importantes, designadas por horas “maiores”. É por 
esta razão que os ofícios de “aniversário” se concentravam sobretudo nestas três horas. Veja-se sobre este assunto 
Enciclopedia de la religion católica…, pp. 963-965. 



414 
 

sermão. Era o secretário da confraria quem estava incumbido de orientar o ofício e 

posteriormente, cantar a missa. O ofício celebrava-se na capela e era acompanhado pelo toque 

dos sinos da catedral, assinalando a realização desta cerimónia, uma referência que apenas 

encontrámos nos estatutos desta confraria.33 Este facto não deixa de nos colocar algumas 

questões. O toque dos sinos não perturbaria a celebração do ofício? Seria executado de modo a 

poder coadjuvar-se com o cerimonial e não ser um factor desestabilizador? Ou apenas teria lugar 

em determinados momentos da celebração? 

À semelhança das suas congéneres, esta irmandade determinava a celebração de 

missas gerais, fixando o seu número em 100 sufrágios. As celebrações decorriam na capela de 

São Geraldo da Sé e nos altares do respetivo claustro.34 Para fazer face a um número de 

sufrágios tão avultado, os responsáveis da instituição foram flexíveis, permitindo a sua 

celebração durante o oitavário seguinte à realização do “aniversário.” Estas missas tinham de 

ser todas ditas pelos irmãos sacerdotes da confraria, os quais eram coadjuvados por um 

mesário, bem como por quatro irmãos leigos, encarregados da preparação dos altares e de 

disponibilizarem as alfaias religiosas necessárias à celebração das eucaristias.35  

Esta celebração festiva exigia a participação de todos os irmãos, fossem eclesiásticos ou 

leigos. As suas faltas eram penalizadas com multas de 50 réis. E não era apenas a sua presença 

que era requerida. Os confrades deviam comparecer na cerimónia de modo digno. Assim, os 

irmãos leigos estavam obrigados a envergar as opas da irmandade, ao passo que os sacerdotes 

compareciam revestidos das suas sobrepelizes, com barretes na cabeça36 e trazendo os livros 

necessários para poderem seguir e acompanhar os rituais da cerimónia.37 Ao determinar a 

presença obrigatória de todos os seus membros, a irmandade tentava demonstrar a sua coesão 

interna face à comunidade. Por outro lado, o grande número de confrades presentes concedia 

                                                             
33 AISC, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 1739, 
pp. 59-60, 80-81. 
34 Na Santa Casa da Misericórdia de Braga, por ocasião do “aniversário,” eram celebradas missas gerais para além 
do ofício. Consulte-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. A assistência no hospital de São Marcos, 
volume IV, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2006, p. 576. 
35 Ou seja, com o vinho, a cera e as hóstias, como vimos anteriormente. 
36 Em relação à necessidade dos sacerdotes se apresentarem dignamente vestidos com sobrepelizes e barretes nas 
funções religiosas, em particular naquelas em favor dos defuntos confira-se Faria, Inês Martins de, “A Igreja e o 
povo na vida e na morte séculos XVIII a XX (estudo com base em visitas pastorais e testamentos),” in NW, Noroeste. 
Revista de História, Congresso Internacional de História Territórios, Culturas e Poderes, Actas, vol. I, Braga, Núcleo 
de Estudos Históricos da Universidade do Minho, 2006, p. 788; Soares, Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga 
no século XVII. Sociedade e mentalidades pelas visitas pastorais (1550-1700), Braga, Universidade do Minho, 
Governo Civil de Braga, 1997, pp. 534-535. 
37 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 
1739, pp. 26, 59, 60, 76, 80-81. 
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maior aparato e pompa a esta festa fúnebre, prestigiando-a e distinguindo-a aos olhos dos fiéis. 

Deste modo, promovia-se o prestígio da irmandade e estimulava-se a adesão de novos 

elementos. 

Apesar do “aniversário” da irmandade de São Pedro dos Clérigos ser já uma celebração 

mais detalhada e faustosa, pensamos, contudo, que a irmandade de Santa Cruz procedia a um 

cerimonial que, entre as confrarias analisadas, foi o que mais se destacou pela sua pompa e 

solenidade. Na primeira quinta-feira, após o dia de Fiéis Defuntos,38 começava o sino a tocar 

chamando os irmãos ao ofício, inicialmente para a celebração das “vésperas” e depois para a de 

“matinas.” A estes momentos celebrativos assistiam todos os irmãos sacerdotes, envergando as 

suas sobrepelizes. Os capelães do coro ajudavam na cerimónia, através do canto, mas se 

faltassem ao ofício, o que só poderia acontecer por um motivo que fosse considerado legítimo 

pela irmandade, deviam rezá-lo em sua casa.39 

No dia seguinte, bem cedo, a celebração prosseguia. Os irmãos eram novamente 

convocados pelo repique dos sinos. Os mordomos deviam ter preparada a “essa,” ou túmulo 

levantado, no meio da igreja, alumiada pelas velas consideradas necessárias. Eram, então, 

celebradas as “laudes,” inseridas no ofício de nove lições, bem como “três nocturnos”40 com 

música.41 Uma vez concluído o ofício, celebrava-se uma missa cantada, onde o celebrante 

principal era coadjuvado por um diácono e um sub-diácono. Durante a celebração era feita uma 

pregação solene aos presentes, aludindo-se à importância dos sufrágios para a salvação das 

almas que estavam no Purgatório, justificando, deste modo, a celebração do “aniversário.” Por 

fim, os clérigos presentes rodeavam a essa levantada, para rezarem um responso por alma dos 

confrades defuntos. Os mordomos deviam ter os altares da igreja prontos para as missas gerais, 

                                                             
38 No século XVI, o “aniversário” da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa era celebrado no dia de São Martinho. 
Leia-se sobre este assunto Sá, Isabel dos Guimarães, As Misericórdias Portuguesas de D. Manuel I a Pombal, 
Lisboa, Livros Horizonte, 2001, pp. 91-92. Pela mesma altura, as confrarias de Bolonha determinavam a celebração 
de uma missa anual por todos os seus membros falecidos. Consulte-se sobre esta missa anual Terpstra, Nicholas, 
Lay confraternities and civic religion in Renaissance Bologna, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 72. 
39 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 280v.,-281, 386v.-388, 488-489. 
40 Segundo Rafael Bluetau um noturno é uma das três partes em que geralmente se divide a hora canónica matinas, 
com um certo número de salmos e leituras. Bluteau, Raphael, Vocabulário Portuguez e Latino, tomo V, Coimbra, no 
Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712, p. 733. Para Maria Manuela Rodrigues, um noturno era composto 
por três lições (leituras). Consulte-se Rodrigues, Maria Manuela, Morrer no Porto durante a época barroca: atitudes e 
sentimento religioso, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1991, p. 167, tese de Mestrado 
policopiada.  
41 O “aniversário” da Ordem Terceira prolongava-se por dois dias, à semelhança do verificado em Santa Cruz e 
incluía a celebração das horas canónicas, vésperas, matinas e laudes. A este propósito confira-se Moraes, Juliana 
de Mello, Viver em penitência…, pp. 310-313. 
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normalmente celebradas na ocasião. Por determinação dos estatutos de 1702, o número de 

sufrágios não podia ser inferior a 60. As regulamentações estatutárias posteriores fixaram esse 

valor específico, como sendo o número de sufrágios a celebrar por ocasião do “aniversário.”42 Os 

altares da igreja estavam ornamentados com panos pretos. Os irmãos presentes na cerimónia 

estavam obrigados a envergar as vestes da instituição e a todos se pedia que rezassem uma 

“coroa” por alma dos colegas, mesmo que não participassem no “aniversário.”43 A celebração 

concluía-se com uma procissão, na qual os irmãos presentes se deviam incorporar. Esta 

procissão aparece mencionada nos estatutos de 1702 e 1762, mas neles não se descreve o seu 

decurso. Todavia, os estatutos de 1664 eram mais detalhados neste ponto:  

 

 (…) Para esta procissão deve a irmandade dar tochas aos irmãos e se dará uma volta ao 

campo direito á esquina do hospital de São Marcos que fica ao poente aonde estão sepultados 

muitos desamparados e aí dirá a primeira oração por seu adro e a outra defronte da igreja velha 

de Santa Cruz que é hoje a nova do hospital e se lançará água benta no cemitério do hospital 

que está no campo a face da parede e na igreja e pátio do hospital e no terreiro publico que fica 

ao nascente do lado da igreja do hospital na parte do qual esteve a igreja velha e no dito 

caminho publico jazem alguns nossos irmãos e se lançará água benta se lhe dirá um responso e 

se usará com eles esta misericórdia em cada um ano já que por razão da mudança da igreja se 

não pode fazer mais vezes, e por todos os que jazem e para memoria da dita mudança e feito 

isto se virá a irmandade recolhendo e depois de entrar se dirá o ultimo responso com a 

solenidade devida.44 

 

Constatamos que a irmandade de Santa Cruz pretendia manter os laços de comunhão 

com os confrades mais antigos, que tinham ficado sepultados numa zona de uma antiga igreja, 

aparentemente depois convertida em caminho público,45 mantendo viva uma ligação espiritual 

que devia permanecer para lá dos constrangimentos do espaço e do tempo.  

                                                             
42 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 280v.-281, 386v.-388. 
43 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 280v.,-281, 386v.-388, 488-489. 
44 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fls. 191v.-192. 
45 A irmandade de Santa Cruz esteve inicialmente sedeada num altar da igreja de São Marcos, do hospital da 
Misericórdia. Veja-se Costa, Luís, O templo de Santa Cruz, Edição da Irmandade de Santa Cruz, 1993, p. 14 
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 Por outro lado, o facto de os confrades se dirigirem a um local onde estavam sepultados 

“muitos desamparados,” junto ao hospital da Misericórdia, parece indicar-nos que, pelo menos 

nesta época, a irmandade de Santa Cruz tinha a preocupação de se associar aos que rogavam 

pelas almas dos mais pobres.46 

A celebração do “aniversário” manteve-se, com ligeiras alterações, nos estatutos de 

1762. Nessa data, foi decidido que o capelão-mor devia capitular o ofício, acompanhado pelos 

capelães do coro nas funções de acólitos.47 As regras estatutárias de 1773 determinaram uma 

mudança importante: a procissão final passou a desenrolar-se somente dentro da igreja.48 Como 

se justifica esta mudança? A Misericórdia teria vedado o acesso à zona sob seu controlo? Ou na 

segunda metade do século XVIII, a irmandade já não sentira necessidade de recordar, com a sua 

presença física no local onde tinham ficado sepultados, as almas daqueles confrades que tinham 

partido há mais tempo? Não temos respostas seguras, mas não podemos deixar de assinalar 

esta alteração importante. 

 Em 1788 o “aniversário,” tal como vinha sendo preceituado estatutariamente, foi 

abolido. A presença de poucos clérigos na cerimónia, factor que diminuía o seu prestígio e 

esplendor acabou por ditar o seu fim. Os próprios irmãos leigos aderiam cada vez menos a esta 

celebração. Por isso, os responsáveis da irmandade decidiram que esta festividade constasse 

apenas de 80 missas nos altares da igreja, pagas a 120 réis e celebradas durante o oitavário de 

Todos-os-Santos. Eram colocados editais na porta da igreja, no sentido de convocar os clérigos 

da cidade para irem rezar estas missas.49 Este recuo na celebração do “aniversário” levanta-nos 

algumas questões. A que se terá ficado a dever a falta de adesão, não só dos clérigos como 

também dos próprios irmãos? A duração dos atos cerimoniais seria um fator dissuasor da sua 

presença? Na verdade, o “aniversário” da irmandade era uma cerimónia longa que englobava 

                                                             
46 Como já anteriormente referimos a Santa Casa da Misericórdia de Braga enterrava os pobres e as crianças 
enjeitadas no claustro de Santo Amaro da Sé, mas também possuía um cemitério privado onde enterrava os que 
faleciam no seu hospital. 
47 Os capelães da Misericórdia do Funchal tinham a obrigação de assistir ao ofício do “aniversário” da instituição. 
Sobre esta obrigação leia-se Jardim, Maria Dina dos Ramos, A Santa Casa da Misericórdia do Funchal no século 
XVIII, Coimbra, Centro de Estudos de História do Atlântico; Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 1997, pp. 37-
41. 
48 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762, 
1773, fl. 489.  
49 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, Bom Jesus dos Santos 
Passos e Santa Ana, 1788, fl. 71. 
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dois dias.50 Por outro lado, são conhecidas as consecutivas faltas dos irmãos aos enterros, 

demonstrando que a morte e a salvação da alma eram perspetivadas de forma distinta. 

 Já em 1781, houvera um corte nos gastos com a essa. É possível que, para além de 

uma menor adesão dos capelães e dos confrades, existissem também dificuldades financeiras 

que contribuíram para esta alteração.51 Por outro lado, no século XVIII, a igreja esteve em obras 

por várias ocasiões, o que levou à não celebração do “aniversário” na forma prevista pelos 

estatutos, durante alguns anos.52 A ocorrência destes trabalhos pode, do mesmo modo, ter 

retirado meios financeiros para o fazer. É, portanto, possível que estas interrupções tenham 

contribuído para diluir o costume, entre os confrades, de celebrarem este evento conforme 

estava previsto. 

 Em várias confrarias, como mencionámos, o número de missas de “aniversário” estava 

determinado nas regras estatutárias. Mas, noutras instituições, não existia uma indicação 

precisa. Constatámos que o seu volume variou ao longo dos anos. Nem sempre o número de 

sufrágios celebrados era quantificado. Por vezes, existiu somente a referência à celebração de 

um ou dois dias de missas gerais. Ou seja, celebravam-se os sufrágios possíveis durante esses 

dias, conforme as disponibilidades financeiras da confraria e a afluência de sacerdotes. 

Analisemos então, alguns exemplos da evolução da quantidade de sufrágios no “aniversário,” 

nas confrarias em estudo. Para efetuarmos esta análise, procedemos ao estudo de uma amostra 

do número de sufrágios celebrados, em intervalos de cinco em cinco anos, relativamente a 

confrarias em que foi possível obter dados mais completos.  

 O quadro do anexo 7 demonstra diferentes evoluções no número e no preço dos 

sufrágios do “aniversário” das organizações confraternais em análise. Os dados relativos à 

irmandade das Santas Chagas mostram-nos que o número de missas celebradas nas primeiras 

décadas do século XVIII foi variável, tendo estabilizado na década de 1740, em 100 sufrágios. 

Este valor representou uma enorme subida, face às cerca de 20 missas que eram rezadas 20 

                                                             
50 O “aniversário” da confraria das Almas de Sepúlveda incluía uma vigília ao fim do primeiro dia e a celebração de 
uma missa com sermão no segundo. Era edificada uma tumba alumiada com velas dentro da igreja. Leia-se a este 
respeito Conde, José António Linage, “Outra cofradia de Sepulveda absorbida por el corpus: animas,” in I Congresso 
nacional de las cofradias sacramentales. Minerva. Liturgia, fiesta y fraternidade en el barroco espanhol, Sepúlveda 
(Segóvia), Cofradía del Corpus de Sepulveda, 2008, p. 140. 
51 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e de junta da irmandade de Santa Cruz, 
1772-1790, fl. 363v. 
52 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e de junta da irmandade de Santa Cruz, 
1772-1790, fl. 18. 
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anos antes.53 É possível que a diminuição dos preços, associada a uma situação financeira mais 

desafogada, tivesse permitido este aumento exponencial.54 Contudo, na década de 1750, o 

número caiu para metade, sem que as fontes nos indiquem o motivo. É provável que a confraria 

enfrentasse já dificuldades de ordem económico-financeira que justificassem este corte. O 

posterior aumento do custo dos sufrágios pode ter também contribuído para esta redução. A não 

alteração do número de missas, a partir da década de 1750, parece significar que os 

responsáveis da instituição definiram como sendo este, na prática, o número de sufrágios a 

efetuar, ainda que os estatutos não o determinassem. 

 Por seu turno, os dados disponíveis relativos à irmandade de São Vicente confirmam que 

o número de 100 missas, definido pelos estatutos de 1768, foi efetivamente cumprido pelos 

responsáveis da instituição. Apesar da alteração de preços, que correspondeu a uma subida 

significativa do custo destes sufrágios, a instituição parecia ter ainda, nas últimas décadas de 

setecentos, meios para manter inalterável o número de missas que mandava rezar por ocasião 

do seu “aniversário,” com que se comprometera em 1768.55  

 Na documentação compulsada relativa à confraria das Almas de São Vítor, foi 

igualmente possível estudar a variação da quantidade de missas de “aniversário,” celebradas ao 

longo dos anos, incluindo nesta análise o preço e o número de dias em que decorreram. A 

análise do quadro do anexo 7 apresenta dois momentos fundamentais na evolução destes 

sufrágios. Assim, até 1750, o número de missas celebrado ultrapassava a centena. De facto, na 

                                                             
53 Vinte missas era o número de sufrágios celebrado pela confraria do Espírito Santo de Ponte de Lima, por ocasião 
do “aniversário” comemorado perto do dia de Fiéis Defuntos, em meados do século XVIII. Veja-se relativamente a 
este número Araújo, Maria Marta Lobo de, “A ajuda aos pobres nas confrarias de Nossa Senhora da Guia e do 
Espirito Santo de Ponte de Lima (séculos XVII a XIX),” in Bracara Augusta, Braga, Edição da Câmara Municipal de 
Braga, 2001/2002, p. 465. 
54 Na Misericórdia de Ponte da Barca, os sufrágios pelas almas dos confrades defuntos eram pagos a 80 no início 
do século XVIII, a 100 réis em 1750 e a 120 réis por volta de 1771. Consulte-se sobre este preçário Pereira, Maria 
das Dores Sousa, Entre ricos e pobres: a actuação da Misericórdia de Ponte da Barca 1630-1800, Braga, Santa 
Casa da Misericórdia de Ponte da Barca, 2008, p. 245. 
55 A irmandade de São Crispim e São Crispiniano também pôde manter o mesmo grau celebrativo de missas gerais, 
nesta ocasião festiva. Tendo começado, no início do século XVIII, por celebrar geralmente entre 60 a 70 sufrágios, 
fixou-se posteriormente no número de 60 missas, em conformidade com os preceitos estatutários, que 
determinavam esse valor como sendo a bitola mínima a atingir. Do mesmo modo que sucedeu noutras instituições 
congéneres, o preço pago pelos sufrágios subiu de 80 réis, praticados no início do século, para 120, já na última 
década setecentista. AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade 
de São Crispim e São Crispiniano, 1702, fl. 16v.; Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São 
Crispiniano, 1731, fl. 33v.; Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 
1689-1719, não paginado; Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 
1740-1758, fls. 2-8v., 35-42, 69-76, 114-121; Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1758-1798, fls. 10v.-17v., 49-55v., 81v.-85v., 111v.-114v., 137v.-145, 169-171v., 194-200v., 218-
223.  
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década de 1730, os sufrágios ditos eram na ordem de várias centenas.56 Em 1731, a instituição 

conseguiu celebrar seis dias de missas gerais, o que resultou em mais de 500 missas 

celebradas.57 A esta pujança, seguiu-se uma quebra acentuada, depois de 1750. Na década de 

1770, o número de missas celebrado decaiu, mas apresentou uma recuperação na década de 

1780. O volume destes sufrágios não estava fixado estatutariamente, dependendo, em parte, de 

um peditório de esmolas efetuado na cidade e nos arredores, para a sua celebração. Apesar de 

termos verificado uma redução nos valores arrecadados nestes peditórios na década de 1770, 

eles possibilitavam ainda assim a celebração de mais sufrágios do que os verificados. Como 

estava situada na zona limítrofe da cidade, a irmandade pode ter sentido, por vezes, algumas 

dificuldades na atração de celebrantes. Este problema seria mais evidente, se esta 

comemoração coincidisse com idênticas celebrações das confrarias do centro da cidade, as 

quais teriam maior facilidade na captação de sacerdotes.58  

É de assinalar e relembrar que as missas gerais do “aniversário” desta irmandade não 

eram aplicadas apenas pelos seus irmãos vivos e defuntos, mas sufragavam também todas as 

almas do Purgatório.59 Por isso, eram sufrágios apelativos para toda a população que quisesse 

contribuir com as suas esmolas, pois o benefício espiritual que proporcionavam servia também 

às almas dos seus familiares e amigos. Verificámos também que o preço dos sufrágios era 

relativamente mais elevado, em comparação com as outras organizações confraternais. É 

possível que, como esta confraria estava situada numa zona mais distante do centro da cidade, 

confinando com o mundo rural, os clérigos exigissem maior pagamento pelo trabalho de 

celebração na igreja de São Vítor. Deste modo, os responsáveis da instituição terão constatado a 

                                                             
56 São valores bastante assinaláveis, pois em 1740 foram ditas 200 missas de “aniversário” na Santa Casa da 
Misericórdia de Braga. Veja-se a este respeito Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Assistência material 
e espiritual (Das origens a cerca de 1910), vol. III, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2006, p. 
327. 
57 Em 1728, a irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, mandou celebrar 600 missas de “aniversário,” as 
quais decorreram em várias igrejas. A irmandade decidiu proceder deste modo para compensar o facto de, por ter 
saído do convento do Pópulo, sua sede, não poder mandar mandar celebrar os ofícios que estavam contratualizados 
com os frades desta instituição. AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de 
mesa e juntas e aceitação de irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fl. 518v. 
58 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 
1752-1776, fl. 310v.; Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1776-1794, fl. 121. 
59 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, 
fls. 17-17v.  
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necessidade de elevar o preçário, de forma a poderem contar com sacerdotes disponíveis para a 

prestação deste serviço.60 

 Também a confraria de Nossa Senhora do Ó, no dealbar do século XVIII, procedia à 

edificação da essa na celebração do “aniversário.” Contudo, devido às despesas que esta 

cerimónia acarretava, bem como por causa dos conflitos do capelão da irmandade com o pároco 

da igreja de São João de Souto, a instituição, a breve trecho, cingiu-se somente à celebração de 

um dia de missas gerais, sem número fixo. Nesta irmandade constatamos a tendência para a 

descida, a partir de meados da década de 1740, do número de sufrágios. Apesar de se verificar 

esta evolução, por vezes, existiram anos em que se registou uma subida, como se verificou em 

1755 e 1760. Todavia, em 1752, foram celebradas somente cinco missas. Em sentido inverso, 

em 1737, foram celebradas 108 missas. Esta variação dependia provavelmente da capacidade 

financeira da confraria, em cada ano, bem como da afluência à igreja de clérigos celebrantes. 

Simultaneamente, os preços praticados que tinham começado por ser de 100 réis na década de 

1730, sofreram uma redução, baixando para 80 réis nas de 1740 e 1750. A partir dos meados 

do século XVIII, voltaram a subir para 100 réis, atingindo posteriormente os 120 no ano de 

1770, pouco antes da confraria ser anexada à irmandade de Nossa Senhora-a-Branca. 

 Desta forma, no que diz respeito ao número de missas celebradas no “aniversário,” as 

confrarias bracarenses seguiram duas vias. Enquanto umas fixaram nos seus estatutos um 

número determinado, outras decidiram fazer depender o volume de celebrações das 

possibilidades financeiras e humanas de cada ano. A este facto não deve ser também alheia a 

própria lei de oferta e procura relativamente aos clérigos celebrantes, os quais tenderiam a 

comparecer em maior número se o pagamento dos sufrágios aumentasse, conforme referimos 

anteriormente. Mergulhadas num clima competitivo, no qual procuravam atrair a estas 

celebrações o maior número possível de religiosos, as organizações confraternais viram-se 

constrangidas a elevar os preçários praticados, relativamente aos sufrágios celebrados. E se 

algumas, mais robustas financeiramente, puderam manter o nível de sufrágios prestados, apesar 

do aumento de preços, outras foram compelidas a reduzir o volume de missas celebradas. 

                                                             
60 Entre finais da década de 1760 e 1787, o número de missas de “aniversário” da confraria das Almas de São João 
de Ponte variou entre 10 a 30 sufrágios. Os preços estiveram num intervalo entre os 120 e os 150 réis. Entre 1787 
e 1800 o número de sufrágios variou entre um mínimo de 12, em 1791 e um máximo 71 missas, em 1800. A 
tendência foi, portanto, de subida. Neste período de tempo, os preços oscilaram sobretudo entre os 140 e 180 réis, 
mas existiram casos excecionais de algumas missas celebradas a 240 e uma até por 370 réis, demonstrando o 
grau de dificuldade existente, em algumas ocasiões, para a irmandade encontrar celebrantes. AISL, Fundo da 
confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de registo das certidões das missas da confraria das benditas 
Almas de São João da Ponte, 1767-1802, fls. 1-85v. 
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 Este ponto relaciona-se também com o facto de, na maior parte das confrarias que 

estudámos, estas festas fúnebres se celebrarem durante o mês de novembro,61 período de 

tempo dedicado à lembrança e sufrágio das almas dos defuntos.62 Não estaremos longe da 

verdade se afirmarmos que era perfeitamente possível suceder a coincidência da celebração dos 

“aniversários” de algumas confrarias, nos mesmos dias, ou dias muito próximos. Um cenário 

desta natureza era favorável à criação de um clima de competição entre irmandades, 

procurando cada uma atrair o maior número de sacerdotes às suas cerimónias, oferecendo 

maiores pagamentos. Na verdade, constatámos em alguns casos ter-se verificado um aumento 

do preço das missas pagas pelas confrarias, ao longo dos dias da celebração do “aniversário.” 

Esta situação sucedia quando compareciam poucos sacerdotes, obrigando estas associações a 

aumentar as despesas, para que acorressem em maior número a celebrar os sufrágios.63 

 Apesar de serem celebrações destinadas a promover o bem espiritual de todos os 

irmãos e a reforçar os laços entre vivos e defuntos, a presença dos confrades era sobretudo 

solicitada para o ofício, para a missa cantada e para o sermão, quando estes tinham lugar. Aos 

mordomos das confrarias cabia, por seu turno, estarem presentes durante toda a cerimónia, 

tendo por obrigação de assistir às missas celebradas, de modo a sufragar as almas dos 

confrades, para além de se certificarem da sua efetiva realização.64 

 Uma questão que se nos coloca é a de justificar a celebração de tantos sufrágios em 

poucos dias. Este cenário pode ser explicado mais facilmente, se tivermos em conta a situação 

sócio religiosa vivida na época. Em primeiro lugar, a presença de um grande número de clérigos 

                                                             
61 Era recorrente no mundo confraternal moderno a celebração deste evento ocorrer em novembro.  
62 Nas confrarias das Santas Chagas, de Santo Homem Bom e de São Crispim, o aniversário decorria por ocasião da 
festa do santo patrono da instituição. AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de 
estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1701, fl. 16v.; Livro de estatutos da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, 1731, fl. 33; AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro dos 
estatutos da confraria das Santas Chagas, 1719, fl. 196v.; Estatutos da irmandade das Santíssimas Chagas da 
igreja de São Tiago da Cividade, 1740, não paginado; AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de 
estatutos reformados a irmandade de Santo Homem Bom, 1725, fl. 50v. Em Espanha, as irmandades de Nossa 
Senhora do Rosário preferiam celebrar os “aniversários” por ocasiões das festividades marianas. A este propósito 
leia-se Mantecón Movellán, Tomás Antonio, Contrarreforma y religiosidade popular em Cantabria. Las cofradias 
religiosas, Cantabria, Universidad de Cantabria, 1990, p. 101. 
63 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de 
São João da Ponte, 1726-1757, fls. 45v., 56v. 59; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João da 
Ponte, 1757-1786, fls. 30; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de termos de mesa da confraria 
das Almas de são Vítor, 1752-1776, fls. 139v., 157, 295; Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São 
vítor, 1776-1794, fl. 195v. 
64 A celebração anual de atos religiosos em novembro, por alma dos seus membros falecidos tinha igualmente lugar 
na Ordem Terceira de A Grana, em Espanha. A este propósito veja-se Martín García, Alfredo, Religión y sociedad en 
Ferrolterra durante el Antiguo Régimen. La V. O. T. seglar franciscana, in “Estudios Mindonienses”, nº 20, 
Salamanca, Centro de Estudios de la Diocésis de Mondoñedo-Ferrol, 2004, pp. 516-517. 
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na cidade no século XVIII proporcionava a celebração desta quantidade de sufrágios.65 Em 

seguida, devemos recordar que estas missas podiam ter lugar simultaneamente em vários 

altares, previamente preparados, o que possibilitava um maior número de celebrações. Para 

além destes fatores, devemos igualmente referir a hipótese de estes sufrágios serem celebrados 

de forma relativamente rápida, o que possibilitava a sua realização em maior quantidade.66 

 A análise da celebração do “aniversário,” nas confrarias bracarenses, confirma que esta 

era uma ocasião propícia para o reforço dos laços de união entre os confrades vivos e defuntos, 

mantendo a solidariedade da “família confraternal.” Esta cerimónia proporcionava uma 

comunhão religiosa e sufrágica entre as almas dos irmãos vivos e falecidos. Ao pedirem a Deus 

a salvação do Purgatório, das almas dos colegas já falecidos, os membros vivos das confrarias 

procediam a um ato de piedade, em benefício da sua própria alma. As almas cativas neste lugar, 

podiam efetivamente atuar como intercessoras dos vivos diante de Deus. Mas, para algumas 

confrarias, as razões que fundamentavam a realização destes eventos, estavam associadas a 

outros motivos: o “aniversário” tornava-se ocasião propícia para uma celebração solene e 

pomposa, na qual se procedia à exaltação do prestígio social e religioso da própria confraria.  

 

6. 2 Outras manifestações pias de salvação coletiva  

 

Apesar da importância espiritual salvífica para as confrarias bracarenses, dos sufrágios 

celebrados nos “aniversários,” em favor dos seus confrades defuntos, estes não eram os únicos 

expedientes pios coletivos através dos quais estas instituições intercediam, em favor das almas 

dos seus membros.67 Muitas irmandades da cidade de Braga previam a celebração de uma 

missa todos os domingos e dias santos do ano,68 a qual era aplicada pelas almas de todos os 

                                                             
65 Leia-se Capela, José Viriato; Ferreira, Ana da Cunha, Braga Triunfante (Braga nas Memórias Paroquiais de 1758), 
Braga, Universidade do Minho, 2002, pp. 170-171. 
66 Algumas missas, na arquidiocese, efetivamente, eram celebradas de modo tão rápido que, em 1793, o arcebispo 
D. Frei Caetano Brandão proibiu a celebração de qualquer eucaristia em menos de 20 minutos. Consulte-se Abreu, 
José Paulo, Em Braga de 1790 a 1805: D. Frei Caetano Brandão: o reformador contestado, Braga, Universidade 
Católica Portuguesa; Faculdade de Teologia de Braga: Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1997, p. 231. 
67 Já na Idade Média as confrarias medievais portuguesas tinham por preocupação sufragar em conjunto as almas 
de todos os irmãos, através da celebração de missas. Consulte-se a este propósito Beirante, Maria Ângela Godinho 
da Rocha, Confrarias medievais portuguesas, Publicação da autora, Lisboa, 1990, p. 42. 
68 Assim o fazia também a confraria de Nossa Senhora do Rosário de Beiriz, com a particularidade de os sufrágios 
celebrados pela instituição nestes dias serem cantados. Veja-se Torres, António Brandão Martins, Confraria de 
Nossa Senhora do Rosário. Memória do Tricentenário, Póvoa de Varzim, s. n., 1986, p. 19. 
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confrades vivos e defuntos.69 Os mordomos das instituições confraternais tinham de marcar 

presença durante a celebração destes sufrágios, para prover os celebrantes com os objetos 

litúrgicos necessários.70 Deste modo, todas as semanas e nos dias santos de guarda, estas 

instituições sufragavam as almas dos seus membros presentes e passados, tentando manter 

viva a sua lembrança e os laços de união entre todos.71 Todavia, algumas irmandades não 

seguiram a periodicidade semanal e ferial. A irmandade de São Tiago, da freguesia de São Vítor, 

determinava somente a celebração de uma missa no terceiro domingo de cada mês, pelas 

almas dos confrades vivos e defuntos, acrescentando a estes as almas dos benfeitores da 

instituição.72 Esta irmandade não previa a celebração de missas nos dias santos, com exceção de 

uma no oitavário do dia de Fiéis de Deus, com as mesmas intenções, bem como outra no dia da 

Transladação de São Tiago, a 30 de dezembro.73 Do mesmo modo, a confraria de São Vítor 

                                                             
69 Na confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor, a missa dos domingos era pelos confrades vivos, defuntos e 
benfeitores, menos a do primeiro domingo que era de celebração pelo Santíssimo Sacramento. Às missas dos 
domingos pelos confrades vivos e defuntos tinham de assistir os mordomos com suas becas e deviam arder quatro 
lumes durante a celebração. AISV, Fundo da confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor, Estatutos da 
confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Vítor, reformados em 1744, fls. 8v.-9, 15-16. 
70 Exemplos de confrarias que, durante o século XVIII, determinaram as celebrações destes sufrágios nos domingos 
e dias santos eram a de São Crispim e São Crispiniano, a qual acrescentava ainda a celebração de sufrágios nos 
dias dos apóstolos e de Nossa Senhora, a de Nossa Senhora da Ajuda, a de Santo António de São Vítor, a do 
Santíssimo Sacramento da Sé, a de Santo Homem Bom ou a de São Tiago da Cividade. Esta última celebrava 
também uma missa às terças-feiras com a mesma intenção. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Tomás de 
Aquino, Estatutos da irmandade do angélico doutor São Tomás de Aquino, 1712, fl. 24; AISB, Fundo da irmandade 
do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro dos legados da confraria do Santíssimo Sacramento da Sé, 1761-1804, fls. 
290-297; Fundo da confraria de Nossa Senhora da Ajuda, Livro de estatutos da confraria de Nossa Senhora da 
Ajuda, 1766, fl. 42v.; Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da confraria de São 
Crispim e São Crispiniano, 1702, fls. 14v.-16; AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro de 
estatutos da confraria do apóstolo São Tiago da igreja de São Tiago da Cividade, 1739, fls. 26, 36; Livro dos 
contratos dos dinheiros a juro e seus recibos 1706-1796 e de recibos e despesas da irmandade de São Tiago da 
Cividade, 1628-1796, fls. 509-600; Livro das certidões das missas e assentos de irmãos da irmandade de São 
Tiago da Cividade, 1603-1794, fls. 551-575; AISV, Fundo da confraria de Santo António de São Vítor, Livro de 
estatutos da confraria de Santo António de São Vítor, 1742, fl. 15v. AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem 
Bom, Livro de estatutos da confraria de Santo Homem Bom, 1688, fl. 8; Livro de estatutos reformados da confraria 
de Santo Homem Bom, 1725, fls. 49-50; Estatutos da irmandade de Santo Homem Bom, 1773, fls. 57v.-58. 
71 O capelão da confraria de Notre Dame, constituída por clérigos e burgueses parisienses, no século XVII, celebrava 
uma missa todos os domingos e dias santos por alma dos confrades. Veja-se a este respeito Croq, Laurence, “Le 
declin de la confrerie notre-dame aux pretres et au bourgeois de Paris sous l´ancien regime,” in, Paris et Ile de 
France, Memoires, tome 50, Paris, Federation des Societés Historiques et Archéologiques de Paris e de L´ile de 
France, 1999, p. 258. 
72 Do mesmo modo, a confraria de Nossa Senhora do Carmo de Braga celebrava somente uma missa mensal pelas 
almas dos irmãos defuntos e pelas necessidades espirituais e temporais dos irmãos vivos. Confira-se Lage, José 
Manuel Gonçalves da Silva, A confraria de Nossa Senhora do Carmo, a sua influência no Vale do Este e o papel dos 
“Brasileiros”, Braga, Universidade do Minho, 1998, p. 97, dissertação de Mestrado policopiada. 
73 AISV, Fundo da confraria de São Tiago da freguesia de São Vítor, Estatutos da confraria do apóstolo São Tiago, da 
freguesia de São Vítor, 1749, fl. 24v. 
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preceituava apenas a celebração de uma eucaristia no primeiro domingo de cada mês,74 pelos 

confrades vivos e defuntos, regra que também era seguida pela confraria do Subsino de São 

Vítor.75  

Relativamente aos dias santos, havia duas celebrações de missas em destaque nas 

confrarias bracarenses do século XVIII, as quais tinham lugar no dia dos Fiéis de Deus e no dia 

de Natal. O dia dos Fiéis Defuntos era a ocasião principal na qual se recordavam e sufragavam 

as almas dos que já tinham partido. Em muitas confrarias, neste dia, era celebrada uma missa, 

paga a 240 réis, demonstrando a importância desta celebração. Ainda na primeira metade do 

século XVIII, o rei D. João V, grande devoto das almas do Purgatório, obteve autorização do 

Vaticano para que, neste dia, cada sacerdote pudesse celebrar não uma, mas três missas, 

sendo duas a título gratuito. Algumas confrarias, como as das Almas, determinaram a 

celebração destes três sufrágios.76 

Por seu turno, no dia de Natal, muitas instituições confraternais bracarenses celebravam 

também três missas, pelo preço total de 480 réis.77 O nascimento do Menino Deus, momento de 

grande importância religiosa no calendário cristão era, deste modo, uma ocasião importante de 

sufrágio das almas dos confrades, vivos e defuntos. 

Algumas instituições confraternais determinavam a celebração de sufrágios pelos seus 

confrades vivos e defuntos, noutros dias, para além dos domingos e dias santos. A confraria de 

São Crispim previa a celebração de uma eucaristia em quatro dias de festividades da instituição, 

nos dias das festas dos apóstolos e nos dias de comemorações de Nossa Senhora, ao passo que 

a de São Tiago da Cividade determinava a celebração de um sufrágio, com as mesmas 

                                                             
74 No final do século XVIII, a confraria de Nossa Senhora de Monte de Fralães celebrava uma missa no primeiro 
domingo de cada mês, pelos confrades vivos e defuntos. Em relação a esta missa confira-se Ferreira, José, “A 
confraria de Nossa Senhora de Monte de Fralães”, in Barcelos. Revista, 2ª série, nº 1, Barcelos, 1990, p. 85. 
75 AISV, Fundo da confraria de São Vítor, Estatutos da confraria do glorioso mártir São Vítor, 1765, fls. 21-21v.; 
Fundo da confraria do Subsino de São Vítor, Estatutos da confraria do Santíssimo Nome de Jesus e Subsino, da 
freguesia de São Vítor, 1778, fl. 14v. Já a confraria de São Sebastião, da mesma freguesia, determinava a 
celebração de duas missas, uma no segundo e outra no quarto domingo de cada mês, bem como uma em dia de 
Todos os Santos, para além das missas do dia Natal e de Fiéis de Deus. AISV, Fundo da confraria de São Sebastião 
de São Vítor, Estatutos da confraria do mártir São Sebastião da freguesia de São Vítor, 1757, fls. 12v.-13. 
76 Garcia Fernández, Máximo, Los castellanos y la muerte, religiosidad y comportamentos colectivos en el Antíguo 
Régimen, Valladolid, Junta de Castilla y Léon, 1996 p. 286. 
77 No século XVIII, a confraria de Nossa Senhora da Purificação do hospital de São Marcos para além da celebração 
de 10 missas anuais e uma no dia da Senhora da Purificação, determinava ainda a celebração de três missas de 
Natal. Todos estes sufrágios eram pelos confrades vivos e defuntos. Castro, Maria de Fátima, “Trajectórias e 
cruzamentos entre a irmandade de Nossa Senhora do Ó e as confrarias de Nossa Senhora do Amor, Nossa Senhora 
da Purificação e Nossa Senhora da Apresentação e entre a igreja do hospital de São Marcos e a capela de São 
Miguel-o-Anjo,” in Misericórdia de Braga, Revista da Santa Casa da Misericórdia de Braga, nº 4, Braga, Santa Casa 
da Misericórdia de Braga, 2008, p. 173. 
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intenções, todas as terças-feiras, até à década de 1770, quando, por motivos financeiros, teve 

de o suspender.78  

A irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, para além da celebração de uma eucaristia 

pelos confrades vivos e defuntos, em todos os domingos e dias santos, celebrava igual ato pio 

aos sábados, bem como em 10 dias de festividades de Nossa Senhora. É possível que estes 10 

dias estivessem já incluídos nos dias santos. No fim da missa dos sábados era rezada uma 

ladainha, oração substituída pelo terço, quando se tratava dos sufrágios celebrados nos 

domingos e dias santos.79 Posteriormente, na regulamentação estatutária de 1773, todos estes 

sufrágios foram convertidos numa missa quotidiana,80 pelas almas dos confrades vivos e 

defuntos e dos benfeitores da instituição.81 Contudo, a celebração diária desta eucaristia foi 

eliminada em 1778,82 devido às dificuldades financeiras da instituição, havendo um retorno à 

fórmula anterior.83 Do mesmo modo, a confraria de Nossa Senhora do Ó determinava a 

celebração de uma missa todos os sábados, pelos confrades vivos e defuntos, mas não aos 

domingos e dias santos. Esta instituição previa igualmente a celebração de sufrágios pelos seus 

confrades vivos e defuntos no dia de Natal, nas festas de Nossa Senhora84 e nos dias dos 

Jubileus da irmandade.85 

                                                             
78 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1702, fls. 14v.-15; Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1731, fl. 28; 
AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro de estatutos da confraria do apóstolo São Tiago da igreja 
da Cividade, 1739, fl. 26; Livro dos termos de eleições, mesas e juntas da confraria de São Tiago da Cividade, 
1628-1796, fl. 549v.  
79 Na confraria de Nossa Senhora da Candelária, inserida na paróquia de Santa Maria Madalena, os confrades 
tinham direito a orações e novenas em benefício da sua alma. Veja-se relativamente a este aspeto Lopez Munoz, 
Miguel Luiz, Las cofradias de la parroquia de Santa Maria Magdalena de Granada en los siglos XVII-XVIII, Granada, 
Universidade de Granada, 1992, p. 218. 
80 A Misericórdia bracarense celebrava também diariamente uma missa por alma dos seus irmãos falecidos. Sobre 
este sufrágio consulte-se Castro, Maria de Fátima, A irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Braga, Braga, 
Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2001, p. 170. 
81 A Misericórdia de Proença-a-Nova comprometia-se na Época Moderna a celebrar 75 missas por alma dos 
confrades e benfeitores defuntos. Confira-se a este respeito Goulão, Francisco, A Santa Casa da Misericórdia de 
Proença-a-Nova: relação dos povos com a confraria da Misericórdia. Estudo monográfico, Lisboa, Tecnodidatica, 
2008, p. 106. 
82 A celebração diária de uma missa pela alma dos confrades defuntos era uma prática já presente em algumas 
confrarias medievais. Para este assunto leia-se Oliveira, Maria Helena Mendes da Rocha, A confraria de São Crispim 
e São Crispiniano e o seu Hospital na Idade Média, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001, p. 
43, tese de Mestrado policopiada. 
83 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da confraria de Nossa Senhora das Neves, 
1724, fl. 17v.; Estatutos da irmandade de Nossa senhora das Neves 1768 e 1773, fls. 31-31v.; Livro de termos de 
mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-1787, fls. 24, 25. 
84 As festas marianas eram igualmente ocasião propícia para a confraria de Nossa Senhora do Rosário em Santa 
Maria de Cóis celebrar sufrágios pela alma dos seus irmãos, no século XVI. Veja-se Gomes, Saul António, “Notas e 
documentos sobre as confrarias portuguesas entre o fim da Idade Média e o século XVII: o protagonismo 



427 
 

A confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, pelo menos na segunda metade do 

século XVIII, celebrava somente uma missa, pelos confrades vivos e defuntos, no primeiro 

domingo de cada mês, acrescida de outro sufrágio em sete dias festivos de Nossa Senhora.86 Ao 

longo de cada ano, esta irmandade determinava a celebração de “dois ternos” de missas de 

Natal, bem como uma missa no dia da celebração da circuncisão de Jesus (oito dias depois no 

Natal), no dia de Reis (6 de janeiro), no dia de Páscoa (dia móvel), no do Espírito Santo (dia 

móvel), no dia da Ascensão do Senhor (dia móvel), no Corpo de Deus (dia móvel) e no dia de 

Todos os Santos (um de Novembro). Para além dos sufrágios mencionados, eram ainda 

celebrados três no dia de Fiéis de Deus e igual número no oitavário de Todos os Santos. Com 

estes sufrágios, a instituição devia abarcar grande parte dos dias santos. Estas missas eram 

celebradas por alma dos confrades vivos e defuntos, bem como pelos benfeitores da confraria.87 

No fim de cada missa, o sacerdote devia rezar um responso.88 

Por seu turno, a confraria de São Pedro dos Clérigos previa, nos estatutos de 1739, a 

celebração de uma missa todos os domingos, mas não nos dias santos. Em contrapartida, esta 

instituição decidiu que no primeiro dia de cada mês seria celebrada uma missa e se essa data 

coincidisse com um domingo, era celebrada em conjunto com a que estava prevista para esse 

dia. Estes sufrágios tinham uma particularidade: quando o celebrante recolhesse à sacristia após 

                                                                                                                                                                                   
dominicano de Santa Maria da Vitória,” in Lusitânia Sacra, 2ª série, 7, Lisboa, Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 102. 
85 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital, Estatutos reformados da confraria de Nossa 
Senhora do Ó, 1701, fls. 32v.-33; Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 
1670-1771, fls. 43-59v. 
86 A irmandade dos Clérigos de Cervães rezava três missas semanais por alma dos confrades vivos e defuntos. 
Confira-se Araújo, António de Sousa, “Irmandades de clérigos e assistência ao clero em Portugal. Notas para o 
estudo do problema na irmandade dos Clérigos de São Pedro de Montório de Cervães (Braga). Sacerdotes seus 
membros nos três últimos séculos 1665-1965,” in Itinerarium, nº 28, Lisboa, Editorial Franciscana, 1982, p. 424. 
Por seu turno, a confraria dos pescadores e mareantes de Aveiro, em 1500, celebrava uma missa cantada pelas 
almas dos confrades defuntos nos dias festivos de Nossa Senhora. Consulte-se Neves, Francisco Ferreira, “A 
confraria dos pescadores e mareantes de Aveiro (1200-1855),” in Arquivo do Distrito de Aveiro, nº 156, Aveiro, 
1973, p. 247. 
87 Na confraria das Almas de Gouveia, na Idade Moderna, existia uma celebração semanal pelos confrades vivos e 
defuntos às segundas-feiras. Para este assunto veja-se Araújo, Ana Cristina “Corpos sociais, ritos e serviços 
religiosos numa comunidade rural. As confrarias de Gouveia na Época Moderna” in Revista Portuguesa de História, 
tomo XXXV, Coimbra, Instituto de História Económica e Social da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
2001-2002, pp. 292-293. 
88 AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro de estatutos da confraria de Nossa Senhora 
da Boa Memória, situada no claustro da Sé, reformados em 1793, fl. 8v.; Livro das certidões das missas que são da 
obrigação do reverendo secretário da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 1753-1811, não paginado. A 
Misericórdia de Peniche celebrava uma missa todas as quartas-feiras, no fim da qual o capelão rezava um responso 
por alma dos confrades e dos benfeitores. Veja-se Ferreira, Florival Maurício, Ferreira, Florival Maurício, A Santa 
Casa da Misericórdia de Peniche (1626-1700). Subsídios para a sua história, Peniche, Santa Casa da Misericórdia 
de Peniche e Câmara Municipal de Peniche, 1997, pp. 160-161. 
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o seu termo, tinha de rezar dois responsos, um por alma do arcebispo D. Frei Baltazar Limpo 

(1550-1558) e outro pela alma do arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles (1704-1728).89 Embora 

não saibamos os motivos que justificavam esta obrigação estatutária, é provável que ela se 

devesse ao facto de estes dois clérigos terem apoiado a confraria, a qual pretendia, assim, 

honrar a sua memória semanalmente, sufragando as suas almas através desta oração 

particular.90 Não devemos também excluir a hipótese de semelhante obrigação se ter ficado a 

dever a uma imposição legatária dos referidos arcebispos. A irmandade de Santa Cruz, por seu 

turno, proporcionava um maior número de sufrágios a todos os seus confrades.91 Esta instituição 

determinava a celebração de duas missas à sexta-feira,92 por alma dos confrades vivos, defuntos 

e dos benfeitores, bem como outras duas aos domingos e dias santos.93 As primeiras eram 

celebradas às quatro ou cinco horas da manhã, conforme fosse verão ou inverno e as segundas 

às 10 ou 11 horas, respetivamente.94 Através de uma informação fornecida pelos estatutos de 

1773 e de 1788, podemos verificar que as missas de sexta-feira eram solenizadas pelos 

capelães do coro, através do canto acompanhado a órgão. O celebrante devia, igualmente, 

durante o seu decurso, dirigir-se aos fiéis e pedir-lhes que rezassem cinco avé-marias e igual 

número de pai-nossos, pela prosperidade da irmandade, mas também pelos irmãos, bem como 

pelos que a beneficiavam materialmente. A irmandade estabelecera também uma missa 

                                                             
89 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 
1739, pg. 82. 
90 Esta irmandade também celebrava uma missa diária por alma do arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles. Fora ele 
que lhe doara a capela de São Geraldo na Sé, para sua sede. A este propósito leia-se Senna de Freitas, Bernardino 
José da, Memórias de Braga, vol. II, Braga, Imprensa Católica, 1890, pp. 151, 401. 
91 A confraria do Divino Espírito Santo de Paredes de Coura, no século XVIII, chegou a mandar celebrar 10 missas 
diárias pelos confrades vivos e defuntos. Todavia, os sufrágios que destinava a cada confrade em particular eram 
bem diminutos, não ultrapassando os dois, no ano de 1765. Confira-se Pereira, Vítor Paulo Gomes, A confraria do 
Divino Espirito Santo de Coura no Antigo Regime, Braga, Instituto de Ciências sociais da Universidade do Minho, 
2008, pp. 43, 89, tese de Mestrado policopiada.  
92 A confraria do Senhor Jesus dos Passos de Cabeção também determinava a celebração à sexta-feira de uma 
missa pela alma dos confrades vivos e defuntos. Em relação a esta missa confira-se Beirante, Maria Ângela, As 
antigas confrarias da vila de Cabeção…, p. 73-74. 
93 A confraria das Chagas celebrava também, para além dos sufrágios aos domingos e dias santos pelos confrades 
vivos e defuntos determinados nos estatutos de 1740, uma missa todas as sextas-feiras do ano por ser o dia da 
morte de Jesus, com as mesmas intenções. No fim deste sufrágio eram rezados responsos. Durante a celebração, 
cinco cirios ardiam, simbolizando as cinco chagas de Cristo. AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da 
Cividade, Livro dos estatutos da confraria das Santas Chagas, 1719, fls. 195v.-196v.; Estatutos da irmandade das 
Santíssimas Chagas, sita na igreja de São Tiago da Cividade, 1740, não paginado; Estatutos da irmandade das 
Santíssimas Chagas, sita na igreja de São Tiago da Cividade, 1761, fls. 11-19v.-20, 25. 
94 Portanto, estes sufrágios periódicos podiam ocorrer em vários dias, apesar de, preferencialmente, serem 
celebrados aos domingos e dias santos. A confraria dos sapateiros de Viana do Castelo celebrava uma missa às 
segundas-feiras por alma dos confrades vivos e defuntos, bem como dos benfeitores. Araújo, José Rosa de, Araújo, 
José Rosa de, A confraria dos Sapateiros, separata de “Aurora do Lima”, nºs 62 a 66, 68, 70 e 71, Viana do 
Castelo, 1942, não paginado. 
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quotidiana, por alma de todos os confrades vivos e defuntos, à semelhança do que sucedera na 

confraria de Nossa Senhora-a-Branca.95 Através dos estatutos de 1773, sabemos serem duas as 

missas quotidianas mandadas dizer pelos irmãos vivos e defuntos.96 Esta organização 

confraternal pretendia apresentar-se como uma instituição privilegiada, no que dizia respeito ao 

número de sufrágios que proporcionava, pela alma dos seus membros e benfeitores.97 Aliás, o 

sufrágio das almas dos seus benfeitores era uma forma destas associações captarem donativos 

e legados.98 

Não eram somente os sufrágios celebrados, os meios de que as confrarias lançavam 

mão para proporcionar apoio espiritual aos seus membros. Na confraria do Subsino de São Vítor 

existia,99 desde tempos remotos, o costume de, nos seus dias de festa, os fregueses deslocarem-

se em procissão a algumas capelas e ermidas de santos, com o objetivo de fazer clamores. 

Estes eram uma oração coletiva, dita em voz alta repetidas vezes, a qual era feita durante o 

percurso até um local previamente designado, onde havia uma igreja, uma cruz ou uma ermida. 

Os clamores, geralmente, tinham por fim pedir a intervenção divina contra as calamidades 

naturais, terminando com a celebração de uma missa.100 Ora, segundo os estatutos da confraria 

                                                             
95 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762 e 
1773, fls. 284, 391-391v., 476v.-478; Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, Bom Jesus dos Santos 
Passos e Santa Ana, 1788, fls. 69-71. 
96 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762 e 
1773, fls. 476v.-478. 
97 Em 1782, a irmandade de São Vicente transformou numa missa quotidiana pelos confrades vivos e defuntos, a 
missa que até aí celebrava aos domingos e dias santos, com a mesma intenção. Esta irmandade celebrava também 
até esse momento uma missa nos dias de São João Evangelista (27 de dezembro), São Vicente (22 de janeiro) e dia 
da Transfiguração (6 de agosto) em favor dos confrades vivos e defuntos. AISVTE, Fundo da irmandade de São 
Vicente, Livro de estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1723, fls. 28-30v.; Livro de estatutos 
reformados da irmandade de São Vicente, 1768, fl. 57; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 
1781-1790, fl. 33. 
98 A confraria das Almas de São Vítor definiu nos estatutos de 1738 que a missa celebrada nos domingos e dias 
santos tinha por intenção não a salvação das almas dos confrades vivos e defuntos, mas sim as almas do 
Purgatório em geral. No entanto, em 1742 essa missa parecia ser celebrada apenas pelos confrades vivos e 
defuntos. Em 1755, os mesários decidiram tornar esta celebração numa obrigação diária em favor das almas dos 
confrades vivos e defuntos, bem como dos benfeitores. AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de 
estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738, fl. 17; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São 
Vítor, 1752-1776, fls. 39-39v.; Livro de missas da irmandade das Almas de São Vítor, 1741-1787, fls. 28v.-33v., 
141-142v., 186-189; Livro de missas da irmandade de São Vítor, 1787-1792, fls. 14v.-18 
99 As confrarias do Subsino tinham funções simultaneamente de comissões fabriqueiras paroquiais e de uma 
espécie de “juntas de freguesia” da Idade Moderna. Veja-se Soares, Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga no 
século XVII…, p. 85. 
100 Sobre os clamores e a sua organização pelas confrarias confira-se Oliveira, Maria Gabriela, “A confraria de Santo 
Isidoro e seus Clamores. Alto Minho – Séculos XVI-XX,” in Via Spiritus. Revista de História da Espiritualidade e do 
Sentimento Religioso, 14, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2007, pp. 109-123; Soares, 
Franquelim Neiva, “Cataclismos, medo e piedade. Votos e clamores na arquidiocese de Braga (1550-1900),” in 
Colóquio Internacional Popular, Sociabilidades, Representações, Espiritualidades, Actas, Porto, Terramar, 1999, pp. 
454-455. 
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do Subsino de São Vítor, esta missa era dita por intenção de todos os vivos e defuntos. 101 

Portanto, estes momentos de oração coletiva nos quais se pedia a proteção divina contra os 

males e as dificuldades deste mundo acabavam por proporcionar a celebração de um sufrágio 

que beneficiava as almas dos vivos e dos que já tinham partido.102 É possível que nessas 

ocasiões, para além da intervenção divina e dos santos, os vivos invocassem as almas dos 

antepassados, pedindo o seu auxílio para os momentos de maior aflição. Com o socorro de 

Deus, dos santos e das almas dos que tinham partido, os vivos esperavam o afastamento dos 

perigos que os ameaçavam neste mundo. Sufragavam-se as almas dos defuntos, para que estes 

sufrágios contribuíssem também para a salvação dos vivos. Era um ato religioso de benefício 

mútuo. 

Todavia, este exemplo foi um caso isolado, que não encontrámos nas instituições 

congéneres estudadas. Na verdade, as confrarias disponibilizaram outros instrumentos de 

salvação aos seus membros, como forma de cativar novas adesões e reforçar o prestígio de 

cada irmandade, entre os bracarenses do século XVIII. Esses instrumentos eram as indulgências 

concedidas pelos papas às confrarias.103  

 

6.2.1 O pedido de indulgências  

 

As indulgências correspondiam ao perdão dos pecados dos fiéis e à diminuição das 

penas a que as suas almas estavam condenadas no Purgatório, devido aos pecados 

cometidos.104 A atribuição de indulgências às confrarias tinha já alguns séculos de existência.105 

                                                             
101 AISC, Fundo da confraria do Subsino de São Vítor, Estatutos da confraria do Subsino de São Vítor, 1738, fls. 10-
12; Estatutos da confraria do Santíssimo Nome de Jesus e Subsino da freguesia de São Vítor, 1778, fls. 17v.-18v. 
102 A confraria do Menino Deus de Maximinos realizava um clamor no dia de Santa Ana (26 de julho) e no de Nossa 
Senhora da Misericórdia, o qual incluía igualmente uma missa rezada pelos confrades vivos e defuntos. Para este 
assunto leia-se Vieira, Maria José de Azevedo, Vieira, Maria José Azevedo, A confraria do Menino Deus e a paróquia 
de Maximinos (1700-1850). População, sociedade e assistência, Braga, Universidade do Minho, 1994, pp. 38-39, 
tese de Mestrado policopiada. 
103 Por exemplo, a confraria do Santo Crucifixo de Matosinhos foi instituída canonicamente em 1607 e recebeu uma 
bula papal com a qual foi agraciada com numerosas indulgências. Para este assunto leia-se Gomes, Fátima Maria 
Oliveira; Osório, Maria Conceição Azevedo Pinto, “A irmandade do Bom Jesus de Bouças e seus reflexos na vila de 
Matosinhos,” in Boletim do Arquivo Distrital do Porto, vol. 2, Porto, Instituto Português do Património Cultural, 1985, 
p. 15. 
104 As indulgências, efetivamente, são descontos temporais das penas a padecer no Purgatório. Sobre o seu poder 
espiritual confira-se Froeschlé-Chopard, Marie-Hélène, La religion Populaire en Provence Orientale aux XVIII siècle, 
Paris, Éditions Beauchesne, 1980, p. 202; Rodríguez Sánchez, Ângel, “La muerte en España: del miedo a la 
resignación,” in Serrano Martín, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Siglos XIII-XVIII, Instituto 
“Fernando el Católico”, Zaragoza, 1994, p. 49.  
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As irmandades bracarenses procuraram munir-se destas regalias espirituais em favor dos seus 

membros, porém, para poderem beneficiar delas, os confrades tinham de cumprir certos 

requisitos. Os mesários da confraria do Santo Nome de Deus e São Gonçalo obtiveram um Breve 

de indulgências, concedido pelo papa Clemente XII, em 1739. Este documento determinava a 

concessão de indulgência plenária, o perdão e a remissão de todos os seus pecados, aos 

confrades que se tivessem confessado e comungado,106 aquando da sua entrada na confraria.107 

Em seguida, a mesma indulgência plenária era concedida a todos os confrades que, cumprindo 

os mesmos requisitos, invocassem o nome de Jesus no momento da sua própria morte.108 

Portanto, de uma forma sintomática, a assistência espiritual da confraria às almas dos seus 

irmãos, através destes mecanismos espirituais, começava logo no momento do ingresso dos 

confrades, projetando-se também no fim da vida destes.109 

O Breve papal concedia a mesma indulgência plenária aos confrades que fizessem 

outras obras de piedade. Neste sentido, os irmãos deviam visitar a capela e o altar onde estava 

situada a confraria, no dia da festa do seu santo. Uma vez aí presentes, eram incitados a orar 

                                                                                                                                                                                   
105 Em 1536, o papa Paulo III concedera indulgências à confraria da Vera Cruz de Toledo. Veja-se Recuenco Pérez, 
Julián, “Religiosidad popular en Cuenca durante la Edad Moderna: el origen de las cofradías penitenciales de 
semana santa”, in Hispania Sacra, vol. 53, nº- 107, Madrid, CSIC, 2001, p. 9. 
106 Relativamente à necessidade de os confrades se confessarem e comungarem para desfrutarem das indulgências 
consulte-se Simiz, Stéfano, Confréries urbaines et dévotion en Champagne (1450-1830), Villeneuve- d´Ascq (Nord), 
Presses Universitaires du Septentrion, 2002, p. 221. 
107 A indulgência plenária fazia a remissão de todos os pecados mortais confessados. A indulgência pleníssima remia 
todos os pecados veniais e a indulgência plenior a todos os pecados em geral. Existiam igualmente as indulgências 
limitadas a um período de tempo, as quais tinham menor eficácia salvífica. Confira-se Lorenzo Pinar, Francisco 
Javier, Muerte y ritual en la Edad Moderna, el caso de Zamora (1500-1800), Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1991, p. 119; Martínez Gil, Fernando, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, Siglo XXI 
de España Editores, 1993, p. 479. 
108 AISC, Fundo da irmandade do Santo Nome de Deus e São Gonçalo, Indulgencias perpétuas concedidas aos 
confrades e irmãos da venerável irmandade do Santíssimo Nome de Jesus, situada em a capela de São Gonçalo da 
freguesia de São Vítor extra muros desta cidade de Braga, pelo papa Clemente XII, 1739. A confraria dos médicos 
de São Cosme e São Damião em Zamora logrou do papa Clemente X a indulgência de perdão de todos os pecados 
quando o confrade moribundo não pudesse ser socorrido com o Santíssimo Sacramento, mas contrito e humilhado 
invocasse o nome de Maria e de Jesus com a boca ou o coração. A mesma indulgência plenária recebiam os 
confrades da irmandade do Carmo de Braga se, na hora da morte, não pudessem confessar e “dissessem o nome 
de Jesus com a boca ou o coração,” mostrando simultaneamente sinais de arrependimento. Veja-se Lage, José 
Manuel Gonçalves da Silva, A confraria de Nossa Senhora do Carmo…, p. 36. 
109 O ingresso na confraria de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, do Porto, oferecia aos seus membros 
vantagens espirituais, a concessão de indulgências durante a sua vida e a celebração de sufrágios por sua alma 
após a morte. Para este assunto confira-se Valença, Manuel Augusto Calheiros, “Mística da confraria do Rosário e 
São Benedito no Porto (século XVIII) – espiritualidade a nível popular,” in Colóquio Internacional Piedade Popular…, 
pp. 141-142. 
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pela exaltação da Igreja Católica, a rezar pelo fim das heresias existentes, pedindo a Deus a 

conversão dos hereges e dos infiéis, pela paz entre os príncipes cristãos e pela saúde do papa.110  

O Breve concedia aos confrades uma indulgência de sete anos e “sete quarentenas” de 

perdão das penas do Purgatório, se orassem do modo acima mencionado, num dos restantes 

quatro dias festivos da confraria, à escolha dos mesários.111 Estas regalias espirituais podem ser 

entendidas como uma forma de apelar à participação nos momentos de exaltação festiva e 

religiosa da instituição, contribuindo para reforçar o seu prestígio.112 

A oração pelo fim das heresias e pela conversão daqueles que as professavam estava 

relacionada com outros aspetos. No século XVI, a crítica à concessão das indulgências 

contribuíra para o despoletar da reforma protestante de Lutero. A Igreja Católica concedia, deste 

modo, indulgências salvíficas aos confrades que orassem pelo fim do pensamento religioso que 

as negava, enquanto instrumentos de salvação pessoal! Através desta oração, a hierarquia 

eclesiástica estimulava nos crentes o combate às ideias protestantes, contribuindo, em última 

instância, para o reforço da unidade cristã católica, sob a égide do papa.113  

É igualmente neste sentido de reforço da unidade, que pode ser entendida a concessão 

da mesma indulgência à oração pela saúde do sumo pontífice, como líder de toda a cristandade 

e concessor, neste mundo, do perdão dos pecados, bem como das penas a que as almas dos 

fiéis eram condenadas a padecer, no Purgatório. Por outro lado, se o líder espiritual era 

mencionado, os chefes políticos da cristandade católica não eram esquecidos. Era solicitada aos 

confrades a oração pela paz entre os “príncipes cristãos,” os quais seriam certamente apenas, 

                                                             
110 Relativamente à concessão de indulgências a quem rezasse pela Igreja Católica e a paz entre os chefes de 
Estado católicos veja-se Martínez Gil, Fernando, Muerte y sociedad…, p. 480. 
111 Os dias de festa que serviam para salvação nesta confraria eram o do nascimento do Menino Deus (25 de 
dezembro), que certamente era o da festa principal com a indulgência plenária e os das festas de São José (19 de 
março), o de Santa Maria Madalena (22 de julho), o dia de São Bartolomeu (24 de agosto) e o dia de São Gonçalo 
(10 de janeiro), estes quatro por escolha dos mesários. Conferiam sete anos de alívio de penas e “sete 
quarentenas.” AISC, Fundo da irmandade do Santo Nome de Deus e São Gonçalo, Indulgencias perpétuas 
concedidas aos confrades e irmãos da venerável irmandade do Santíssimo Nome de Jesus, situada em a capela de 
São Gonçalo da freguesia de São Vítor extra muros desta cidade de Braga, pelo papa Clemente XII, 1739. 
112 AISC, Fundo da irmandade do Santo Nome de Deus e São Gonçalo, Indulgencias perpétuas concedidas aos 
confrades e irmãos da venerável irmandade do Santíssimo Nome de Jesus, situada em a capela de São Gonçalo da 
freguesia de São Vítor extra muros desta cidade de Braga, pelo papa Clemente XII, 1739. 
113 No século XVI, o protestantismo criticara a corrupção que a venda das indulgências provocava e declarou estas 
graças espirituais como inválidas. Estes perdões espirituais causaram grande afrontamento dentro da cristandade, 
contribuindo para a sua separação. Rejeitadas no mundo protestante, elas submergiram a realidade católica 
ocidental, onde várias instituições se batiam pela sua obtenção. Para este assunto confira-se Llewellyn, Nigel, The 
art of death. Visual culture in the English death ritual 1500-1800, London, The Board of the trustees of the Vitoria 
and Albert Museums, 1991, p. 27. 
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no entender do Vaticano, aqueles que eram fiéis à fé católica romana.114 Subjacente a este 

pedido, parece-nos estar a necessidade, por parte da hierarquia católica, de uma paz que 

possibilitasse a união dos estados católicos, sob a égide do papa em Roma, para melhor 

combater o inimigo herege e infiel. Curiosamente, foi no século XVIII que vários dos ditos 

“príncipes cristãos” encetaram reformas políticas no sentido de afastar a influência e poder da 

igreja de Roma, nos assuntos de Estado e na organização social e económica.115 

Os irmãos da confraria do Santo Nome de Deus e São Gonçalo podiam igualmente 

alcançar 60 dias de perdão das penas no Purgatório, se executassem um conjunto de ações de 

caráter oracional, sufrágico e caritativo.116 Esta diminuição era-lhes garantida, em primeiro lugar, 

se assistissem, enquanto confrades, às missas e outros ofícios divinos celebrados na sua capela, 

o mesmo sucedendo em quaisquer ajuntamentos públicos ou “secretos”117 onde tomassem 

lugar, como, por exemplo, acompanhando as procissões da irmandade, bem como outras 

realizadas sob licença do Ordinário Diocesano. Para além destes atos pios, a atribuição dos 

referidos 60 dias de perdão era também possibilitada aos irmãos que acompanhassem os 

defuntos à sepultura, ou tomassem parte no cortejo que conduzia o Santíssimo Sacramento a 

casa de um enfermo. Em alternativa, não podendo fazer o acompanhamento do Santíssimo, a 

indulgência de 60 dias era-lhes facultada se ajoelhassem quando ouvissem o sino tocar, 

assinalando a saída do Santíssimo Sacramento da igreja e rezassem pelo enfermo um pai-nosso 

e uma salvé-rainha.118 Para além disso, também a visita dos confrades aos doentes, com o 

objetivo de os consolar no sofrimento por que estavam a passar, era contemplada com esta 

indulgência.119 Como vemos, os confrades eram convidados a solidarizarem-se nos momentos de 

                                                             
114 AISC, Fundo da irmandade do Santo Nome de Deus e São Gonçalo, Indulgencias perpétuas concedidas aos 
confrades e irmãos da venerável irmandade do Santíssimo Nome de Jesus, situada em a capela de São Gonçalo da 
freguesia de São Vítor extra muros desta cidade de Braga, pelo papa Clemente XII, 1739. 
115 Farid, Abbad, “La confrerie condamnée ou une spontanité festive confisquée. Une autre aspect de l’Espagne a la 
fin de l’Ancien Régime, in Mélange de la Casa de Velasquez, vol. XIII, Paris, EHEHI, 1977, pp. 368, 374-275; 
Boschi, Caio César, Os leigos e o poder. (Irmandades Leigas e Política Colonizadora em Minas Gerais), São Paulo, 
Editora Ática, 1986, p. 41. 
116 As práticas de caridade eram, juntamente com a oração e os sufrágios, um dos elementos essenciais à salvação 
da alma. Para este assunto leia-se Sá, Isabel dos Guimarães, “Práticas de caridade e salvação da alma nas 
Misericórdias metropolitanas e ultramarinas: séculos XVI-XVIII: algumas metáforas,” in Oceanos, 35, Lisboa, Edições 
da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, (Jul.-Set.), 1998, p. 43. 
117 Desconhecemos de que reuniões se tratariam. 
118 O acompanhamento, pelos fiéis, do Santíssimo Sacramento a casa dos enfermos era vivamente recomendado 
pela Igreja. Leia-se a este propósito Marques, João Francisco, “Rituais e manifestações de culto,” in Azevedo, Carlos 
Moreira (dir.), História Religiosa de Portugal, vol. 2, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 563. 
119 AISC, Fundo da irmandade do Santo Nome de Deus e São Gonçalo, Indulgencias perpétuas concedidas aos 
confrades e irmãos da venerável irmandade do Santíssimo Nome de Jesus, situada em a capela de São Gonçalo da 
freguesia de São Vítor extra muros desta cidade de Braga, pelo papa Clemente XII, 1739. 
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doença, sofrimento e morte de todas as pessoas em geral, numa relação que era mutuamente 

benéfica: os confrades deviam confortar os que sofriam, ajudando-os a preparar-se para a 

eventualidade da morte e alertando-os sobre a necessidade de cuidarem da salvação da sua 

alma, bem como acompanhar os defuntos à sepultura. Ao mesmo tempo, procedendo deste 

modo, recebiam o alívio dos seus próprios castigos, no Purgatório. Ao contribuírem para a 

salvação dos outros, os irmãos da confraria estavam a contribuir para a sua própria salvação. 

A indulgência que perdoava 60 dias de penas era igualmente facultada aos confrades 

que esclarecessem os indivíduos sobre os preceitos religiosos católicos e aos que tentassem 

corrigir quem os não seguia, de forma a colocá-los no caminho da salvação. As mesmas regalias 

espirituais eram atribuídas aos membros da instituição confraternal que fizessem as pazes com 

os seus inimigos, ou entre pessoas desavindas, bem como aos que rezassem cinco padre-

nossos e cinco salvé-rainhas pelas almas dos irmãos da irmandade ou que executassem 

qualquer obra de misericórdia espiritual e corporal. Ao instruírem as pessoas sobre os preceitos 

e comportamentos determinados pela Igreja, os confrades contribuíam para o controlo e coesão 

sócio-religiosa, afastando a difusão de ideias que os pusessem em causa, beneficiando 

simultaneamente a sua alma e as dos indivíduos que ensinavam.120  

As condições preceituadas pela Igreja de Roma,121 respeitantes à concessão de 

indulgências obtidas pela confraria do Santo Nome de Deus e São Gonçalo eram, grosso modo, 

aquelas que estavam previstas em relação às outras confrarias estudadas e que obtiveram estes 

benefícios espirituais no século XVIII.122 Todavia, não deixavam de existir algumas especificidades. 

                                                             
120 Em Granada, desde o século XVI, era cada vez maior o controlo eclesiástico das manifestações de devoção 
religiosa. Veja-se para este assunto Szmolka Clares, José, “Cofradías y control eclesiástico en la Granada barroca”, 
in Espacio, Tiempo y Forma, série IV, tomo 7, Madrid, Uned – Facultad de Geografia y Historia, 1994, p. 381. 
121 Através da concessão destes perdões espirituais, os papas, já desde a Idade Média, vinham afirmando o seu 
poder salvífico sobre as almas do Purgatório. A este propósito consulte-se Le Goff, Jacques, O nascimento do 
Purgatório, Lisboa, Ed. Estampa, 1993, p. 385. 
122 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, Resumo das indulgências que concedeu o Santíssimo Padre 
Clemente XIV, ora presidente na Igreja de Deus, aos irmãos confrades da confraria das Almas da Santa Sé Primaz, 
1772; Fundo da confraria de Nossa Senhora do Rosário da Sé Primaz, Indulgências da confraria de Nossa Senhora 
do Rosário, concedidas pelo papa Pio VI, 1796; Fundo da confraria de Santo Amaro da Sé, Breve de indulgências 
concedidas aos confrades de um e de outro sexo da confraria de Santo Amaro da Sé Primaz, 1752, não paginado; 
AISL, Fundo da confraria das Almas de São Lázaro, Edital de publicação de indulgências perpetuamente concedidas 
aos irmãos e irmãs da irmandade das almas sita na freguesia de São Lázaro pelo Papa Pio VI, 1789. AISV, Fundo 
da confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor, Estatutos da confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de 
São Vítor, reformados em 1744, fls. 30-31v.; Tábua de indulgências da confraria do Santíssimo Sacramento de São 
Vítor, 1757; AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Indulgências concedidas à confraria das Almas 
sita na capela de São Vicente desta cidade de Braga, pelo papa Clemente XIV, 1772. Este modelo parece não se ter 
alterado significativamente ao longo da Idade Moderna. As indulgências concedidas aos confrades de São Crispim e 
São Crispiniano em 1634 seguiam preceitos semelhantes. AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São 
Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1702, fls. 6v.-8v. 
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A confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor assegurou estas regalias espirituais em 

1757. Para além das condições que já foram mencionadas na confraria do Santo Nome de Deus 

e São Gonçalo, os seus benefícios espirituais incluíam uma indulgência de 60 dias de perdão 

aos confrades que hospedassem pobres, bem como aos que rezassem cinco vezes a avé-maria 

e o pai-nosso,123 pelas almas dos colegas defuntos.124  

Era feito, portanto, o apelo aos irmãos para que orassem pela alma dos confrades 

defuntos, como forma de diminuírem o seu próprio tempo de permanência no Purgatório. 

Lembrava-se igualmente a necessidade de conceder hospedagem a pobres, possivelmente 

incluindo os que peregrinavam e necessitavam de acolhimento durante as suas jornadas até aos 

lugares santos, na busca da sua própria salvação pessoal. O acesso ao Paraíso era o fim último 

de todo o bom católico, para o qual os fiéis deviam entreajudar-se e o auxílio aos pobres era 

considerado um meio para alcançar este desiderato. Por seu turno, os dias festivos nos quais os 

confrades ganhavam indulgência de sete anos e de “sete quarentenas,”125 ao visitarem a igreja 

onde estava a confraria e rezarem da forma que anteriormente mencionámos, eram os da 

Natividade de Nossa Senhora (8 de setembro), o da Purificação de Nossa Senhora (2 de 

fevereiro), o primeiro domingo de outubro,  o dia de São José (19 de março) e o dia da festa 

principal do Santíssimo Sacramento  (no primeiro domingo de agosto).126 

 A confraria das Almas de São Vicente escolheu, em 1772, o dia de Reis (6 de janeiro), o 

do Espírito Santo (dia móvel), o de Santo António (13 de junho) e o da Natividade de Nossa 

Senhora como aqueles nos quais os confrades podiam obter o perdão de sete anos, bem como 

                                                             
123 A título de exemplo refira-se que no final da Idade Média indulgências havia que concediam 77 mil anos de 
perdão a quem rezasse cinco vezes o pai-nosso e a ave-maria diante de uma imagem representando a paixão de 
Cristo! Veja-se Schuner, Dirk, “Regateando o purgatorio. As representações do além na Idade Média,” in Kraft, 
Margarete, Rith-Magni, Isabel (dir.), Humboldt, ano 37, número 70, Bonn, Inter Nationes, 1995, p. 53. No século 
XVI, ainda havia indulgências a conceder o perdão de 48 mil anos de penas purgatoriais. Dias, José Sebastião da 
Silva Dias, Correntes de sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII), Tomo I, vol. II, Coimbra, 
Universidade de Coimbra, 1960, p. 544. Na confraria de artesãos de Marselha, no seculo XVIII, os seus confrades 
podiam desfrutar de indulgências que chegavam aos 158 mil anos de perdão! Leia-se Vovelle, Michel, La mort et 
l´occident de 1300 à nos jours, Paris, Éditions Gallimard, 1983, p. 312. 
124 AISV, Fundo da confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor, Estatutos da confraria do Santíssimo 
Sacramento da igreja de São Vítor, reformados em 1744, fls. 30-31v. 
125 O período de tempo de perdão das penas do Purgatório era muito variável na Idade Moderna. Podia ir de 40 dias 
a 40 anos, ou até 100. As indulgências eram um tesouro espiritual que os pontífices podiam atribuir de modo 
infinito, tal como infinitos eram os pecados do homem. Veja-se a este propósito Froeschle-Chopard, Marie Heléne, 
“La devotion du rosaire a travers quelques livres de pieté,” in Histoire, Economie, Societé, vol. 10, nº 3, Paris, 
SEDES, 1991, p. 311. 
126 AISV, Fundo da confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor, Estatutos da confraria do Santíssimo 
Sacramento da igreja de São Vítor, reformados em 1744, fls. 30-31v. 
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“sete quarentenas,” se executassem as obras pias e de caridade anteriormente descritas.127 As 

graças espirituais desta confraria tinham um detalhe adicional, sendo também concedidos 60 

dias de perdão das penas do Purgatório, aos confrades que dessem esmola aos pobres.128 Já a 

confraria das Almas de São Lázaro, em 1789, escolhera, para além do dia da festa das almas, 

os dias de São José, da Natividade de Nossa Senhora, de Santo António e de São Tiago (25 de 

julho).129  

 De facto, o estudo comparativo dos benefícios espirituais concedidos às confrarias 

bracarenses revela que os procedimentos pios e caritativos dos confrades, tendo em vista a 

obtenção de indulgência divina, eram semelhantes aos que enunciámos relativamente à 

confraria do Santo Nome de Deus e São Gonçalo.130 Somente em relação aos dias festivos 

escolhidos pelas irmandades, nos quais os confrades podiam gozar destas graças, é que 

existiam variações.131   

Noutras confrarias, todavia, não encontrámos um registo detalhado sobre as graças 

espirituais disfrutadas pelos seus membros. Os confrades de Santo Homem Bom tinham direito 

                                                             
127 A confraria de Nossa Senhora do Rosário tinha um livro onde eram indicados os dias que concediam indulgência 
plenária aos seus irmãos participantes nos eventos religiosos organizados pela instituição. Veja-se para este assunto 
Penteado, Pedro, “Confrarias Portuguesas da Época Moderna: problemas, resultados e tendências de investigação,” 
in Lusitânia Sacra, 2ª série, 7, Lisboa, Centro de Estudos de História da Igreja da Universidade Católica Portuguesa, 
1995, p. 35. 
128 AISVTE, Fundo da confraria das Almas de São Vicente, Indulgências concedidas à confraria das Almas sita na 
capela de São Vicente desta cidade de Braga, pelo papa Clemente XIV, 1772. 
129 AISL, Fundo da confraria das Almas de São Lázaro, Edital de publicação de indulgências perpetuamente 
concedidas aos irmãos e irmãs da irmandade das almas sita na freguesia de São Lázaro pelo Papa Pio VI, 1789. 
Aparentemente, apesar de unida à irmandade das Almas de São Vítor, a das Almas de São Lázaro continuava a 
poder disfrutar de regalias específicas para os seus antigos membros. 
130 Desde o fim da Idade Média que as confrarias procuravam alcançar uma panóplia de indulgências diversas, de 
modo a atrair fiéis e benfeitores. Estas graças espirituais tornar-se-iam ainda mais fundamentais depois do Concílio 
de Trento, que reafirmou e consolidou o valor do Purgatório, reforçando a pertinência das indulgências e a sua 
solicitação por parte das confrarias. Relativamente a este assunto leia-se Gomes, Saul António, “Notas e 
documentos sobre as confrarias portuguesas…,” p. 95. 
131 A confraria das Almas da Sé, designou os dias da Natividade de Nossa Senhora (8 de setembro), Santíssima 
Trindade (no primeiro domingo depois do de Pentecostes), São João Baptista (24 de junho) e do Arcanjo São Miguel 
(29 de setembro), como aqueles nos quais os confrades podiam obter sete anos e “sete quarentenas” de perdão, 
se visitassem a Sé de Braga e orassem nos termos que já referimos. AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé, 
Resumo das indulgências que concedeu o Santíssimo Padre Clemente XIV, ora presidente na Igreja de Deus, aos 
irmãos confrades da confraria das Almas da Santa sé Primaz, 1772. A confraria de Nossa Senhora do Rosário 
designou o dia da Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto), o da Anunciação (15 de março), o da Purificação de 
Nossa Senhora (20 de fevereiro) e o da sua Imaculada Conceição (8 de dezembro), para os mesmos fins. AISB, 
Fundo da confraria de Nossa Senhora do Rosário da Sé Primaz, Indulgências da confraria de Nossa Senhora do 
Rosário, concedidas pelo papa Pio VI, 1796. Por seu turno, a confraria de Santo Amaro escolheu o dia de São 
Bartolomeu (24 de agosto), o dia de todos os santos (primeiro de novembro), bem como nas primeiras oitavas de 
Natal ou do Espírito Santo para conceder as ditas indulgências de sete anos ou “sete quarentenas.” AISB, Fundo da 
confraria de Santo Amaro da Sé, Breve de indulgências concedidas aos confrades de um e de outro sexo da 
confraria de Santo Amaro da Sé Primaz, 1752, não paginado. 
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ao usufruto de indulgências no dia da festa do seu santo a 13 de novembro, no dia de São 

Bartolomeu (24 de agosto), no dia de Nossa Senhora do Ó (18 de dezembro), no de Nossa 

Senhora da Encarnação (25 de março), bem como no dia do apóstolo São Tiago a (25 de julho). 

Os irmãos deviam previamente confessar-se e comungar, para poderem beneficiar destes 

auxílios salvíficos.132 Os dirigentes da confraria alertavam os confrades sobre a importância para 

as suas almas, da participação nestas ocasiões pias e festivas.133 Por seu turno, os confrades da 

irmandade das Chagas da Cividade, no dia 6 de agosto, dia da Transfiguração, podiam 

beneficiar de muitas indulgências, mas não sabemos quais e em que condições.134  

Algumas irmandades bracarenses procuraram obter estas graças espirituais não apenas 

em favor dos seus irmãos, mas também para os fiéis que não pertenciam à instituição. Em 

1788, os mesários da irmandade de Santa Cruz, obtiveram do papa Pio VI um Breve que 

concedia aos fiéis que visitassem por 12 vezes, durante o ano, os sete altares da igreja de Santa 

Cruz, as mesmas indulgências atribuídas aos visitantes dos sete altares da Basílica dos 

Apóstolos, em Roma. Para que as referidas indulgências lhes fossem atribuídas, os crentes 

deveriam orar pela paz e concórdia entre os príncipes cristãos, pela exaltação da Igreja Católica 

e pelo fim das heresias.135 Este Breve de indulgências parece ter sido a confirmação, a título 

perpétuo, de um outro, obtido em 1682, com as mesmas cláusulas.136 Os mesários de Santa 

Cruz estavam interessados na manutenção do prestígio espiritual da sua igreja e confraria, em 

relação aos outros fiéis. Através deste expediente, procuravam que a sua devoção e piedade os 

fizesse estar presentes no templo, onde poderiam, aliás, deixar esmolas. Por outro lado, 

podemos colocar a hipótese de, através da concessão destas graças espirituais a todos os 

crentes, os mesários de Santa Cruz esperarem ser, por eles, favorecidos com legados pios e 

donativos.  

                                                             
132 Do mesmo modo, também os membros das confrarias da diocese de Cambrai deviam comungar nos dias 
festivos determinados pelas suas irmandades, de modo a beneficiarem de indulgências espirituais. Veja-se 
relativamente a este aspeto Desmette, Philippe, “Les confréries religieuses dans le diocese de Cambrai,” in 
Dompnier, Bernard; Vismara, Paola (dir.), Confréries et devotions dans la catholicité moderne (Mid-XV-Début XIX 
siècle), Rome, École Française de Rome, 2008, p. 373. 
133 AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de estatutos reformados da irmandade de Santo 
Homem Bom, 1725, fl. 49; Estatutos da irmandade de Santo Homem Bom, 1773, fl. 57. 
134 AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro de estatutos da confraria das Santas Chagas, 
1719, fl. 196v. 
135 A visita aos edifícios religiosos, mediante o cumprimento de certas determinações, facultava a concessão destes 
perdões espirituais. Veja-se Martínez Gil, Fernando, Muerte y sociedad…, p. 480. 
136 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro que compreende as prerrogativas e as graças espirituais e bem 
assim as regalias e isenções temporais de que goza a irmandade, 1638-1944, não paginado. 
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Outras irmandades bracarenses seguiram o exemplo da irmandade de Santa Cruz. A 

congregação do Senhor das Necessidades que recebeu, em 1797, uma imagem de São 

Faustino, proveniente de um legado, obteve do papa Pio VI um Breve de indulgência plenária e 

de remissão de todos os pecados, atribuído a título perpétuo.137 A referida indulgência era 

concedida aos fiéis que visitassem a dita imagem, colocada no altar do Senhor das 

Necessidades, no dia 15 de fevereiro, depois de se terem confessado e comungado. 138 Por seu 

turno, a confraria de Nossa Senhora da Boa Memória obteve um Breve de indulgências do papa 

Pio VI, em 1778, o qual concedia indulgência plenária a todos os fiéis que, no dia da festa da 

irmandade, visitassem o seu altar depois de terem recebido os sacramentos da confissão e da 

comunhão e aí rezassem pela paz entre os chefes cristãos, pela exaltação da Igreja Católica e 

pelo fim das heresias. Este Breve concedia mais sete anos de perdão, bem como “sete 

quarentenas,” aos crentes que, cumprindo os mesmos requisitos e orando do mesmo modo, 

visitassem o altar nos dias das festividades de Nossa Senhora e nos dias das festividades de 

Jesus Cristo, bem como nas dos 12 apóstolos e em todos os sábados.139 Portanto, estas 

indulgências concedidas aos não confrades, em várias datas ao longo do ano, eram uma forma 

de cativar os fiéis, proporcionando-lhes mais oportunidades de exercício da piedade religiosa, 

para benefício das suas almas.140 

O Breve concedia igualmente 200 dias de indulgência a todos os indivíduos que, 

manifestando sincero arrependimento dos seus pecados, visitassem a capela onde estava a 

imagem de Nossa Senhora da Boa Memória e aí rezassem a ladainha de Nossa Senhora.141 O 

sumo pontífice lembrava aos devotos a possibilidade de igualmente poderem rezar essa ladainha 

                                                             
137 AISV, Fundo da congregação do Senhor das Necessidades, Livro de termos de mesa da congregação do Senhor 
das Necessidades, da freguesia de São Vítor, 1768-1849, fl. 121v. 
138 Ao associar a confissão e a comunhão à concessão de indulgências, a Igreja exigia do homem um caminho 
permanente de conversão para que estas tivessem validade. Confira-se Simiz, Stefano, “Les confréries face à 
l´idulgence,” in Dompnier, Bernard; Vismara, Paola (dir.), Confréries et devotions…, p. 124. 
139 AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora da Boa Memória, Manifesto das copiosas graças e indulgências 
que o Santíssimo Padre Pio VI concedeu a quem visitar este altar de Nossa Senhora da Boa Memória, 1778. 
140 A confraria de Santo Roch em Saint Nizier, no ano de 1771, concedia quarenta e sete anos de indulgências a 
quem visitasse, de pois de se ter confessado e comungado, a igreja ou capela da dita confraria nos domingos e dias 
santos, bem como indulgência plenária aos que fosse no dia da festa de Saint Roch à igreja e rezassem pela 
extirpação das heresias, a paz entre os príncipes cristãos ou a exaltação da Igreja Católica. Relativamente a este 
aspeto veja-se Simiz, Stefano, “Les confréries face à l´ indulgence…,” p. 112. 
141 Na Idade Moderna, os romeiros e peregrinos eram atraídos às capelas e ermidas de santos, entre outros motivos, 
pelas indulgências espirituais de que podiam beneficiar. Sobre este benefício consulte-se Marques, João Francisco, 
“Oração e devoções”, in Azevedo, Carlos Moreira (dir.), História Religiosa de Portugal…, p. 642. 



439 
 

em favor das almas do Purgatório.142 Deste modo, as indulgências proporcionadas por esta 

confraria, tanto podiam servir o interesse espiritual dos fiéis vivos, como o dos defuntos, entre os 

quais as almas dos seus parentes e amigos.143  

Apesar do papel de destaque exercido pelos papas na atribuição destas graças 

espirituais, nem todas as indulgências eram concedidas pelos sumos pontífices. Os mesários da 

confraria de Nossa Senhora-a-Branca tinham direito a 40 dias de indulgências, por todas as 

vezes que comparecessem às reuniões da Mesa. Esta graça espiritual fora concedida pelos 

arcebispos de Braga, segundo os estatutos de 1724, embora desconheçamos a data em que 

foram atribuídas.144 Deste modo, se prestigiava o desempenho dos cargos dirigentes da 

instituição e a diminuição das penas no Purgatório servia também de estímulo aos mesários, no 

sentido de não serem omissos aos seus compromissos administrativos.  

Por seu turno, o arcebispo D. Gaspar de Bragança, (1758-1789)145 em data que não 

conseguimos apurar, concedeu 40 dias de indulgência aos fiéis146 que, diante da imagem de 

Nossa Senhora da Graça,147 rezassem nove avé-marias e uma “glória ao pai” e, em seguida, 

pedissem a Deus, conforme já mencionámos noutros casos, pelo fim das heresias, pela paz 

entre os príncipes cristãos e pela exaltação e prosperidade da fé e da Igreja Católica.148 Do 

arcebispo de Braga, os bracarenses podiam assim esperar o auxílio na obtenção do alívio das 

                                                             
142 AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora da Boa Memória, Manifesto das copiosas graças e indulgências 
que o Santíssimo Padre Pio VI concedeu a quem visitar este altar de Nossa Senhora da Boa Memória, 1778. 
143 A imagem de Nossa Senhora do Livramento, colocada nos claustros da Sé Primaz, proporcionava, desde 1790, 
indulgências em condições semelhantes às concedidas à imagem de Nossa Senhora da Boa Memória. AISB, 
Manifesto do pleníssimo jubileu, mais graças e indulgências que foi concedido conceder o santíssimo Padre Pio VI, 
ora presidente na igreja de Deus à sagrada imagem de Nossa Senhora do Livramento do claustro da Sé Primaz, 
1790. 
144 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Estatutos da confraria de Nossa Senhora das Neves, 
1724, fls. 7v.-8. 
145 Em 1782 este arcebispo concedeu 40 dias de indulgência aos fiéis que visitassem o altar do presépio da igreja 
de Nossa Senhora-a-Branca. Um ano antes, o papa Clemente XI determinou 200 dias de indulgência aos fiéis que 
participassem no canto da ladainha aos sábados e dias de Nossa Senhora. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa 
Senhora-a-Branca, Breves e outros documentos sobre indulgências, 1608-1791, não paginado. 
146 Nos testamentos, os indivíduos podiam solicitar igualmente a compra de bulas de indulgência à igreja, mediante 
a qual podiam alcançar o perdão de todos os bens adquiridos indevidamente bem como a redução das penas do 
Purgatório. Mas poucos o faziam. Em Torres Novas apenas 2% dos testadores as solicitaram. E em Braga nenhum 
dos testadores analisados o fez. Para Torres Novas confira-se Raiumundo, Ricardo Varela, Morte vivida e economia 
da salvação em Torres (1670-1790), Torres Novas, Município de Torres Novas, 2007, pp. 353-354. 
147 As indulgências, existentes desde a Idade Média, eram concedidas não só às confrarias como também às igrejas 
e conventos. Delumeau, Jean, Rassurer et proteger. Le sentiment de securité dans l´Occident d´autrefois, Paris, 
Fayard, 1989, pp. 358-359, 375. 
148 AISB, Indulgências concedidas pelo Sereníssimo Senhor D. Gaspar à imagem de Nossa Senhora da Graça, s/d. 
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penas do Purgatório. O líder espiritual e temporal da cidade tornava-se num intermediário entre o 

céu e a terra, reforçando o seu prestígio e ascendência espiritual sobre os fiéis.149  

A consolidação do papel da metrópole bracarense, bem como do arcebispo local, como 

centros privilegiados de vivência religiosa e graça espiritual, foi reforçada pela concessão papal 

de um conjunto de indulgências, que traçavam um paralelismo entre os privilégios salvíficos das 

cidades de Roma e de Braga e, em última análise, entre o sumo pontífice e o arcebispo 

bracarense. Em Roma, existia um conjunto de indulgências atribuídas às pessoas que visitavam 

as sete basílicas existentes na cidade, em certos dias festivos, se nelas rezassem.150 O papa Pio 

VI, em 1778, concedeu as mesmas indulgências a todas as pessoas que, na cidade de Braga, 

visitassem sete igrejas específicas: a da Sé Catedral, a de São João do Souto, a de Santa Cruz, a 

do convento do Carmo, a do convento do Pópulo, a do colégio de São Paulo e a da Ordem 

Terceira.151 Os dias do ano em que o tinham de fazer eram a 20 de janeiro (dia de São 

Sebastião), o da invenção de Santa Cruz (3 de maio), o de São Tiago (25 de julho) e o de São 

Simão (28 de outubro).152 

É provável que o arcebispo D. Gaspar de Bragança tenha desempenhado um papel 

importante na atribuição destas indulgências, concedidas a título perpétuo. A sua obtenção 

transmite uma intenção de reforçar o prestígio e a centralidade religiosa da cidade, comparando-

a com a capital da cristandade católica, em termos de benefícios espirituais conducentes à 

salvação das almas.153 Deste modo, Braga podia tornar-se num pólo de atração religiosa e social 

para muitos forasteiros, viajantes e peregrinos, com evidentes ganhos económicos para a 

cidade.  Quantos  indivíduos não viriam a  Braga, movidos  pelos  seus  imperativos  laborais,  

                                                             
149 As indulgências podiam ser concedidas pelos arcebispos. A este propósito confira-se Lopez Munoz, Miguel Luiz, 
Las cofradias de la parroquia de Santa Maria Magdalena…, pp. 180-181. 
150 Em 1484 já o papa Inocêncio VIII atribuíra às religiosas do mosteiro dominicano de Santa Catarina em Ausgburgo 
a possibilidade de concederem aos peregrinos que aí se dirigissem, as mesmas indulgências dos que visitavam as 
sete basílicas de Roma. Para este assunto veja-se Martins, Fausto Sanches, “Sob o mecenato de D. Miguel da Silva, 
Vasco Fernandes transformou a catedral de Viseu na Secunda Roma,” in Estudos em homenagem ao Professor 
Doutor José Marques, vol. 2, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, p. 12. 
151 Também os conventos procuravam assegurar a concessão de indulgências aos fiéis que participassem em 
determinados atos pios por eles promovidos. Para este assunto veja-se Torres Jiménez, Maria Raquel, Formas de 
organización y práctica religiosa en la Castilla la nueva. Siglos XIII-XVI, Madrid, Facultad de Geografía e Historia da 
Universidad Complutense de Madrid, 2002, pp. 2803-2806, tese de dourotamento policopiada. 
152 AISB, Indulgências das sete igrejas perpetuamente concedidas nesta cidade de Braga a todos os fiéis de um e de 
outro sexo, pelo papa Pio VI, 1778. 
153 Recordemos que até 1790, os arcebispos bracarenses tiveram o senhorio espiritual mas também temporal da 
cidade, sendo portanto pertinente que D. Gaspar de Bragança desenvolvesse esforços no sentido de prestigiar o 
centro da arquidiocese. Leia-se a este propósito Capela, José Viriato, Fidalgos, nobres e letrados no governo 
bracarense. A administração económica e financeira da câmara no apogeu e crise do Antigo Regime, Braga, Edição 
do Mestrado de História das Instituições e Cultura Moderna e Contemporânea, 1999, pp. 25, 40. 
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Gravura 7: Indulgências das sete igrejas da cidade de Braga, Museu da Sé 
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económicos ou financeiros, aos quais podiam associar os benefícios espirituais? Por outro lado, 

para as igrejas mencionadas, bem como para o clero e as instituições que as tutelavam (entre as 

quais estavam algumas confrarias), o reforço do prestígio espiritual dos seus templos atraía mais 

devotos, que as podiam contemplar com esmolas aquando das suas visitas, beneficiando-as 

financeiramente. A imagem destes templos, enquanto locais privilegiados de alívio das penas do 

Purgatório, em comparação com outras igrejas, saía portanto reforçada.  

O estudo de tais instrumentos espirituais de salvação demonstra que, no século XVIII, 

eles mantinham a sua importância na religiosidade bracarense.154 As confrarias procuravam 

munir-se destes “tesouros da Igreja Católica” em favor dos seus membros, de forma a cativar 

mais adesões às suas fileiras. Algumas destas instituições chegaram mesmo a solicitar a 

concessão de benefícios espirituais deste cariz, aos fiéis que delas não faziam parte.155 As 

irmandades procuravam apetrechar-se destas regalias espirituais e as que já as possuíam no 

século XVIII, recordavam-nas nos seus estatutos, procurando também a sua atribuição a título 

perpétuo.156  

Por outro lado, entre as festividades de santos, escolhidas pelas confrarias como dias 

destinados à atribuição de indulgências, (para além do dia da festa principal de cada uma), 

constatámos a existência de alguns que recolheram uma preferência considerável: eram os dias 

de São Tiago, de São José, de Santo António, de Nossa Senhora do Ó, bem como os dias de 

outras festas marianas. Embora as fontes não indiquem as razões destas preferências, é 

possível que os referidos santos gozassem de uma devoção especial em Braga, para além de 

sabermos que alguns deles eram considerados como intercessores especiais, na questão da 

salvação da alma.157  

                                                             
154 A importância das indulgências na realidade confraternal manteve-se, depois do século XVIII. A irmandade do 
Senhor dos Passos do mosteiro de Santos-o-Novo solicitou e obteve a renovação das suas indulgências em 1815 
pelo papa Pio VII. Para este assunto confira-se Abreu, Jorge de Brito e, “A irmandade do Senhor dos Passos”, in 
Revista Monumentos, nº 15, Lisboa, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Patrimoniais, 2001, p. 79. 
155 Nos séculos XVII e XVIII as indulgências estão presentes em todo o mundo católico de modo massivo, o que, de 
certa forma, as desvalorizava. Na verdade, mesmo dentro da Igreja Católica, algumas vozes clericais se levantaram 
contra a facilidade com que estas graças espirituais eram concedidas às confrarias. Para este assunto confira-se 
Simiz, Stefano, “Les confréries face à l´indulgence…,” p. 117. 
156 As indulgências eram um dos maiores atrativos das confrarias pois serviam para a salvação da alma. Leia-se 
sobre este aspeto Araújo, Ana Cristina, “Corpos sociais, ritos e serviços religiosos…,” p. 288. 
157 Relembremos que São José era tido como o patrono da boa morte e teve um culto em expansão na época 
barroca. Consulte-se Marques, João Francisco, “Oração e devoções…,” pp. 634, 636. Em relação a São Tiago, no 
final da Idade Média o seu dia festivo constava entre os mais escolhidos para o pedido de celebração de sufrágios. 
Carvalho, Elisa Maria Domingues da Costa, “A fortuna ao serviço da salvação da alma da família e da memória, 
através dos testamentos dos arcebispos e dignatários de Braga na Idade Média (séculos XII-XV),” in Lusitânia Sacra, 
2ª série, tomo XIII-XIV, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 2001-
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Os confrades e os não confrades podiam disfrutar de uma abundante e variada oferta de 

indulgências, que reduziam o tempo de purificação e expiação a que estavam sujeitos no 

Purgatório. O temor por este local, incutido nos fiéis pelo discurso clerical, era, assim, 

contrabalançado através destas graças espirituais, que alimentavam a esperança de uma 

passagem rápida da alma à glória eterna.158 

As indulgências inseriam-se num importante conjunto de meios pios, através dos quais 

as confrarias procuravam prestar assistência à alma dos seus membros, durante a vida e após a 

morte. O sufrágio periódico regular de todos os irmãos vivos e defuntos em comum, que 

culminava na celebração do “aniversário,” procurava manter vivos os laços de união entre todos 

os confrades, reforçando o caráter comunitário salvador da irmandade.159  

 

6.3 As missas pelos irmãos das confrarias 

 

 As comemorações até aqui analisadas possuíam um cariz pio coletivo. Nestas ocasiões 

solenes, rogava-se a Deus pela salvação das almas de todos os irmãos. O sufrágio da alma de 

cada confrade em particular diluía-se no sufrágio comum de todos os membros da irmandade. 

Todavia, as confrarias esforçaram-se por proporcionar uma modalidade de assistência pia 

espiritual, que incidisse especialmente sobre a salvação das almas de cada um dos seus 

membros em particular.160 Estas instituições pretendiam demonstrar dedicação específica à alma 

de cada um dos seus confrades, pedindo a Deus que rapidamente a recebesse na sua glória.161 

                                                                                                                                                                                   
2002, p. 24. Por fim, Nossa Senhora era tida como a primeira intercessora dos homens junto de Deus. Veja-se para 
este assunto Macardé, Jacques, “Ultimes intercesseurs. Les invocations testamentaires dans le Diocèse de 
Poitiers,” in Colóquio Internacional Piedade Popular…, p. 445. 
158 Na verdade, uma crítica efetuada era a de que a Igreja utilizava as indulgências como produtos de comércio, 
baseados no perdão das faltas dos fiéis, como forma de angariar receitas. As razões profanas não 
desacompanhavam as fundamentações espirituais. Leia-se Schuner, Dirk, “Regateando o Purgatório…,” p. 54. 
159 Como menciona Christopher Black, referindo-se às confrarias italianas do século XVI, relembrar irmãos vivos e 
defuntos era uma preocupação constante em todas as confrarias, pois vivos e mortos faziam ambos parte destas 
instituições. Para este assunto confira-se, Black, Christopher F., Italian confraternities in the sixteen century, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 104. 
160 A celebração de sufrágios pelos irmãos defuntos não era uma modalidade de assistência espiritual introduzida 
pela Idade Moderna. Já na Idade Média estas instituições mandavam celebrar missas pelos confrades falecidos. A 
este respeito consulte-se Goulão, Francisco, A Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova…, p. 29; Tavares, 
Maria José Pimenta Ferro, “Para o estudo das confrarias medievais portuguesas: os compromissos de três 
confrarias de homens bons alentejanos”, in Estudos Medievais, Porto, Universidade do Porto, 1997, vol. p. 58. Do 
mesmo modo, as confrarias medievais espanholas prestavam este auxílio espiritual. A este respeito verifique-se 
González Arce, José Damián, Gremios y confradías en los reinos medievales…, p. 84. 
161 O sufrágio das almas dos irmãos era bastante importante também nas Misericórdias. Assim se captavam novos 
confrades. Leia-se Magalhães, António, Práticas de caridade da Misericórdia de Viana de Foz do Lima (séculos XVI-
XVIII), Viana do Castelo, Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, 2013, pp. 610-612. 
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Essa preocupação manifestava-se, maioritariamente, através da celebração de missas, por 

intenção da alma de cada irmão defunto. Era um apoio espiritual, facultado pelas confrarias aos 

seus membros, que se traduzia num dos traços caraterísticos destas instituições, de forma a 

atrair mais pessoas para as suas fileiras.162 Cada confrade recebia a garantia de que, se 

cumprisse as suas obrigações para com a coletividade, esta estava obrigada, no fim da sua vida, 

a mandar celebrar missas de sufrágio pela sua alma.163  

Constatámos uma preocupação local generalizada com a prestação desta vertente de 

assistência espiritual aos confrades, com exceção das organizações confraternais que estavam 

no início da sua existência e aguardavam o momento em que possuíssem meios financeiros 

necessários para o poderem fazer.164 De facto, a confraria das Almas da Sé de Braga referiu nos 

seus primeiros estatutos, não possuir, naquele momento, posses para investir nos sufrágios 

particulares por cada um dos seus irmãos. Mais tarde, em data que não pudemos apurar, esta 

confraria determinou a celebração de três missas, pela alma de cada irmão falecido.165 

Todavia, a regra presente em todas as confrarias foi a de proporcionar aos seus 

membros, esta modalidade de assistência espiritual. Este aspeto não nos deve causar surpresa. 

As confrarias, interessadas na captação de novos irmãos, faziam da salvação da alma uma 

vertente na qual era preciso apostar.166 Na verdade, se não facultassem o sufrágio particular pela 

alma de cada indivíduo, estariam certamente a afastar potenciais interessados no seu ingresso. 

Nenhuma confraria teria hipóteses de sobreviver se não o fizesse, ainda que dentro das suas 

possibilidades económicas, quando todas as congéneres assim procediam. 

                                                             
162 A Misericórdia de Mora celebrava um ofício de nove lições por cada confrade defunto, no século XVIII. Veja-se 
Correia, Lopes, A Santa Casa da Misericórdia de Mora, Figueira da foz, Impressora Económica, 1964, p. 95. 
163  Confira-se Mota, Guilhermina, “A irmandade da Senhora do Carmo da Marmeleira…,” pp. 296-297. 
164 Era preocupação geral das confrarias proporcionar sufrágios pela alma dos seus irmãos. Em Málaga, no período 
barroco, todas as confrarias da Paixão se comprometiam a celebrar missas em benefício das almas dos confrades 
defuntos. Relativamente a este assunto consulte-se Sanchez López, Juan António, “Comportamientos sociales y 
cofradias de pasion en la Malaga Barroca,” in I Congresso Internacional do Barroco, Actas, II volume, Porto, Reitoria 
da Universidade do Porto & Governo Civil do Porto, 1991, pp. 366-367. 
165 AISB, Fundo da confraria das Almas da Sé de Braga, Estatutos da confraria das Almas sita na Sé desta cidade, 
1723, fls. 7v.-8. Também a irmandade de Nossa Senhora da Peneda, na freguesia da Gavieira, determinava a 
celebração de três missas por cada irmão defunto, em 1736. Estes tinham igualmente direito a exéquias solenes, 
nas romarias do mês de Agosto e Setembro. A este propósito leia-se Arieiro, José Borlido Carvalho de, Real 
Irmandade de Nossa Senhora da Peneda na freguesia da Gavieira, Arcos de Valdevez, Jotasá, 2000, p. 32. 
166 Como refere Laurinda Abreu, a segurança no além era quase sempre o motivo primeiro de inscrição numa 
confraria. Através deste expediente o indivíduo tentava obter o maior número possível de intercessores terrenos ou 
celestes, aquando da sua morte. Este objetivo era alcançado, entre outras vias, pela celebração de ofícios e missas 
a título póstumo, em favor da sua alma, nos quais os restantes membros da confraria podiam participar. 
Relativamente a este aspeto veja-se Abreu, Laurinda, “Confrarias e irmandades de Setúbal: redes de sociabilidade e 
poder” in I Congresso Internacional do Barroco – Actas, Vol I..., p. 4. 
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Partindo deste pressuposto, analisamos a evolução, quer quantitativa quer qualitativa, 

dos sufrágios pela alma de cada um dos irmãos, ao longo do século XVIII, de forma a melhor 

percecionarmos este assunto. Pretendemos deste modo, em primeiro lugar, verificar a evolução 

do número de missas rezadas por alma de cada irmão, nas confrarias bracarenses 

setecentistas.167 Em alguns casos, devido à documentação das irmandades ser fragmentada e 

parcelar, a análise completa dessa evolução não é exequível, ainda que seja possível saber o 

número de sufrágios celebrados, em alguns períodos. De qualquer modo, foi possível recolher 

dados relativos a várias confrarias para todo o século XVIII.  

 

Quadro 1: Número de missas pelos confrades defuntos de São Vicente, de Santa Cruz, de São 

Crispim e São Crispiniano, das Santas Chagas da Cividade e do Bom Jesus dos Santos Passos  

 São Vicente Santa Cruz São Crispim Santas Chagas Bom Jesus 

Ano Nº 

missas  

Preço (em 

réis) 

Nº 

missas 

Preço 

(em réis) 

Nº 

missas 

Preço 

(em réis) 

Nº 

missas 

Preço 

(em 

réis) 

Nº 

missas 

Preço 

(em 

réis) 

1700 15/20 60 25/30 60 15/20 60 6 a) a) a) 

1710 15/20 80 25/30 80 15/20 70/80 10 a) 71-76  40-120 

1720 15/20 80 25/30 80 15/20 a) 15 100 71-76 40-120 

1730 20/25 80 35/40 80/100 30 a) 24 100 95-100 70-100 

1740 35/40 80 40 80 40 80 30 80 100 80  

1750 70 80 50 80 40 80 60 80 100 80 

1760 70 80 70 100 40 100 60 100 100 100 

1770 70 100 70 100 40 120 60 100 100 100 

1780 70 80 80 80/100 40 80 b) b) b) b) 

1790 70 100 80 100 40 100 b) b) b) b) 

1800 70 120 80 100/120  40 100/120 b) b) b) b) 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 168 

 

a) Os valores relativos a este ano são desconhecidos. 

b) Nestes anos a confraria tinha cessado a sua existência. 

 

                                                             
167 As irmandades sintrenses, ao longo de todo o século XVIII, proporcionavam aos seus membros missas em favor 
da sua alma. Consulte-se Carvalho, David Augusto Figueiredo Luna; Moreira, Francisco Manuel Antunes de Matos; 
Rosa, Maria Luísa Castanho, “Atitudes perante a morte e níveis de religiosidade em Sintra nos meados do século 
XVIII,” in Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, nº 88, 1º tomo, Lisboa, 1982, p. 96. 
168 Optámos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
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A análise do quadro 1 mostra-nos o crescimento exponencial, ao longo do século XVIII, 

do número de sufrágios celebrados pelas instituições confraternais aqui analisadas. Na de Santa 

Cruz, o número de sufrágios mais do que duplicou entre o início e o fim da centúria, enquanto 

na de São Vicente, esse aumento foi superior ao triplo das missas celebradas em 1700. Mais 

assinalável foi ainda o crescimento na irmandade das Santas Chagas, que multiplicou por 10 o 

quantitativo de missas, celebrado no princípio da centúria. É um crescimento bastante 

considerável, mas que, em última analise, terá pesado nas dificuldades financeiras que 

atingiram a instituição, a ponto de ter de ser anexada a outra mais poderosa. Teriam os 

responsáveis desta organização confraternal, com o intuito de aumentarem o prestígio social e 

espiritual da sua confraria, ido mais além do que as suas possibilidades permitiam, num 

contexto concorrencial em que as suas congéneres procediam a aumentos do número de 

sufrágios?  

Verificamos igualmente que, por volta de 1750, todas as confrarias analisadas neste 

quadro, à exceção da de Santa Cruz, tinham já atingido o seu limite máximo de crescimento dos 

sufrágios. Foi, portanto, um crescimento forte, num espaço de tempo de apenas cerca de 50 

anos e que durou até meados do século. Os quantitativos atingidos por cada instituição 

variavam, em função das suas capacidades financeiras. A irmandade de São Vicente determinou 

a celebração de 70 missas, ao passo que a de Santa Cruz e a do Bom Jesus dos Santos Passo 

foram mais além, mandando celebrar 80 e 100 eucaristias, respetivamente. Por seu turno, 

tratando-se de instituições com menor avulto financeiro, a das Santas Chagas e a de São 

Crispim quedaram-se somente pela celebração de 60 e de 40 sufrágios.169 Este contínuo 

crescimento dos sufrágios foi proporcionado pela maior capacidade financeira das confrarias, 

durante a primeira metade do século.170 Era uma realidade transversal presente no contexto 

destas organizações, demonstrando a sua dinâmica interacional num “mercado” da salvação.171 

                                                             
169 A confraria de Santa Maria Madalena, em Montemor-o-Velho, por volta de 1500 proporcionava a celebração de 
oito missas a cada um dos seus confrades defuntos. É mais um sinal do enorme crescimento dos sufrágios 
prestados por várias organizações confraternais aos seus membros, ao longo da Idade Moderna. Leia-se Silva, Mário 
José Costa da, Silva, Mário José Costa da, “A confraria de Santa Maria Madalena de Montemor-o-Velho: subsídios 
para a sua história,” in Lusitânia Sacra, 2ª série, tomo VII, Lisboa, Centro de Estudos de História Religiosa da 
Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 86. Todavia, este crescimento não foi uniforme. Em 1745, a confraria 
do Corpo Santo do Funchal apenas prescrevia a celebração de quatro missas por cada confrade defunto. Confira-se 
Veríssimo, Nelson, “A confraria do Corpo Santo no século XVIII…,” p. 118. 
170 Relativamente ao crescimento do número de sufrágios no meio confraternal bracarense confira-se Silva, Ricardo 
Alves Manuel da, Casar com Deus: vivências religiosas e espirituais femininas na Braga Moderna, Braga, Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2011, pp. 576-577, tese de Doutoramento policopiada. 
171 No século XVII já a irmandade do Santíssimo Sacramento de Santo António do Recife mandava celebrar 60 
missas pela alma de cada irmão falecido. Veja-se Assis, Virgínia Maria Almoedo de, “A Irmandade do Santíssimo 
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Todas procuravam aumentar estes auxílios espirituais, para não serem preteridas pelos fiéis e 

entrarem em decadência. Todavia, este cenário tinha os seus inconvenientes. A competição 

espiritual entre as irmandades, pelo aumento de despesas que implicavam, estaria, em último 

caso, a comprometer a sua própria existência e viabilidade financeira? 

Nesta análise devemos ressalvar a irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, devido 

ao contrato já mencionado com os frades agostinhos. Ele previa que cada irmão, para além dos 

sufrágios, tivesse direito a dois ofícios, celebrados pelos frades do Pópulo. Um era celebrado 

gratuitamente pelos religiosos, no espaço de oito dias, após o falecimento de cada irmão, 

enquanto o segundo devia ocorrer no dia do falecimento do confrade. Através deste expediente, 

a irmandade procurava garantir aos seus membros a assistência imediata à sua alma, logo no 

momento do juízo individual.172 Em ambos os casos era colocado um pano, na igreja do Pópulo, 

com quatro tochas e dois círios para abrilhantar a cerimónia, constituída por um ofício de nove 

lições e uma missa cantada.173 Esta era celebrada com o apoio de um diácono e um subdiácono 

e incluía a celebração da hora canónica de “vésperas.”174 Todos os frades do convento deviam 

estar presentes no ofício, pelo qual recebiam o pagamento de 1100 réis. O religioso que 

dissesse o responso no ofício recebia ainda um “círio de quarta, de quatro onças.” Igual 

pagamento era feito ao padre sacristão.175 

Com a saída da irmandade do convento do Pópulo, estes dois ofícios celebrados pelos 

religiosos por cada irmão falecido foram abolidos.176 Os mesários, não querendo penalizar as 

expetativas salvíficas dos confrades, nem desprestigiar a imagem da instituição, decidiram a 

substituição destes atos religiosos por um acréscimo de 24 missas, às 76 que já então se 

                                                                                                                                                                                   
Sacramento de Santo António do Recife,” in Clio - Série História do Nordeste, vol. 1, nº 14, Recife, UFPE, 1993, p. 
64. 
172 Sobre o reforço da importância na crença do juízo individual das almas, na Idade Moderna, consulte-se 
Rodrigues, Maria Manuela, “Morrer no Porto: Piedade, Pompa e Devoções: alguns exemplos das freguesias da sé, 
Santo Ildefonso e Campanhã (1690-1724),” in I Congresso Internacional do Barroco, Actas, Vol. II, Reitoria da 
Universidade do Porto, Governo Civil do Porto, Porto, 1991, p. 330. 
173 Já no século XV a confraria de São Pedro da Gafanhoeira celebrava uma missa cantada em favor de cada irmão 
defunto, para além de um ofício. Sobre este apoio espiritual consulte-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “A confraria 
da Gafanhoeira entre a aurora e o entardecer”, in Cadernos do Noroeste. Série História, 1, Braga, Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2002, p. 366. 
174 Também a confraria dos Penitentes Azuis de Pau, no dia de Todos-os-Santos, celebrava um ofício pelos confrades 
defuntos, que incluía a celebração de uma missa e da hora canónica “vésperas.” Para este assunto leia-se Desplat, 
Christian, La vie, L´amour, la mort. Rites et coutumes XVI-XVIII siécles, Biarritz, J&D Éditions, 1995, p. 333. 
175 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos 
Passos, 1707, fls. 38-39. 
176 A irmandade dos Clérigos de Cervães, todavia, determinava a celebração de quatro ofícios por cada confrade 
defunto. Confira-se Araújo, António de Sousa, “Irmandades de clérigos e assistência ao clero…,” p. 424. 
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celebravam por cada irmão defunto, perfazendo um total de 100 sufrágios.177 Entre todas as 

instituições confraternais que analisámos, esta foi a que determinou celebrar mais missas por 

cada irmão defunto.178 No início do século XVIII, esta instituição já mandava celebrar um número 

de sufrágios bastante elevado, valor que uma irmandade como a de São Vicente, apenas 

conseguiria atingir já na segunda metade do século. É possível que a confraria do Bom Jesus 

dos Santos Passos oferecesse este apoio espiritual, em parte devido ao contrato que tinha com a 

comunidade dos frades agostinhos do Pópulo, que determinava a celebração de parte dos 

sufrágios por um custo baixo, no início da centúria. Todavia, o facto é que após este ter 

terminado, a instituição não reduziu os sufrágios que assegurava aos seus confrades, mantendo 

a imagem de uma instituição prestigiada e opulenta, no que dizia respeito à salvação da alma. 179 

Para esta situação terão contribuído certamente os avultados recursos financeiros, à disposição 

da irmandade.180  

A análise dos dados demonstra igualmente uma tendência geral de subida nos preços 

destes sufrágios. Se no início do século cada missa tinha o custo de 60 réis, por volta de 1750 

esse valor atingia os 80 e no término da centúria os 120, duplicando o custo inicial.181 As 

confrarias viam-se compelidas a manterem-se vigilantes, relativamente aos preçários que eram 

                                                             
177 As 100 missas eram somente para os confrades que não solicitassem à instituição tochas para o velório, 
celebrando-se 56 sufrágios em altar comum e 44 em privilegiado. Se porventura o confrade desejasse esse apoio, 
tinha somente direito a 95 missas, sendo 56 celebradas num altar comum e 39 num altar privilegiado. Só em 
1740, a irmandade concedeu 100 sufrágios a todos os confrades, abolindo esta distinção. AISC, Fundo da 
irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro das certidões de missas dos irmãos defuntos e 
acompanhamentos da irmandade dos Santos Passos e Santa Ana, 1716-1752, fls. 187-194, 318-351; Livro dos 
termos de mesa e juntas e aceitação de irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fls. 513-514, 709v. 
178 Efetivamente, o número de sufrágios mandados celebrar por esta irmandade é somente comparável, na cidade, 
ao da Misericórdia local. Esta, no ano de 1744, determinou a celebração de 100 missas por cada confrade defunto. 
Para este assunto confira-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Assistência material e espiritual…, 
pp. 325, 327. 
179 Apesar do número de sufrágios celebrado ser assinalável é importante referir que, por exemplo, a irmandade de 
São Paio de Guimarães, nos princípios do século XVIII, já determinava a celebração de 80 missas e em 1776 esse 
valor cifrava-se em 500 sufrágios, por cada irmão defunto! Portanto, apesar do número de missas da irmandade do 
Bom Jesus dos Santos Passos ser elevado, tratava-se de um valor bastante relativo, se comparado com os 
proporcionados por outras instituições congéneres. Para este assunto leia-se Araújo, António de Sousa, “Araújo, 
António de Sousa, “Subsídio para o estudo das irmandades ou confrarias de Portugal. A irmandade dos Fiéis de 
Deus de entre Cávado e Neiva, uma associação de clérigos do seculo XV?,” in Itinerarium, XX, nº 85, Lisboa, 
Editorial Franciscana, Julho Setembro, 1974, p. 294. 
180 Devido, possivelmente, a este facto, foi de certo modo a contragosto que os mesários da irmandade do Bom 
Jesus dos Santos Passos aceitaram a união da sua confraria com a de Santa Cruz, por ordem do arcebispo D. 
Gaspar. Os confrades e os dirigentes da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos certamente pensariam que, 
pelo menos no que dizia respeito à salvação da alma dos seus membros, a sua irmandade era mais generosa do 
que a de Santa Cruz. 
181 Este padrão evolutivo dos preços dos sufrágios por alma dos confrades defuntos é igualmente verificável na Santa 
Casa da Misericórdia de Braga. Em relação a este assunto veja-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. 
Assistência material e espiritual…, p. 375. 
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praticados por cada uma. Ainda que a tendência geral dos preços seja naturalmente de subida 

ao longo dos tempos, parece-nos, todavia, que nos finais do século XVIII, a inflação foi em maior 

escala.182 Os clérigos celebrantes exigiam, consequentemente, aumento nos seus honorários. 

Para não ficarem com os sufrágios por celebrar, afetando o seu prestígio e afastando os 

potenciais candidatos a confrades, estas instituições viam-se na necessidade de anuir às 

exigências clericais.  

O peso do factor humano, na evolução dos preços, fazia-se sentir também quando o 

número de sacerdotes disponíveis na cidade diminuía.183 Por exemplo, no ano de 1770, os 

preços dos sufrágios conheceram um aumento súbito esporádico.184 Em 1770, ano crítico, de 

epidemia185 na cidade, a falta de sacerdotes obrigou algumas confrarias a aumentar o dispêndio 

pela celebração das missas pelos irmãos defuntos. 

Apesar da tendência evolutiva dos preços verificada, não queremos deixar de chamar a 

atenção para certas especificidades de cada instituição. Na das Santas Chagas da Cividade, 

durante algum tempo, na primeira metade do século XVIII, os preços das missas foram mais 

altos do que noutras irmandades, chegando a 100 réis.186 Embora não saibamos exatamente a 

razão desta diferença, notamos que os seus mesários, quando retomaram o preço de 80 réis, 

argumentaram fazê-lo devido ao facto de na Santa Casa, em Santa Cruz e também “noutras 

partes,” o pagamento estar a ser feito por esse valor.187 Esta expressão é reveladora da atenção 

prestada pelas irmandades, aos encargos que cada uma tinha com os sufrágios. No entanto, 

teria a irmandade das Santas Chagas, durante um certo período de tempo, inflacionado o 

                                                             
182 Sobre a variação de preços na irmandade de São Vicente consulte-se Sousa, Ariana Sofia Almendra de, Os 
estatutos e a confraria de São Vicente de Braga no século XVIII, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
do Minho, 2011, p. 118, tese de Mestrado policopiada. 
183 A propósito da falta de sacerdotes para a celebração de sufrágios em Ponte da Barca veja-se também Pereira, 
Maria das Dores de Sousa, “A assistência à alma na Misericórdia de Ponte da Barca (1630-1800),” in NW. 
Noroeste: Revista de História, nº 1, Porto, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 2005, p. 159. 
184 As missas celebradas na Idade Moderna pelos confrades de São Jorge, uma confraria ligada à Inquisição em 
Lisboa, atingiram igualmente o valor de 120 réis. Leia-se para este assunto Santos, Georgina Silva dos, Ofício e 
sangue. A irmandade de São Jorge e a Inquisição na Lisboa Moderna, Lisboa, Edições Colibri, 2005, p. 190. 
185 Anos de más colheitas, com temporais, eram propícios ao surgimento de epidemias que aumentavam a 
mortalidade, como sucedera em Angra do Heroísmo do no século XVII. Confira-se a este propósito Mesquita, Maria 
Hermínia Morais, “Crises de mortalidade em Angra (de finais do século XVI a finais do século XVII),” in NW, 
Noroeste. Revista de História, Congresso Internacional de História Territórios, Culturas e Poderes, Actas, vol. I, 
Braga, Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Minho, 2006, p. 156. 
186 O preço de 100 réis era igualmente o dos sufrágios por alma dos irmãos defuntos da irmandade das Almas de 
São Paio de Guimarães no ano de 1753. Para este aspeto leia-se Araújo, António de Sousa, “Subsídio para o estudo 
das irmandades ou confrarias de Portugal…,” p. 294. 
187 AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro de termos de mesa da irmandade das Santas 
Chagas, 1658-1774, fls. 213v.-214. 
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pagamento dos seus sufrágios, em relação a outras congéneres, de modo a atrair clérigos que 

rezassem estas missas de forma mais célere? Uma instituição confraternal, proporcionadora de 

sufrágios celebrados rapidamente, teria maiores esperanças de se afirmar no meio social e 

religioso local.  

Por seu turno, algumas das missas pelos irmãos defuntos, celebradas por ordem da 

irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, atingiram preços bastante elevados, nas primeiras 

décadas do século XVIII, em comparação com as de outras instituições congéneres. Esta 

realidade ficou a dever-se ao facto de algumas missas serem, então, celebradas no altar 

privilegiado de São Pedro de Rates, o que inflacionou o seu custo.188 Para reduzir despesas, 

posteriormente, os mesários resolveram requisitar um Breve Papal, no qual solicitavam a 

qualidade de privilegiado para o altar da sua capela, no que dizia respeito aos sufrágios pelos 

confrades defuntos.189 Deste modo, os custos dos sufrágios podiam diminuir, pois tratava-se de 

um altar controlado pela instituição e não de um altar alheio a esta. Todavia, esta intenção não 

teve, na altura, resultados imediatos, ou por recusa do Vaticano, ou por inação das suas Mesas. 

Um outro aspeto relevante foi o de os restantes sufrágios celebrados pelos confrades, 

em altar comum, estarem contratualizados pelo preço de 40 réis, até à década de 1720, com os 

frades agostinhos do convento do Pópulo, local onde estava então situada a irmandade. Este 

custo menor, se comparado com o praticado por outras confrarias, deve ter também contribuído 

para que, durante algum tempo, os mesários pudessem pagar as missas no altar privilegiado de 

São Pedro de Rates, pelo preço de 120 réis.190 Todavia, sabemos que esta situação se alterou na 

década de 1720. Os frades agostinhos entraram em conflito com a irmandade, devido ao preço 

que lhes era pago pelos sufrágios, facto que contribuiu para o fim das relações entre ambas as 

partes e o estabelecimento da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, na igreja de Santa 

Ana.191 

Na análise destes sufrágios, efetuada com base nos dados anteriormente apresentados, 

é igualmente pertinente aprofundar a distinção que se constata na quantidade de eucaristias 

                                                             
188 Do mesmo modo, a Santa Casa da Misericórdia de Braga recorreu a este altar para celebrar vários dos seus 
sufrágios, pelo menos até 1769, apesar de, nesta data, já todos os altares da sua igreja serem privilegiados. Para 
este assunto leia-se Castro, Maria de Fátima, A irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Braga…, p. 231. 
189 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos termos de mesa e juntas e aceitação de 
irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fl. 240. 
190 As missas neste altar eram geralmente mais caras. Confira-se Castro, Maria de Fátima, A irmandade e Santa 
Casa da Misericórdia de Braga…, p. 231. 
191 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos termos de mesa e juntas e aceitação de 
irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fls. 422-423, 427-430.  
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celebradas por alma dos irmãos defuntos, em algumas destas instituições, até à década de 

1740. Na irmandade vicentina, no início do século XVIII, alguns confrades tiveram direito à 

celebração de apenas 15 missas, ao passo que a outros foram celebradas 20.192 Por volta de 

1740, esta diferenciação ainda se mantinha. Enquanto parte dos confrades falecidos tiveram 

direito a 35 missas, os restantes foram contemplados com 40 sufrágios. Que motivo justificava 

esta desigualdade? Haveria algum critério interno discriminador na irmandade de São Vicente? 

Ou seria esta diferenciação uma forma de penalizar os irmãos que não tivessem cumprido as 

suas obrigações? Estaria ainda relacionada com ofertas de dinheiro à confraria? Ou com serviços 

a esta prestados?  

Estudando as fontes compulsadas, verificámos que o critério utilizado pela irmandade, 

para proceder a esta distinção, era meramente financeiro. Na realidade, os irmãos eram 

contemplados com mais ou menos sufrágios, conforme “levavam ou não cera” da irmandade. 

Ou seja, os irmãos que não tivessem “levado cera” tinham direito a mais cinco missas por sua 

alma, do que aqueles que o tivessem feito.193 Mas em que consistia exatamente esta expressão 

“levar cera?” Nos livros de missas dos irmãos defuntos, esta expressão era substituída, por 

vezes, por uma outra: “por ocupar tochas para sua casa” ou ainda “por não levar tochas”. 194 

Esta expressão já permite maior clareza sobre os motivos que levavam à diferenciação no 

número de sufrágios. Todavia, o cruzamento desta informação, com as determinações 

estatutárias de 1723, elucida-nos plenamente sobre esta questão. Assim, a confraria estava 

obrigada a disponibilizar quatro tochas para serem colocadas junto ao cadáver dos seus 

confrades, enquanto estivesse exposto.195 Contudo, se o irmão assim o tivesse previamente 

determinado, este apoio ritual poderia ser dispensado. Nesse caso, a irmandade de São Vicente 

                                                             
192 Na confraria do Santíssimo Sacramento de Alcalá celebravam-se 16 missas por cada irmão, em 1779. Consulte-
se Múrcia Rosales, Domino, “Cofradia alcalaina del Santíssimo Sacramento,” in I Congresso nacional de las 
cofradias sacramentales…, p. 372. 
193 Na confraria de São Pedro Gonçalves, em Ponta Delgada, no início do século XIX, a diferença no número de 
sufrágios a celebrar centrava-se no sexo do confrade. Pelo sexo masculino mandava-se celebrar 50 missas, pelo 
sexo feminino metade. Confira-se a este respeito Enes, Maria Fernanda, “A confraria de São Pedro Gonçalves em 
Ponta Delgada no século XIX – espaço de sociabilidade,” in Colóquio Internacional Piedade Popular…, p. 598. 
194 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de certidões das missas pelos irmãos defuntos, 1675-1705, 
fls. 125-130; Livro das certidões das missas dos irmãos defuntos, 1708-1727, fls. 26-31v., 82v.-88v., 112-113; 
Livro de certidões de missas dos irmãos defuntos, 1728-1749, fls. 13v.-22, 87-107v. 
195 Em Paris, na Idade Moderna, o corpo do defunto era exposto numa sala da habitação, rodeado de velas ou 
tochas. O seu número variava entre quatro e seis. Veja-se relativamente a este aspeto Chaunu, Pierre, La mort à 
Paris, XVI, XVII, XVIII siécles, Paris, Fayard, 1978, p. 350. 
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previa a celebração de mais cinco missas por sua alma. O dinheiro poupado com a cera das 

tochas era, portanto, aplicado em sufrágios.196 

Esta distinção manteve-se até à década de 1740, mas em 1745 a irmandade 

determinou que, futuramente, todos os irmãos tinham direito ao mesmo número de sufrágios, 

mesmo que solicitassem as tochas. Assistiu-se, então a uma uniformização no critério de 

atribuição de sufrágios a cada confrade, a qual se manteve até ao fim do século XVIII.197 

Que razões levaram a esta uniformização? As fontes não possibilitam identificar os 

motivos que estariam na base deste facto, limitando-se apenas a constatá-lo. Teria sido uma 

iniciativa dos mesários, procurando atrair novos confrades, através da garantia de solenização do 

velório do féretro, sem prejuízo da igualdade no número de missas? Ou, pelo contrário, teriam 

sido os próprios confrades que fizeram sentir aos dirigentes da instituição o seu desagrado por 

aquela diferenciação? Na verdade, esta situação provocaria um dilema moral aos irmãos, 

confrontados com uma escolha a fazer. O que seria mais importante, a requisição de tochas 

para solenizar o velório, ou prescindir delas, para ter direito a mais sufrágios para a salvação da 

alma?198 A opção pelo fornecimento dos objetos alumiadores revelaria um indivíduo mais 

preocupado com as manifestações exteriores rituais do velório, ou em contrapartida menos 

atemorizado com o destino da sua alma? Ou, por oposição, a dispensa destes objetos seria 

reflexo da preocupação com o tempo de permanência no Purgatório? São hipóteses que 

colocamos, ao tentarmos explicar a decisão dos confrades, na hora de seguir uma das duas 

opções.  

Os motivos invocados nesta confraria para a diferenciação do número de sufrágios, 

aplicam-se igualmente às instituições congéneres onde ela ocorreu. Mas se os responsáveis da 

irmandade de São Vicente não nos elucidaram sobre as razões da posterior uniformização do 

número de eucaristias, as fontes relativas à irmandade de Santa Cruz forneceram uma pista. A 

organização confraternal optou por este caminho, porque nas irmandades bracarenses “menos 
                                                             
196 Os gastos com a cera podiam ser avultados em algumas irmandades. Na Misericórdia de Aveiro, nas missas da 
instituição e nos funerais dos irmãos, a confraria fazia grande despesa com o consumo deste bem. Em relação aos 
gastos com a cera nesta Misericórdia leia-se Barreira, Manuel, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Poder, pobreza 
e solidariedade, Aveiro, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, 1998, p. 130. Situação idêntica se vivia na Idade 
Moderna, na Misericórdia de Ceuta. A este propósito leia-se Del Rio, Manuel Câmara, Beneficencia y asistencia 
social: La Santa y Real Hermandad, Hospital y Casa de Misericordia de Ceuta, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 
1996, p. 177. 
197 Sobre a evolução do número de sufrágios por cada irmão defunto na irmandade de São Vicente consulte-se 
igualmente Sousa, Ariana Sofia Almendra de, Os estatutos e a confraria de São Vicente de Braga…, pp. 116-117. 
198 A importância das velas era a nível simbólico: elas simbolizavam a esperança na ressurreição do defunto. Para 
este assunto leia-se Reder Gadow, Marion, Morir en Malaga. Testamentos malagueños del siglo XVIII, Málaga, 
Universidad de Málaga, 1986, p. 113. 
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opulentas” já se procedia deste modo.199 Portanto, as confrarias seguiam atentamente os passos 

dados por cada uma, no que dizia respeito à economia da salvação da alma, por forma a não 

perderem vantagens competitivas, umas em relação às outas. Possivelmente, um conjunto de 

irmandades de menor prestígio social terá iniciado este processo de uniformização, que atraiu 

mais indivíduos ao seu seio, factor que a breve trecho pode ter impelido as suas congéneres 

mais poderosas a seguir o exemplo.  

Por outro lado, esta irmandade, nas primeiras décadas do século XVIII, celebrava parte 

dos sufrágios na sua igreja e outra parte num altar privilegiado.200 Assim, no início do século XVIII, 

a instituição celebrava 25 missas,201 por cada confrade defunto: 13 eram celebradas na igreja de 

Santa Cruz e 12 em altar privilegiado.202 Se o confrade não solicitasse tochas para o velório, os 

sufrágios eram em número de 30, sendo 15 celebrados em Santa Cruz e os restantes em altar 

privilegiado.203 Em 1730, eram celebradas 18 missas em Santa Cruz e 17 em altar privilegiado, 

no caso de o confrade solicitar “lumes” para solenizar o seu próprio velório, mas se o não 

fizesse tinha direito a 40 sufrágios,204 repartidos de igual modo pela igreja da irmandade e outro 

altar privilegiado.205 Em 1740 estabeleceu-se a igualdade dos sufrágios para todos os 

confrades.206  

Na confraria de São Crispim a uniformização do número de missas teve lugar na 

passagem da década de 1720, para a de 1730. Este facto parece estar em consonância com o 

motivo avançado pelos responsáveis da irmandade de Santa Cruz, para procederem igualmente 

                                                             
199 AISC, Fundo da irmandade, Livro de termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1735-1757, fl. 5v. 
200 Sobre a repartição dos sufrágios entre altares privilegiados e comuns nas confrarias bracarenses consulte-se 
igualmente Silva, Ricardo Manuel Alves da, Casar com Deus…, p. 576. 
201 Também a Misericórdia da Baía, em 1750, tinha por obrigação celebrar 25 missas por cada confrade defunto. A 
este propósito consulte-se Russel-Wood, A. J. R., Fidalgos e filantropos. A Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 
1550-1755, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1968, p. 156. 
202 Desconhecemos de que altar se tratava. 
203 As missas em altares privilegiados concediam a indulgência plenária e o perdão dos pecados à alma do defunto 
por quem eram aplicadas, daí a sua maior eficácia. Para este assunto veja-se González Lopo, Domingo L., Los 
comportamentos religiosos en la Galicia del Barroco, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002, p. 587. 
204 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro das certidões dos irmãos defuntos e alguns legados da 
irmandade de Santa Cruz, 1631-1745, fls. 133-142, 209v.-225, 317-324v., 341v., 351, 429-437v., 542v.-555, 
602-613v., 614-627v.; Livro segundo das despesas da irmandade de Santa Cruz, 1720-1802, fls. 181-184v., 258-
268, 329v.-335, 405-413, 468, 475-479, 519v.-522v.; Livro de termos da mesa e juntas da irmandade de Santa 
Cruz, 1735-1757, fls. 534-535. 
205 As missas pelos confrades defuntos celebradas na confraria de Santa Maria Madalena de Montemor-o-Velho, no 
início do século XVI, também não tinham de ser obrigatoriamente ditas na igreja onde estava sedeada. Leia-se 
relativamente a este matéria Silva, Mário José Costa da, “A confraria de Santa Maria Madalena de Montemor-o-
Velho…,” p. 86. 
206 Não sabemos se após a década de 1740 se manteve a repartição dos sufrágios entre os altares da igreja e outro 
altar privilegiado exterior. 
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a esta uniformização. Tratou-se de uma prática posta em execução, em primeiro lugar, por 

irmandades com menor capacidade financeira. Ora a irmandade de São Crispim fazia parte 

deste grupo. Foi provavelmente para manter os irmãos e atrair novos membros que as de menor 

dimensão procederam à igualdade do número de missas. Ao proporcionarem em simultâneo, 

sem qualquer penalização, o sufrágio das almas dos seus confrades, sem descurar os cuidados 

prestados aos seus corpos, nos ritos do velório, estas confrarias proporcionavam aos seus 

membros um enterro onde se conjugavam em igualdade o benefício espiritual em favor das 

almas, com a dignidade vivencial e imagética do período de velório, bem como a sua solenidade. 

O certo é que esta iniciativa foi, a breve trecho, seguida pelas organizações confraternais mais 

poderosas. É provável que perante o sucesso alcançado pelas confrarias que procederam à 

uniformização dos sufrágios, e para se manterem concorrenciais, não tivessem outra alternativa.  

 Contudo, nem todas as irmandades parecem ter atuado de forma tão célere, neste 

processo. Os dados relativos à confraria de Santo Homem Bom, apesar de demonstrarem 

igualmente um aumento dos sufrágios por cada irmão defunto, mostram que esta instituição só 

procedeu à uniformização do número de sufrágios, na segunda metade do século XVIII. Em 

1713, ela determinava a celebração de 16 ou 20 missas207 por cada irmão, conforme este pedia 

ou não velas para o velório.208 Em 1731, a confraria estabeleceu a celebração de 30 sufrágios, se 

os confrades solicitassem velas e de 26 missas se o não fizessem.209 Contudo, esta alteração 

previa igualmente a eliminação desta distinção, quando o “casco” da instituição atingisse os três 

mil cruzados, ou seja, um conto e 200 mil réis. No ano de 1754 os responsáveis da Mesa, 

alegando ter atingido essa quantia, decidiram atribuir a todos os confrades a celebração de 30 

missas, estabelecendo, deste modo, a uniformização do número de sufrágios por cada confrade 

defunto.  

Mas este não foi um processo linear, pois, em 1763, o número de sufrágios voltou a 

diferir, conforme os irmãos solicitassem ou não “lumes” para o seu velório. Nesse ano ficou 

                                                             
207 A título comparativo, a irmandade das Almas da vila de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty, apenas atingiu a 
fasquia de 20 missas por cada confrade defunto no ano de 1781. Confira-se a este propósito Quintão, Antónia 
Aparecida, Lá vem o meu parente. As irmandades de pretos e pardos no Rio de Janeiro e em Pernambuco (século 
XVIII), São Paulo, ANNABLUME, 2002, p. 87. 
208 Das 20 missas celebradas, quatro eram em altar privilegiado e 16 em altar comum. Se fossem apenas 16 
sufrágios, 12 eram em altar comum e quatro em altar privilegiado. AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem 
Bom, Livro de estatutos da confraria de Santo Homem Bom, 1688, fl. 34v.; Livro de estatutos reformados da 
irmandade de Santo Homem Bom, 1725, fl. 48. 
209 As 30 missas repartiam-se entre 20 num altar comum e 10 num altar privilegiado. As 26 missas dividam-se entre 
16 em qualquer altar e as restantes em altar privilegiado. AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, 
Livro de estatutos reformados da irmandade de Santo Homem Bom, 1725, fls. 63v.-64. 
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estabelecido o direito a 16 missas se solicitassem este apoio ou, em alternativa, a 20 sufrágios 

em caso negativo. Os mesários declararam que os fundos financeiros da instituição haviam 

decrescido, não atingindo novamente os referidos três mil cruzados. Esta quantia representava a 

segurança financeira, que devia ser mantida. Possivelmente, a robustez monetária da instituição 

não estaria plenamente assegurada quando, em 1754, os mesários decidiram uniformizar o 

número de missas. Menos de 10 anos depois, a instituição viu-se obrigada a recuar nesta 

decisão, por falta de condições financeiras e por perdas monetárias. Foi apenas em 1773, que a 

uniformização dos sufrágios se tornou definitiva, consagrando-se a todos os confrades o direito à 

celebração de 30 missas.210 Deste modo, a igualdade definitiva dos sufrágios foi uma 

determinação tardia, nesta confraria. O recuo ocorrido em 1763 ficou a dever-se ao facto de os 

fundos da irmandade terem diminuído, compelindo-a à necessidade de controlar as suas 

despesas. Teria havido, posteriormente, um movimento de rejeição, por parte dos confrades, a 

este retorno, o que explicaria a sua revogação dez anos depois? Na verdade, na década de 

1770, a situação financeira da instituição continuava crítica.211 Teriam os mesários, já em 

desespero de causa, abolido definitivamente a distinção no número de sufrágios, de forma a 

tentar captar novos confrades para uma instituição em decadência? 

 Não foi somente a irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, quem proporcionou 

outras modalidades de assistência espiritual aos seus confrades, após a morte, para além das 

missas. A irmandade de São Pedro dos Clérigos determinava, nos seus estatutos de 1739, a 

celebração de um ofício, três dias depois do falecimento de um irmão.212 Nesse dia, pela manhã, 

os servos preparavam uma essa na capela de São Geraldo da Sé, rodeada por seis tochas se o 

                                                             
210 AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de estatutos da confraria de Santo Homem Bom, 
1688, fl. 34v.; Livro de estatutos reformados da irmandade de Santo Homem Bom, 1725, fls. 48, 63v.-64; Livro de 
estatutos da irmandade de Santo Homem Bom, 1773, fls. 56-56v.; Livro de missas dos irmãos defuntos da 
irmandade de Santo Homem Bom, 1744-1783, fls. 2v.-7, 27v.-31, 53v.-58, 76v.-81, 96-100, 114-121, 128-129v., 
139v.-141; Livro dos termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1690-1742, fls.171v.-172v.; Livro de 
termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1744-1765, fls. 264-264v. 
211 AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem 
Bom, 1765-1783, fls. 54, 63v.-65. 
212 Segundo os estatutos de 1739, por ocasião do falecimento de um confrade, cada irmão sacerdote desta 
irmandade tinha a obrigação de rezar uma missa por sua alma. Para além desta disposição, o vedor das missas 
estava obrigado a mandar celebrar tantas missas por sua alma, conforme o número de irmãos leigos remidos, para 
além de lhe incumbir, por si ou por outro sacerdote, a celebração de uma missa pela alma do confrade defunto no 
altar de São Pedro de Rates e outra em qualquer altar, mal fosse conhecido o falecimento do referido irmão. Era 
importante sufragar rapidamente a sua alma, em especial num altar privilegiado. Os irmãos leigos não remidos 
estavam obrigados a mandar celebrar uma missa cada um, por alma do confrade defunto, para além de terem de 
rezar um rosário em seu benefício. Portanto, em 1739 o número de sufrágios dependia, basicamente, do número 
de confrades da instituição. AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade de 
São Pedro dos Clérigos, 1739, pp. 82, 83, 86. 
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irmão fosse clérigo, número que diminuía para apenas quatro se fosse leigo. Em volta do túmulo 

eram colocados bancos para os clérigos oficiantes. O ofício tinha início pelas nove horas, com 

cânticos e oração de “vésperas,” devendo estar presentes todos os irmãos clérigos, envergando 

as suas sobrepelizes, os barretes e transportando livros para poderem acompanhar a cerimónia. 

Os confrades dispunham-se em duas alas e um deles, com a capa de asperges, dirigia o ritual, 

que incluía uma missa cantada. 

Distribuíam-se tochas a todos os irmãos presentes, aquando do início da eucaristia, 

acendendo-se no momento da proclamação do Evangelho. Os confrades mantinham-se nessa 

posição até ao fim da eucaristia, altura em que todas as tochas eram apagadas, ficando apenas 

acesas as dos mesários. Era então chegado o momento de se rezar um responso por alma do 

irmão defunto, na capela de São Geraldo, se porventura o confrade não estivesse sepultado na 

igreja da Sé ou na da Santa Casa da Misericórdia. Se o cadáver estivesse sepultado num destes 

templos, os irmãos mantinham as tochas acesas e todos em conjunto, com a cruz à frente, 

dirigiam-se em procissão até ao local da sua sepultura, enquanto cantavam o salmo 

“Miserere”.213 Uma vez aí chegados, os confrades rezavam um responso pela alma do colega 

falecido. 

A sepultura estava adornada com um pano e seis tochas, se o defunto fosse sacerdote, 

ou quatro se fosse leigo, adereços que tinham sido previamente colocados pelos servos. Com o 

fim da recitação do responso, a irmandade recolhia de novo à sua capela de São Geraldo.214 Para 

os irmãos, a possibilidade de beneficiarem da oração de um responso, junto ao seu túmulo, 

podia pesar na ponderação da escolha da sua última morada. Pensariam que, nestas condições, 

a oração do responso teria maior benefício para a salvação da sua alma?215 A recitação de um 

responso pela confraria junto do corpo de um dos seus membros era uma forma de estabelecer 

uma corrente de ligação espiritual entre os confrades vivos e a alma do falecido. O irmão defunto 

beneficiava de uma atenção especial, traduzida no ritualizar de certos gestos e orações em 

benefício da sua alma, que lhe eram especificamente dirigidos. Todavia, estes dois casos, 

                                                             
213 Este salmo era, aparentemente, rezado em Viseu, quando o sacramento da Santa Unção era levado aos 
enfermos. Confira-se Marques, João Francisco, “Rituais e manifestações de culto…,” p. 554. 
214 AFTUCB, Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos, Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 
1739, pp. 80-81. 
215 Relativamente à oração de responsos sobre as sepulturas, como ato pio conducente à salvação das almas dos 
defuntos confira-se Castro, Maria de Fátima, “Capelães, devoções e obrigações pias na instituição do licenciado e 
abade Domingos Peres na Santa Casa da Misericórdia,” in Bracara Augusta, Revista Cultural, Vol. L, nºs 104-105 
(117-118), Braga, Camara Municipal de Braga, 2001/02, p. 215. 
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referentes a confrarias que celebraram ofícios pelos seus membros, constituíam a exceção e não 

a regra. A grande maioria das confrarias apostava apenas na celebração de missas. 

O estudo dos dados referentes a outras organizações confraternais demonstrou 

situações idênticas às assinaladas nas suas congéneres, ainda que, por vezes, surgissem 

algumas especificidades. Na confraria do Santíssimo Sacramento da Sé, em 1716, eram 

rezadas 20 missas por cada irmão que falecesse, na condição de este ter servido num dos 

cargos da Mesa, sendo 10 delas celebradas em altar privilegiado e as restantes em qualquer 

altar. Em alternativa, se o confrade defunto não tivesse exercido qualquer cargo dirigente na 

irmandade, então o número de missas celebradas seria apenas de oito. Embora não o possamos 

afirmar com certeza absoluta, por falta de dados mais completos, esta distinção parece ter 

desaparecido entre as décadas de 1730 e 1740. A partir desta data todos os confrades 

passaram a ter direito a 20 missas, quando falecessem. Esta regalia espiritual parece ter-se 

estendido igualmente às mulheres dos confrades que exerceram os referidos cargos. Que razões 

teriam estado na base desta distinção, bem como da sua posterior anulação? É possível que a 

confraria desejasse com este gesto tornar mais atrativos os cargos dirigentes. 

As fontes compulsadas também não nos esclarecem sobre o que terá levado ao fim 

desta distinção. Terão ocorrido protestos por parte de alguns confrades, que não se 

consideravam habilitados ao exercício dos cargos diretivos? Sendo esta uma instituição onde se 

integravam as elites locais, teria a confraria sentido a necessidade de alargar mais a sua base de 

recrutamento a indivíduos de outros grupos sociais, fornecendo-lhes assistência espiritual em pé 

de igualdade? Quaisquer que fossem os motivos, o certo é que em meados do século XVIII, o 

número de missas pela alma de cada confrade, tinha já aumentado para 50.216 Outras 

informações apontam no sentido de, posteriormente, esse número ter crescido ainda mais, se 

bem que não saibamos ao certo quando e para que quantidade. Esse aumento estava em 

sintonia com a força económica da irmandade.217 

O crescimento dos sufrágios pelos confrades defuntos, ao longo da centúria, parece ter 

abrangido quase todo o movimento confraternal bracarense. A confraria de Santo Amaro da Sé, 

na década de 1710, mandava rezar quatro ou, em alternativa, seis missas por cada irmão 

defunto. As fontes não revelam a razão desta diferença, mas é provável que ela fosse a mesma 
                                                             
216 Na Idade Moderna, a irmandade lisboeta de São Jorge, ligada à Inquisição, mandava celebrar também 50 missas 
por alma de cada confrade. Consulte-se para este assunto Santos, Georgina Silva dos, Ofício e sangue…, p. 190. 
217 AISB, Fundo da irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro de missas dos irmãos defuntos da confraria 
do Santíssimo Sacramento da Sé, 1716-1764, fls. 1-16v., 31-31v., 48-49, 71-78v., 95-134v., 172-192, 227-237v., 
276 -286v. 
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mencionada noutras confrarias, ou seja, a solicitação, ou não, por parte do confrade, de velas 

para alumiar o seu cadáver.218 Três décadas depois, esse número tinha subido para 40 missas. 

Em 1760, os sufrágios celebrados eram já 60, mas a irmandade não terminou o seu 

crescimento nesta fasquia. Na última década do século XVIII, houve novo aumento, sendo o 

número de sufrágios fixado em 70. Este crescimento na década de 1790 é um facto 

interessante, se tivermos em linha de conta que, na generalidade dos casos analisados, não se 

verificou uma evolução semelhante dos sufrágios, nas últimas décadas. Pelo que percebemos, 

os mesários consideraram ter disponíveis excedentes financeiros suficientes, para proceder a 

este acréscimo.219 Esta posição não deixa de estar, de certo modo, em contraciclo com o 

panorama geral, pois a década de 1790 correspondeu a um período de aperto financeiro e de 

crise económica na cidade, bem como de recuo no investimento no Purgatório. Pretenderiam os 

mesários fazer ressaltar uma certa pujança da sua instituição, que mesmo numa época de crise 

aumentava os sufrágios por alma dos seus membros enquanto, pela cidade, as outras 

instituições confraternais conheciam uma estagnação no que dizia respeito a esta prática? 

Por seu turno, a irmandade de Nossa Senhora do Ó determinava a celebração de 20 

missas no ano de 1700, por cada confrade falecido, das quais 10 eram celebradas nos altares 

da confraria e as restantes em altar privilegiado.220 Este número descia para 16 sufrágios, se os 

irmãos solicitassem velas para o velório, sendo as missas repartidas em igual medida entre o 

altar da instituição e um altar privilegiado.221 Em 1730, o número de sufrágios passou para 24: 

12 celebrados nos altares da confraria e 12 em altar privilegiado. Em alternativa, eram 

celebradas 20 missas se, porventura, o confrade solicitasse tochas para o velório. A sua 

                                                             
218 Na Idade Moderna, em França, à exceção da zona parisiense onde geralmente eram colocadas mais velas, o 
quarto onde estava o defunto tinha sempre um destes objetos para o alumiar enquanto estivesse exposto. Para este 
assunto leia-se Delcourt, Roxanne, “La mortalité dans la France d´ancien regime et du XIX siecle,” in Votre 
Genealogie, nº 27, Octobre/Novembre, Laneuville, Editions Neptune Diffusion, 2008, p. 28. 
219 AISB, Fundo da confraria de Santo Amaro da Sé, Livro das certidões das missas dos irmãos defuntos e dos 
legados, 1710-1762, 1-8v., 15, 29-32, 43-46v., 62v.-65v., 87-91; Livro de missas dos irmãos defuntos, 1751-1782, 
fls. 25-34v., 53v.-59, 77-82v., 101-107, 132-138v., 159-163, Livro de missas dos irmãos defuntos, 1785-1793, não 
paginado; Livro de missas dos irmãos defuntos, 1793-1806, fls. 9v.-17, 42v.-52; Livro de termos da confraria de 
Santo Amaro, 1784-1802, fl. 91. 
220 Desconhecemos qual o altar privilegiado em questão. 
221 No século XVII, a confraria dos sapateiros de Viana facultava duas velas a cada confrade enquanto o seu corpo 
estivesse a ser velado, não tendo esse apoio qualquer influência nos sufrágios celebrados. Confira-se a este 
propósito Araújo, José Rosa de, A confraria dos Sapateiros…, não paginado. Já a confraria de Nossa Senhora do 
Rosário, de Beiriz, em 1747, fornecia somente uma única vela. Sobre este apoio veja-se Torres, António Brandão 
Martins, Confraria de Nossa Senhora do Rosário…, p. 19. 
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celebração repartia-se igualmente de modo equitativo entre ambos os altares. No ano de 1760, 

os sufrágios eram já 40, para todos os confrades, situação que se manteve até 1771.222  

No que diz respeito aos sufrágios celebrados em favor dos seus membros, a irmandade 

das Almas de São Vítor, celebrava, no início da década de 1720, cinco missas por cada 

confrade,223 sendo uma delas cantada num altar privilegiado.224 A partir de 1737, a instituição 

determinou a celebração de 15 missas, sete em altar privilegiado pelo preço de 100 réis e oito 

num altar comum, pelo custo de 80 réis cada. Em meados da década de 1740 eram já 

celebradas 30 missas, 15 num altar privilegiado a 100 réis e 15 em qualquer altar pelo preço de 

80 réis. Este movimento ascensional prosseguiu na década de 1760, com um aumento para 40 

sufrágios, todos celebrados em altar privilegiado pelo preço de 100 réis cada. No fim do século 

XVIII, a instituição determinou que, destas 40 missas, uma fosse cantada, sendo as restantes 

pagas a 120 réis.225 Esta irmandade parece ter querido possibilitar aos seus membros uma certa 

atenção especial, determinando, em algumas épocas da sua existência, a celebração de uma 

missa cantada pela salvação da sua alma. Desta forma, possibilitava uma celebração solene aos 

seus membros e marcava posição no mercado confraternal, no que dizia respeito à salvação da 

alma. É também possível que as missas cantadas tivessem maior valor salvífico, o que era outra 

vantagem comparativa. 

Todavia, apesar da tendência geral verificada, em algumas confrarias a linha de 

crescimento e posterior estabilização do número de sufrágios, não aconteceu. A irmandade de 

Nossa Senhora-a-Branca estabeleceu, em 1701, o número de 10 missas por alma de cada 

                                                             
222 AISNB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital, Livro das missas dos irmãos defuntos da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1679-1707, fls. 76-80v., 108-121v.; Livro das missas dos irmãos defuntos da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1708-1734,  fls. 18-28, 56-60, 79-85v., 109v.-112v., 136v.-143; Livro das 
missas dos irmãos defuntos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1734-1753, fls. 9v.-18, 48v.-57, 80-86v., 121v.-
124v.; Livro das missas dos irmãos defuntos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1753-1765, fls. 19-28, 59-66, 
96-100v. 
223 Este número reduzido de sufrágios, nas primeiras décadas do século XVIII, era comparável aos celebrados pelas 
confrarias de Benavente, em Espanha, por cada um dos seus irmãos defuntos. Para este facto leia-se Manzano 
Ledesma, Fernando, Un escuadrón de muchos bien ordenados y compuestos: las cofradías benaventanas en la 
Edad Moderna, Benavente, Centro de Estudios Benaventanos, “Ledo del Pozo,” 2008, pp. 106-109. 
224 Das 16 missas celebradas pela alma de cada confrade defunto na confraria Alcalaína do Santíssimo Sacramento, 
em 1779, uma era cantada. Veja-se Múrcia Rosales, Domino, “Cofradia alcalaina del Santíssimo Sacramento…,” p. 
372. 
225 AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de missas da irmandade das Almas de São Vítor, 1722-
1738, fls. 2-25v., 57v.-65, 76-91; Livro de missas dos irmãos defuntos, 1746-1802, fls. 1-12-13v., 28v.-30, 39v.-
42v., 49v.-52v., 60v.-64, 72v.-73v., 80v.-82v., 94v.-97v., 118-118v., 126v.-129, 136v.-140; Livro de missas da 
irmandade das Almas de São Vítor, 1741-1787, fls. 28v.-33v., 45v.-52v., 185-189; Livro de missas da irmandade 
das Almas de São Vítor, 1787-1792, fls. 1-18. 
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confrade.226 Os seus mesários procederam esse aumento, porque constatavam uma certa 

relutância dos confrades em aceitar o exercício de cargos dirigentes. Pensavam os dirigentes de 

então que, em face das poucas missas mandadas rezar pela sua alma, muitos irmãos teriam 

mais a perder com o trabalho e despesa implícitos ao exercício de cargos, do que com eventuais 

prejuízos espirituais pela sua recusa em o fazer. Na verdade, semelhante negação podia originar 

a sua expulsão, com a consequente perda do direito às missas pela sua alma. Com o 

crescimento dos sufrágios, aumentavam também os danos espirituais dos confrades que se 

recusassem a exercer funções na Mesa. Todavia, este aumento pode ter sido motivado 

igualmente pela necessidade de captar mais elementos para a instituição. Em 1740, a Mesa 

decidiu pela celebração de 20 missas, número que em 1745 aumentou para 25 e finalmente 

para 30, em 1768.227 

Em 1778 deu-se uma inversão desta tendência. A confraria viu-se confrontada com uma 

difícil situação financeira, tendo de proceder a uma redução de despesas. Para além de terem 

cortado nos gastos com a cera despendida nas festividades da instituição, bem como eliminado 

a celebração de uma missa quotidiana, que a irmandade instituíra pelos confrades vivos e 

defuntos, os mesários viram-se na necessidade de diminuir as missas, por cada confrade 

defunto, para 20.228 Não sabemos as reações dos confrades a este corte, mas é provável que 

tenham manifestado o seu desagrado. Talvez por esse motivo, logo em 1784, a Mesa tentou 

restaurar a imagem da irmandade, aumentando de novo os referidos sufrágios para 25, tendo 

certamente em conta as possibilidades financeiras da instituição.229 Ficou determinado que cinco 

destas missas seriam logo celebradas de “aviso”. Do nosso ponto de vista, os mesários 

                                                             
226 Em 1731, a Misericórdia de Fão mandava celebrar igualmente 10 missas pela alma de cada confrade defunto. 
Veja-se relativamente a este assunto Mariz, Carlos Domingos da Venda, A Santa Casa da Misericórdia de Fão: 
quatro séculos de história, Fão, Santa Casa da Misericórdia de Fão, 2000, p. 62. Igual número de sufrágios era 
celebrado por ordem da confraria de Nossa Senhora da Purificação do hospital de São Marcos em Braga em 1743. 
A este respeito leia-se Castro, Maria de Fátima, “Confraria de Nossa Senhora da Purificação sedeada na igreja do 
hospital de São Marcos. Os estatutos reformados em 1743,” in Misericórdia de Braga, nº 2, Braga, Santa Casa da 
Misericórdia de Braga, 2006, p. 178. 
227 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da confraria de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1670-1741, fls. 40v., 167v.-168; Livro de termos de mesa da confraria de Nossa Senhora-a-
Branca, 1741-1766, fl. 39; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1766-1777, fls. 
36v.-37. 
228 A irmandade do Santíssimo Sacramento de Santo António do Recife, no final do século XVIII, tinha feito um corte 
no número de sufrágios para metade daqueles que celebrava 100 anos antes. Assim, de 60 missas, passara a 
celebrar somente 30. Confira-se sobre esta redução Assis, Virgínia Maria Almoedo de, “A irmandade do Santíssimo 
Sacramento…,” p. 64. 
229 Evitar a redução dos sufrágios pelos confrades era manter o prestígio social das irmandades. Todavia, o aumento 
crescente do número de sufrágios que se verificou na maioria das instituições pias, por vezes, não estava 
suficientemente assente numa solidez económica. 
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tentaram compensar o facto de não poderem restabelecer de imediato o anterior número de 

missas, com a maior rapidez na celebração de alguns dos sufrágios. Não podendo competir no 

plano quantitativo, a instituição procurava fazê-lo no qualitativo. Os mesários prosseguiram nos 

seus esforços de restabelecimento do “status quo” anterior e em 1792 a questão foi novamente 

abordada. Apesar da vontade manifestada, os mesários concluíram não terem, naquele 

momento, meios financeiros para restabelecer a celebração de 30 missas, permanecendo, deste 

modo, os sufrágios no número de 25, até ao final do século XVIII.230  

A confraria das Almas de São João da Ponte, na década de 1720, determinava a 

celebração de 10 missas por cada irmão defunto.231 Devido aos poucos rendimentos da 

irmandade, esse número não sofreu qualquer evolução até à década de 1780.232 Em 1794, 

houve uma reforma dos estatutos, onde se estabeleceu que os confrades falecidos que não 

tivessem exercido funções na Mesa, tinham apenas direito a três missas rezadas e não 10, 

como anteriormente. A reforma dos estatutos, bem como as restantes fontes documentais dessa 

data, não nos elucidam sobre os motivos que basearam esta alteração, todavia, em 1785, a 

Mesa que então dirigia a irmandade, já colocara a hipótese de serem rezadas somente três 

missas.233 Esta possibilidade justificava-se com o facto de existirem pessoas interessadas no 

ingresso na confraria, mas, devido à sua pobreza, não tinham meios para pagar a joia de 

entrada. Por esse motivo, os mesários propunham uma diminuição desse custo, de modo a 

facilitar o seu ingresso e, em contrapartida, uma redução no número de missas que lhes seriam 

facultadas na hora da morte. Esta decisão dizia somente respeito aos indivíduos mais pobres.234 

                                                             
230 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1777-1787, fls. 20, 129; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 
1787-1805, fls. 50, 52. 
231 Apesar de ser um número modesto em comparação com as grandes organizações confraternais bracarenses, é 
de salientar, ainda assim, tratar-se de um número razoável tendo em conta que, em 1743, a confraria de Nossa 
Senhora da Purificação, da igreja de São Marcos, mandava rezar o mesmo número de sufrágios que a confraria das 
Almas de São João da Ponte. A este propósito consulte-se Castro, Maria de Fátima, “A confraria de Nossa Senhora 
da Purificação,” in Mínia, nº 6, III série, Braga, Aspa, 1998, p. 46. 
232 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de recibos e despesas da confraria das Almas 
de São João da Ponte, Braga, 1687-1726 e dos peditórios, 1726-1747, não paginado; Livro da despesa da confraria 
das benditas Almas de São João da Ponte, 1767-1801, fls. 2-3v., 5v., 10-10v., 12-16; Livro de registo das certidões 
das missas da confraria das benditas Almas de São João da Ponte, 1768-1802, fls. 1-62v.  
233 Foi, portanto, um retrocesso importante. Recordemos que a confraria dos sapateiros de Viana do Castelo, 
patronizada por São Crispim e São Crispiniano, determinava a celebração de somente duas missas por alma de 
cada confrade defunto, em meados do século XVII. Para este assunto leia-se Araújo, José Rosa de, A confraria dos 
Sapateiros…, não paginado. 
234 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Estatutos da confraria das Almas de São João da 
Ponte desta cidade de Braga, 1784, fl. 25.; Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 
1757-1786, fl. 149. 
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Temos dúvidas se esta resolução da Mesa foi efetivamente posta em prática, pois as 

reformas dos estatutos efetuadas em 1788 e 1794 não a referem. Como há um intervalo na 

série de atas, entre 1786 e 1797, é possível que ela tenha sido revogada pouco tempo depois. O 

facto é que, na reforma de 1794, o quadro passou a ser claro. Cada pessoa que entrasse na 

confraria e não servisse qualquer dos cargos da Mesa, só teria direito a três missas. Os motivos, 

como vimos, não foram explanados pelos decisores. Como nalgumas ocasiões os confrades 

mostraram pouco interesse no exercício dos cargos para que eram eleitos, obrigando as Mesas 

cessantes a manterem-se na administração da confraria por mais tempo do que estava 

estabelecido, pensamos que os revisores dos estatutos pretendiam, com esta alteração, incitar 

os irmãos a assumirem essas obrigações.235 Era uma pressão exercida focada num aspeto 

sensível. É possível que, na mente dos reformadores dos estatutos, o receio de uma estadia 

mais prolongada nos tormentos do Purgatório, pudesse ser utilizado como elemento “regulador” 

dos comportamentos do homem neste mundo, pressionando os confrades a cumprir as suas 

obrigações, relativamente à instituição.  

Esta mudança, na assistência espiritual prestada aos confrades, não passou sem 

reparos internos. Numa avaliação interna feita às contas da confraria, no ano de 1795, os 

revisores, referindo-se a essa alteração, afirmavam que ela não estava a ser comunicada de 

forma clara e explícita aos novos irmãos que entravam. Na sua opinião, todos os confrades 

deviam ter direito ao mesmo número de sufrágios, com exceção dos irmãos manifestamente 

incapazes de exercer os cargos da Mesa, os quais deviam ser avisados dessa penalização. Todos 

os restantes membros da organização confraternal deviam ter direito aos 10 sufrágios 

assegurados anteriormente. Se a irmandade não procedesse desta forma, os revisores das 

contas alertavam para o perigo de, no futuro, o número de ingressos na instituição diminuir 

acentuadamente. Era uma recomendação que os revisores deixavam “à consciência” dos 

mesários.236  

Em face destas informações, pensamos que os responsáveis da confraria, no momento 

da entrada dos novos candidatos, não lhes revelavam de modo claro o número de missas a que 

tinham direito, se não exercessem os cargos da instituição. Os confrades apenas tomavam plena 

consciência deste facto, quando já faziam parte da confraria. Confrontados com este dilema, os 

                                                             
235 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de termos de mesa da confraria das Almas de 
São João da Ponte, 1726-1757, fls. 46, 58, 70v. 
236 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro de registos dos recibos da confraria das Almas 
de São João da Ponte, Braga, 1768-1802, fls. 75v.-83. 
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irmãos sentiam, deste modo, uma pressão extra no sentido de exercerem os cargos da Mesa, se 

para eles fossem eleitos. Os revisores de contas opinavam em desfavor desta omissão, aquando 

do processo de adesão de novos membros. Estas omissões podiam tornar-se conhecidas no 

meio envolvente, resultando num possível afastamento de novos candidatos à entrada na 

confraria, bem como no descrédito desta. Não sabemos se, a partir de então, houve maior 

cuidado na informação prestada aos novos confrades, embora para a própria credibilidade da 

confraria, essa fosse uma obrigação a não descurar. As fontes indicam a manutenção de uma 

diferença nas missas atribuídas aos irmãos falecidos, sendo celebradas 10 missas para uns e 

somente três para outros.237 Ficamos com a dúvida se a confraria manteve a sua decisão, ou se 

estes confrades, aos quais as fontes atribuem somente três missas, eram exemplos daqueles 

que, segundo o parecer dos revisores de contas, não estavam capacitados para exercerem os 

cargos da Mesa.238  

A evolução do número de sufrágios pelos confrades defuntos, verificada na confraria de 

São Tiago da Cividade, sofreu um processo de inversão em maior escala, se comparada com as 

instituições congéneres. Nos princípios do século, em 1710, os confrades defuntos tinham 

direito a 10 missas por sua alma, após o falecimento.239 Dentro da mesma tendência de 

crescimento dos sufrágios exposta, esse número foi progressivamente aumentando, atingindo os 

40 sufrágios em 1740240 e 60 antes do meado do século XVIII, valor em que se manteve durante 

algum tempo.241 Contudo, em meados da década de 1770, a confraria teve de fazer face a 

graves problemas financeiros, pois as receitas já não cobriam as despesas. Para enfrentar uma 

situação difícil, os mesários ponderaram o modo como poderiam diminuir custos, de forma a 

tentar retomar o equilíbrio financeiro. 

                                                             
237 AISL, Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte, Livro da despesa da confraria das benditas Almas de 
São João da Ponte, 1767-1801, fls. 30-41; Livro de registo das certidões das missas da confraria das benditas 
Almas de São João da Ponte, 1768-1802, fls. 64v.-85v. 
238 A falta de actas nos anos de 1795 e 1796 não permite verificar se a Mesa teve em atenção as recomendações 
dos revisores de contas.   
239 A Misericórdia do Porto, em 1646, já celebrava dez missas rezadas e um ofício de nove lições, por cada confrade 
defunto. Sobre este auxílio leia-se Freitas, Eugénio de Andrea da Cunha e, História da Santa Casa da Misericórdia do 
Porto, vol. III, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1995, p. 198. 
240 Uma evolução crescente mais significativa do que na confraria do Menino Deus de Maximinos onde, em 1735, o 
número de sufrágios subiu de oito para 12. Veja-se a este respeito Vieira, Maria José Azevedo, A Confraria do 
Menino Deus e a paróquia de Maximinos…, p. 43. 
241 AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro das certidões das missas e assentos de irmãos, 
1603-1794, fls. 223-231, 237-238v., 247-251, 264-267v., 275-278., 286v.-293v., 304v.-309v., 311-312v., 335-
351, 377-378v., 408-418v., 441-445v., 469-478v., 498-498v. 
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Uma proposta então lançada à consideração, em outubro de 1775, previa a redução da 

despesa, através do corte no número de missas celebradas por cada irmão falecido. Em abono 

da verdade, deve ser referido que este corte nos sufrágios parece não ter sido uma iniciativa 

interna da confraria. Os seus responsáveis preferiam cortar nos sufrágios que a confraria 

mandava rezar nos domingos e dias santos, que eram celebrados por todos os confrades vivos e 

defuntos. Para além disso pretendiam cessar a celebração do “aniversário”. Uma outra área na 

qual projetavam também diminuir as despesas era nos gastos com o culto do seu santo, através 

da suspensão da missa cantada, então celebrada no dia festivo da transladação do mesmo. 

Como se constata, as dificuldades eram grandes. 

O Procurador-Geral da Mitra, assistente do arcebispo D. Gaspar e memorialista, Inácio 

José Peixoto,242 revela estes factos na documentação compulsada da instituição, sugerindo que 

os responsáveis da irmandade deviam privilegiar o corte nos sufrágios particulares, mantendo os 

que eram celebrados por todos comummente. O aumento de 40 para 60 missas tinha sido, na 

sua opinião, demasiado elevado e efetuado de forma não gradual, não permitindo à irmandade 

adaptar-se convenientemente a esse crescimento. Mas como simultaneamente reconhecia, esse 

facto servia como exemplo do que se passava em todas as confrarias da cidade, em meados da 

década de 1770. Para Inácio José Peixoto os seus membros, bem como os dirigentes, 

manifestavam sobretudo preocupação com o aumento dos sufrágios que os beneficiavam a título 

particular, negligenciando o restante culto divino. Segundo ele, o estado de decadência em que 

várias irmandades se encontravam, encontrava eco nestas despesas.243  

Os reparos feitos pelo Procurador-Geral da Mitra parecem estar em consonância com o 

cenário que temos vindo a analisar. Efetivamente, ao longo de todo o século XVIII, estas 

instituições procederam a um contínuo aumento dos sufrágios particulares, num clima de 

competição, relativamente à economia da salvação.244 As chamadas de atenção de Inácio José 

Peixoto demonstram que mais do que instituições de culto divino, que procuravam a salvação 
                                                             
242 A propósito da forma como Inácio José Peixoto via a sociedade bracarense de finais do Antigo Regime leia-se 
Peixoto, Inácio José Peixoto, Memórias Particulares: Braga e Portugal na Europa do século XVIII, Arquivo Distrital de 
Braga, 1992, pp. 5-10. 
243 AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro das certidões das missas e assentos de irmãos, 
1603-1794, fls. 523-537; Livro de estatutos da confraria do apóstolo São Tiago da igreja da Cividade, 1739, fls. 48-
56v.; Livro dos termos de eleições, mesas e juntas da confraria de São Tiago da Cividade, 1628-1796, fls. 534, 
542;  
244 Um longo caminho de aumento do número de sufrágios por cada confrade defunto em particular fora efetuado 
deste a Idade Média, nas confrarias portuguesas. Na realidade, durante a Época Medieval, a maioria destas 
instituições celebrava apenas uma missa de corpo presente, outra no sétimo dia, uma decorrido um mês desde o 
óbito e a última celebração tinha lugar ao completar-se o primeiro aniversário do falecimento do irmão. Para este 
assunto leia-se Beirante, Maria Ângela Godinho da Rocha, Confrarias medievais portuguesas…, p. 41. 
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comum de todos os confrades, as confrarias bracarenses estavam tomadas, nessa altura, por 

um utilitarismo meramente individual. Elas tendiam a servir para salvaguardar os interesses 

pessoais da salvação, menorizando o restante culto religioso e o sufrágio dos seus membros 

enquanto comunidade. 

Pressionados pelas críticas exteriores, confrontados com uma situação financeira difícil, 

mas também certamente influenciados pela vontade dos confrades certamente não interessados 

na perda dos sufrágios pessoais que até aí usufruíam, os mesários da confraria de São Tiago da 

Cividade tomaram algum tempo de reflexão, ponderando as vantagens e desvantagens de uma 

decisão. Por fim, acabaram por seguir as indicações do Procurador-Geral da Mitra, decidindo-se 

pelo corte dos sufrágios particulares. Era uma decisão drástica, que atingia o prestígio da 

instituição. Consultando os livros de missas dos irmãos defuntos da irmandade, verificámos que 

essa diminuição foi de 60 para 40 missas.245 Os mesários reconheceram que o aumento 

efetuado, de 40 para 60 sufrágios, ocorrera numa altura em que possuíam meios económicos 

sustentadores desse crescimento, os quais agora estavam em falta.246 A curto prazo, o impacto 

desta medida pode ter aliviado a pressão financeira, mas a longo prazo deve ter penalizado 

substancialmente a imagem da instituição, aos olhos dos bracarenses, enquanto comunidade 

confraternal de auxílio à salvação das almas dos seus membros. De igual modo, os confrades, 

ainda que podendo compreender a situação financeira aflitiva com que estavam confrontados, 

não deixaram certamente de se sentir defraudados nas suas expetativas de salvação pessoal. 

Todavia, as medidas tomadas foram infrutíferas, tendo a irmandade que se unir à de Santa Cruz, 

na década de 1790.  

Um aspeto presente em muitas confrarias, nas primeiras décadas do século XVIII, era, 

como mencionámos, a diferenciação no número de sufrágios, em virtude de os confrades 

solicitarem, ou não, a presença de tochas para alumiar o seu corpo no velório. Mas qual seria a 

opção maioritária entre os irmãos? A análise feita permite delinear as tendências em certas 

confrarias.   

 

 
                                                             
245 Para além do corte nas missas pelos confrades, para fazer face aos depauperados cofres da irmandade, em 
1778 a mesa decidiu abolir o “aniversário” pelos irmãos vivos e defuntos que até então fazia. AISC, Fundo da 
irmandade de São Tiago da Cividade, Livro de estatutos da confraria do apóstolo São Tiago da igreja da Cividade, 
1739, fl. 57v. 
246 AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro das certidões das missas e assentos de irmãos, 
1603-1794, fls. 523-537; Livro de estatutos da confraria do apóstolo São Tiago da igreja da Cividade, 1739, fls. 55-
56v. 
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Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 248 

a) Nos anos assinalados já havia cessado a distinção no número de missas. 

Ao analisarmos o quadro anterior, onde procedemos a uma amostragem de dados de 

cinco em cinco anos, verificamos que, na sua maioria, os irmãos das confrarias de São Vicente, 

de Santa Cruz, Nossa Senhora do Ó e Bom Jesus dos Santos Passos, preferiram beneficiar de 

mais sufrágios em favor da sua alma, do que solicitar às respetivas instituições tochas para 

alumiar o seu cadáver. Esta era, sem dúvida, a tendência geral verificada na maioria irmandades 

em estudo que referiram tal diferenciação no número de missas. Apesar desta constatação, não 
                                                             
247 Relativamente a este ano, desconhecemos os dados referentes a quatro confrades falecidos. 
248 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
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deixamos de verificar algumas especificidades em cada instituição. Na de São Vicente, 

verificámos uma tendência, desde 1730, para um maior equilíbrio entre as duas hipóteses de 

escolha, sinal de que, para um número crescente de confrades, a importância dada ao 

tratamento ritual do corpo, antes do enterro, não devia ser menosprezada.249 Seriam estes 

confrades pertencentes aos grupos populares menos favorecidos da cidade que, não possuindo 

meios para um velório digno e solene, requeriam este auxílio confraternal? É certo que, em geral, 

os irmãos pareciam continuar a valorizar mais a missa enquanto mecanismo de salvação da 

alma. Mas teria o crescimento do número de confrades que solicitavam tochas para o velório, 

influenciado a instituição de forma a prescrever este apoio aos irmãos, sem os penalizar no 

número de missas? Seria esta uma forma de atrair mais adesões para a irmandade?  

Na irmandade de Santa Cruz, a subida no número de confrades que solicitava velas foi 

pouco acentuada. Esta instituição era constituída sobretudo pelos grupos sociais mais poderosos 

da cidade, que dispunham de meios pessoais para abrilhantarem e solenizarem as suas 

exéquias fúnebres, não necessitando, em princípio, do fornecimento de tochas por parte da 

instituição.  

Por seu turno, a análise relativa à irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos revela 

que apesar do predomínio da escolha dos sufrágios, em detrimento das velas, existiu um 

contraste em comparação com a análise efetuada relativa às irmandades de São Vicente e de 

Santa Cruz. Ao contrário do que sucedeu nestas duas instituições, o número de confrades que 

solicitou as tochas em detrimento das missas, foi progressivamente diminuindo, desde as 

primeiras décadas do século XVIII. Não sabemos os motivos desta diferença. Poderemos ler 

nesta evolução um sinal, de que a instituição estava a ser, progressivamente, constituída 

somente pelos grupos mais favorecidos? Estes, de facto, teriam, em princípio, maior interesse na 

celebração dos sufrágios em favor da sua alma, do que na solicitação de objetos cerimoniais que 

já estavam, em princípio, dentro das suas possibilidades. 

Por seu turno, em relação à irmandade de São Crispim é mais difícil detetar uma 

tendência clara, o que provavelmente se fica a dever à menor dimensão da organização 

confraternal e, consequentemente, ao facto de haver menos irmãos falecidos em cada ano. 

Aparentemente existia um equilíbrio entre os confrades que solicitavam a presença de velas no 

seu velório e aqueles que optavam pela celebração de mais missas. Seria possível que alguns 

                                                             
249 Na confraria de Nossa Senhora do Ó, a diferença no número de irmãos que optaram entre as duas opções é 
menos acentuada, apesar de não fugir à regra geral. 
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irmãos, na sua pobreza e humildade, tivessem o desejo de, no momento da morte, beneficiarem 

de uma certa dignidade e importância conferidas ao seu corpo, das quais não teriam desfrutado 

em vida? É provável que, à semelhança da hipótese que levantámos sobre a organização 

confraternal vicentina, vários dos seus membros vivessem numa situação de pobreza. Sem 

meios para solicitar a presença de tochas em sua casa, teriam preferido prescindir de alguns 

sufrágios, de modo a requerer esta ajuda à confraria?  

 A análise comparativa entre as diversas instituições permite constatar que, em geral, os 

confrades preferiram a celebração de mais missas, em detrimento do fornecimento de velas 

para o velório. Todavia, também é verdade que, em algumas destas instituições, esta preferência 

não foi sempre tão acentuada. É realmente possível que houvesse irmãos que preferissem a 

celebração de mais missas, porque dispunham de meios para comprar tochas ardendo durante 

o período do velório. Outros confrades poderão ter optado por esta via por considerarem ser 

mais importante a salvação da sua alma, através dos sufrágios, em vez das manifestações 

fúnebres externas. Por fim, certos irmãos mais pobres, desejando que na morte fosse prestado à 

sua pessoa um cuidado, atenção e dignidade dos quais não desfrutara em vida, poderão ter 

optado por solicitar este apoio confraternal que lhes era proporcionado. A manutenção de tochas 

acesas durante várias horas constituía um gasto considerável de cera, produto que, no século 

XVIII, pelo seu custo, não estava facilmente ao alcance das bolsas mais remediadas. 

 O que podemos dizer com alguma segurança é que, nas primeiras décadas do século 

XVIII, várias instituições confraternais estudadas confrontavam os seus membros com esta 

escolha. Mas, por volta de 1740, quase todas as confrarias que previam a diferenciação no 

número de missas, tinham já uniformizado este aspeto, abolindo a distinção. Deste modo, as 

organizações confraternais tomaram a decisão de arcar com estas despesas, provavelmente 

com o objetivo de angariar mais ingressos.250 

 Apesar de ser uma das principais modalidades de assistência à alma de cada irmão, o 

facto é que nem sempre as confrarias foram lestas no cumprimento das obrigações sufrágicas 

para com os seus membros, verificando-se, por vezes, atrasos na celebração das missas. Em 

                                                             
250 A confraria do Corpo Santo do Funchal facultava 12 círios aos filhos dos confrades falecidos com menos de 10 
anos, não celebrando sufrágios pela sua alma. Muito provavelmente estes círios estavam previstos nos velórios dos 
irmãos da instituição. Para este assunto leia-se Veríssimo, Nelson, “A confraria do Corpo Santo no século XVIII…,” p. 
118. Por seu turno, a confraria de Santo António de Benavente, Espanha, em 1731, facultava seis círios para o 
enterro dos seus confrades. Manzano Ledesma, Fernando, Un escuadrón de muchos bien ordenados y 
compuestos…, pp. 106-109. 
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que medida é que esta situação se verificou? E como atuaram os responsáveis confraternais no 

sentido da resolução do problema? 

 Um motivo que proporcionava estes atrasos estava relacionado com a residência dos 

irmãos. Na verdade, vários confrades, depois de se terem inscrito nas irmandades, partiam para 

outras paragens, situadas quer em Portugal continental, quer no império português, 

especialmente, no século XVIII, o Brasil. Por vezes, não regressavam à cidade de Braga, 

falecendo longe da sua terra natal. A distância geográfica existente não permitia, deste modo, a 

celebração pronta dos sufrágios.251 Por isso, as Mesas só podiam mandar celebrar as missas por 

um irmão defunto ausente da cidade, quando recebiam a notícia do seu falecimento.252 O 

falecimento dos confrades longe da cidade de Braga constituía um problema para estas 

instituições.253 Eles podiam falecer sem conseguirem providenciar meios para que a ocorrência 

chegasse ao conhecimento da confraria. Se o confrade estivesse anos sem dar notícias do seu 

paradeiro e não tivesse contacto regular com familiares ou amigos que pudessem informar as 

irmandades, existia o perigo de, com o tempo, cair no esquecimento das sucessivas Mesas 

dirigentes.254 Os irmãos ausentes, tinham, pois, de confiar que os membros responsáveis pela 

documentação da instituição fizessem uma revisão regular dos livros de irmãos, no sentido de 

saber o destino de cada um e se os sufrágios eram celebrados.255  

É neste sentido que encontrámos referências nas fontes a missas que os mesários 

mandavam dizer por alma de irmãos, dos quais há muitos anos não tinham qualquer notícia 

sobre o seu paradeiro, nem conhecimento se estavam vivos ou mortos. A Mesa da confraria de 

Nossa Senhora da Boa Memória, numa sessão de abril de 1766, verificou a inscrição de vários 
                                                             
251 Os emigrantes portugueses que faleciam no Brasil, na Idade Moderna, procuravam que em Portugal as suas 
confrarias não deixassem de celebrar as missas a que tinham direito. Veja-se a este respeito Araújo, Maria Marta 
Lobo de, “Balanços de vidas, medo da morte e esperança na salvação: os testamentos dos emigrantes portugueses 
para o Brasil (séculos XVII e XVIII,” in Cadernos de História, Belo Horizonte, Editora PUC, vol. 8, nº 9, 2006, p. 39. 
252 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro das certidões dos irmãos defuntos e 
acompanhamentos da irmandade dos Passos e Santa Ana, 1716-1752, fls. 79-87, 200-215, 380v.-410, 458-495; 
Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro das certidões das missas dos irmãos defuntos e alguns legados da 
irmandade de Santa Cruz, 1631-1745, fls. 438-451, 463-474, 614-627v. 
253 A confraria do Espírito Santo do Vimieiro celebrava, na Idade Média, um ofício em exclusivo pelos confrades 
falecidos fora da localidade. Leia-se Fonseca, Jorge, “Para a história do associativismo no Alentejo medieval. A 
confraria e albergaria do Espírito Santo do Vimieiro (1282),” in A Cidade de Évora. Boletim de Cultura, nº 3, II série, 
Évora, Câmara Municipal de Évora, 1988-1999, pp. 40-41. 
254 De facto, o importante era que os sufrágios fossem celebrados pelas confrarias, mesmo em ausência dos corpos 
dos defuntos. A alma podia ser salva em qualquer lugar, desde que se rezasse por ela. Para este efeito confira-se 
Flynn, Maureen, Sacred charity. Confraternities and social welfare in Spain, 1400-1700, New York, Cornell University 
Press, 1989, p. 67. 
255 Nos séculos XVII e XVIII, vários dos irmãos da Misericórdia de Bragança encontravam-se ausentes da cidade. 
Sobre este assunto consulte-se Castro, José de, A Santa e Real Casa da Misericórdia de Bragança…, pp. 210-212. 
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irmãos, entre 1681 e 1715, dos quais não tinha qualquer informação há muitos anos. Sabia que 

alguns se tinham ausentado para o Brasil, mas de todos tinha perdido o rasto, apesar dos 

esforços efetuados pelos mesários para a obtenção de informações sobre o seu paradeiro. Pelos 

cálculos e estimativas efetuados pelos responsáveis da irmandade, os referidos irmãos teriam, 

em 1766, entre 91 e 110 anos.  

A Mesa, tendo em atenção o facto de serem idades já bastante avançadas, bem como o 

de não saber há muito tempo notícias a seu respeito, concluiu pelo bem provável falecimento de 

todos e, por isso, decidiu mandar rezar as missas por sua alma, a que tinham direito. Foram 

então ditas por cada um deles 10 missas. No entender dos mesários, deviam ser celebradas 

pela alma de cada irmão, o número de missas que estava previsto na altura do seu falecimento. 

Todavia, a data da pressuposta ocorrência deste era-lhes desconhecida, não sendo por isso 

possível aferir com total segurança se eram ou não 10, as missas a que os confrades tinham 

direito. A instituição não queria correr o risco de faltar às obrigações espirituais para com os 

irmãos defuntos mas, simultaneamente, não pretendia celebrar mais sufrágios pelas suas 

almas, do que o estabelecido. Para resolver o dilema, os mesários decidiram então mandar 

celebrar 10 missas pela alma de cada um destes confrades, mas com algumas precauções. Das 

referidas 10 missas só valiam, como missas de sufrágio particular pelos ditos irmãos, as que 

estavam previstas ser celebradas aquando da data do seu efetivo falecimento, a qual 

desconheciam. As restantes missas eram celebradas pela alma de todos os confrades vivos e 

defuntos em conjunto, deixando ao critério do divino as referidas intenções.256 

Com esta solução, os mesários tiravam um possível peso da sua consciência, deixando à 

consideração de Deus as missas que teriam uma intenção particular por cada um daqueles 

confrades. Devemos também referir que, apesar da sua pertinência, o raciocínio dos mesários 

não estava isento de falhas. É certo que no século XVIII, a esperança média de vida era bem 

mais reduzida do que hoje,257 mas não era completamente impossível sucederem exemplos de 

                                                             
256 AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro dos termos de mesa da confraria de Nossa 
Senhora da Boa Memória, 1750-1774, fls. 89v.-90, 91v. 
257 A propósito da menor esperança média de vida na Idade Moderna confira-se Beaucarnot, Jean-Louis, Commemt 
vivaient nos ancetres? De leus cotuumes a nos habitudes, Paris, Editions J-C- Lattès, 2006, pp. 178-180; Rodrigues, 
Teresa, Crises de mortalidade em Lisboa séculos XVI e XVII, Lisboa, Livros Horizonte, 1990, p. 16; Vovelle, Michel, 
Idéologies et mentalités, Paris, Máspero, 1982, p. 103. Entre 1700 e 1730 houve um decréscimo da população 
portuguesa. Mas posteriormente o ritmo de crescimento foi retomado. Se em 1765, a população portuguesa era de 
dois milhões, 345 mil habitantes, no final do século XVIII, atingia cerca de três milhões. Ferro, João Pedro, A 
população portuguesa no final do antigo regime (1750-1815), Lisboa, Editorial Presença, 1995, p. 31; Serrão, José 
Vicente, “O quadro humano,” in Mattoso, José (dir.), História de Portugal – O Antigo Regime, vol. IV, Lisboa, Círculo 
de Leitores, 1993, pp. 50-54. 
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pessoas que atingissem mais de 90 anos de idade. Por isso, para além da questão da idade, os 

mesários associavam igualmente o facto de não terem notícias do confrade, como sendo outro 

indício do seu falecimento. De qualquer modo, para a instituição, estes irmãos eram apagados 

do mundo dos vivos, ainda que não houvesse uma confirmação oficial do facto. Na mente dos 

responsáveis da instituição, os sufrágios celebrados antes de tempo teriam o mesmo valor 

salvífico, mesmo que os referidos confrades estivessem vivos?  

Um segundo exemplo teve lugar na irmandade de São Vicente onde, em novembro de 

1768, o filho do irmão Filipe Barbosa comunicou aos dirigentes da instituição estar convencido 

do falecimento de seu pai, por este estar ausente “para as partes da América.” O filho referiu 

não ter notícias sobre o paradeiro deste confrade havia muitos anos. Este teria à altura mais de 

90 anos de idade. Tendo em atenção o exemplo dos mesários de Nossa Senhora da Boa 

Memória, 90 anos parecia ser uma barreira temporal após a qual se podia presumir o 

falecimento de alguém, de quem não se tinha notícias há muito tempo. O filho do confrade Filipe 

Barbosa solicitou à irmandade a celebração dos sufrágios pela alma de seu pai. Os mesários, 

considerando a pertinência das razões apresentadas, acederam ao pedido.258 Situações deste 

cariz não nos devem surpreender. Motivados pela descoberta de jazidas ouríferas no Brasil no 

século precedente, muitos habitantes da metrópole emigraram para essas paragens, ao longo do 

século XVIII, em busca de fortuna. O Minho, em, especial, foi afetado por esta onda migratória. 

Nem todos, todavia, empreendiam a viagem de regresso, fosse por estrita decisão pessoal, fosse 

por constrangimentos socio-economicos. Para além disso, havia quem não resistisse às 

condições climáticas e naturais do novo mundo.259 

Por seu turno, a irmandade de Santo Amaro previa, nos estatutos de 1742, este 

problema. Assim, se um confrade se ausentasse da cidade e durante 20 anos não houvesse 

qualquer notícia a seu respeito, a confraria considerava-o como defunto, ordenando a celebração 

dos sufrágios por sua alma.260 A confraria de São Crispim e São Crispiniano, nas regras 

                                                             
258 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro dos termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-
1772, fl. 134v. 
259 A propósito da emigração para o Brasil na Idade Moderna, as suas implicações, condicionantes, caraterísticas e 
consequências veja-se Magalhães, António, “Vianenses no Brasil, “brasileiros” em Viana. Do sucesso económico ao 
reconhecimento local através da Santa Casa da Misericórdia (séculos XVII-XVIII),” in Araújo, Maria Marta Lobo de et 
al (coord.), Os brasileiros enquanto agentes de mudança: poder e assistência, Braga, Citcem; Fundação Getúlio 
Vargas, 2013, pp. 17-34; Russel-Wood, A. J. R., “A emigração: fluxos e destinos,” in Bethencourt, Francisco; 
Chaudhuri, Kirti (dir.), Historia da Expansão Portuguesa, vol. 3, Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, pp. 162-168; 
Veiga, Teresa Rodrigues, A população portuguesa no século XIX, Porto, CEPESE e Edições Afrontamento, 2004, p. 
129. 
260 AISB, Fundo da confraria de Santo Amaro da Sé, Estatutos da confraria de Santo Amaro da Sé, 1742, fl. 21v. 
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estatutárias de 1731, bem como no ano de 1737, manifestou igualmente preocupação com este 

assunto. A instituição determinou mandar celebrar os sufrágios pelos irmãos ausentes, sobre 

quem não tivesse notícias há mais de 30 anos, dispensando a apresentação de uma certidão de 

óbito.261 Os responsáveis da irmandade consideravam ser este um problema premente, porque 

muitos dos seus confrades se tinham ausentado para “partes remotas.” O assunto voltou a ser 

mencionado em 1794, sendo então determinada uma diminuição do tempo de espera por 

notícias, para apenas 20 anos. Em ambos os casos, era estabelecida uma ressalva importante: 

se o irmão considerado defunto, porventura reaparecesse vivo, depois de as missas terem sido 

ditas, ele não tinha direito a mais nenhuma. O apoio espiritual à sua alma ficava atribuído por 

antecedência.262 

A confraria de São Tiago da Cividade determinava, nos estatutos de 1739, um prazo de 

espera ainda mais reduzido. Eram necessários apenas 10 anos263 de ausência de um confrade, 

sem que dele houvesse informações, para que a confraria o considerasse como pertencendo ao 

mundo dos mortos.264 Esta determinação tornava possíveis maiores enganos, mas é possível que 

os responsáveis não quisessem correr o risco de votar ao esquecimento os irmãos ausentes, se 

o período de tempo sem que estes dessem notícias de si, fosse maior.265 De qualquer modo, esta 

irmandade mais não fazia do que seguir as orientações legais de então, que determinavam a 

possibilidade de serem considerados como defuntos os indivíduos ausentes há 10 ou mais anos, 

sem deles haver qualquer notícia.266  

                                                             
261 A confraria de Nossa Senhora da Graça, no convento de Nossa Senhora da Conceição de Braga exigia a 
apresentação de uma certidão de óbito, para mandar celebrar os sufrágios pelos confrades defuntos falecidos fora 
da cidade. Leia-se Silva, Ricardo Manuel Alves da, Casar com Deus…, p. 576. 
262 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1731, fls. 32v.-33; Livro de receita da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1700-1748, fl. 
57; Livro dos termos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1790-1874, fl. 23v. 
263 Igual período de tempo era considerado nas freguesias da arquidiocese bracarense, no século XVII, para poder 
considerar como mortos os que se tivessem ausentado da localidade sem darem notícias. Para este assunto leia-se 
Soares, Franquelim Neiva, A arquidiocese de Braga no século XVII…, p. 538. 
264 AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro de estatutos da confraria do apóstolo São Tiago da 
igreja da Cividade, 1739, fl. 25v. 
265 Também sucedia a notícia do falecimento chegar com anos de atrasos, como sucedeu em 1725 na irmandade 
de Nossa Senhora do Ó. Já em 1720, na mesma instituição, os mesários mandaram celebrar as missas por alma 
da irmã Antónia Rodrigues. Esta falecera na cidade de Braga, em 1709, mas o sucedido não chegara ao 
conhecimento dos mesários de então, ou estes atuaram de forma negligente, esquecendo-se de mandar celebrar os 
sufrágios. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, Livro das missas dos irmãos defuntos da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1708-1734, fls. 79-85v.; Livro de termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó 
do Hospital, 1695-1727, fl. 303. 
266 As Ordenações Filipinas atestavam o facto de, sobre muitos ausentes, não ser possível saber-se se estavam vivos 
ou mortos, mas nada mais referiam sobre o assunto. As Constituições Sinodais Bracarenses, todavia, referem que, 
posteriormente, as leis do reino consideravam como mortos os ausentes dos quais nada se sabia há 10 ou mais 
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Um outro caso sucedeu na confraria do Santo Nome de Deus e de São Gonçalo. Numa 

reunião ocorrida em Março de 1776, o juiz da Mesa referiu a existência de 36 confrades que se 

encontravam ausentes da cidade há bastantes anos, com a agravante de nada se saber a seu 

respeito. Em função desta ocorrência, decidiu tomar em suas mãos a iniciativa de proceder a 

inquirições, no sentido de tentar recolher informações sobre a situação presente desses irmãos. 

Todavia, precavendo-se desde logo para a possibilidade de nada conseguir apurar, decidiu que, 

em tal caso, consideraria estes indivíduos como falecidos e mandaria proceder-se à celebração 

dos sufrágios a que tinham direito por suas almas.267 Como os estatutos obrigavam a 

apresentação de uma certidão de óbito, para que a celebração dos sufrágios pudesse ter lugar, 

os mesários optaram por fazer uma requisição a uns “mestres de casos,” possivelmente 

homens de letras e peritos legais e eclesiásticos, no sentido de estes passarem certidões de 

óbito dos referidos confrades.268  

Esta preocupação da Mesa com a alma dos confrades ausentes deve ser entendida num 

contexto mais amplo. A confraria estava no fim da sua existência, devido a problemas financeiros 

e em breve iria ser unida à irmandade de Santa Cruz. Os seus responsáveis manifestavam, 

deste modo, a preocupação com o cumprimento de todas as obrigações espirituais pelos seus 

membros defuntos. É provável que receassem, devido ao novo enquadramento, onde iam ser 

inseridos, algum descuido na satisfação das missas por alma destes seus irmãos ausentes.269 

Assim, para “descargo das suas consciências” e evitar futuros problemas, tomaram estas 

previdências, que procuravam salvaguardar os direitos espirituais de todos os membros da 

instituição a que presidiam. Deste modo prestavam uma última prova de boa-fé e de cuidado 

com a reputação da organização confraternal cessante. 

 

                                                                                                                                                                                   
anos. Sobre estes factos consulte-se Constituiçõens synodais do arcebispado de Braga ordenadas no anno de 1639 
pelo illustríssimo Senhor Arcebispo D. Sebastião de Matos Noronha e mandadas imprimir a primeira vez pelo 
illustríssimo Senhor D. João de Sousa, Lisboa, na oficina de Miguel Fernandes, 1697, p. 288; Ordenações Filipinas, 
Livro I, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 222 
267 Na Idade Moderna, na confraria de Nossa Senhora da Silva, no Porto, constituída pelos serralheiros locais, os 
irmãos ausentes, por não poderem servir nos cargos da irmandade, tinham direito a menos sufrágios que os seus 
colegas. Não encontrámos uma determinação idêntica em nenhuma das confrarias bracarenses analisadas. Simão, 
Ana Catarina Ladeira, Introdução ao estudo das confrarias corporativas do Porto (Época Moderna), Porto, Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, 1996, p. 78, tese de Mestrado policopiada. 
268 AISC, Fundo da irmandade do Santo Nome de Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições 
da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fl. 750. 
269 Era importante deixar registado documentalmente a celebração das missas pelos confrades, de modo a não 
prejudicar espiritualmente nenhum irmão. Consulte-se Assis, Virgínia Maria Almoedo de, “A irmandade do 
Santíssimo Sacramento…,” p. 65. 
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Contudo, estes exemplos de missas em atraso pelos irmãos defuntos eram sobretudo 

casos pontuais, forçados pelas circunstâncias espacio-temporais que impediam o conhecimento 

pronto da morte dos irmãos.270 Uma situação bem diferente acontecia quando os gerentes 

confraternais tinham conhecimento da morte dos confrades, mas deixavam que a celebração 

das missas por sua alma se atrasasse, não sendo ditas com a prontidão esperada e prevista. 

Nos livros de atas de algumas confrarias, os mesários referiram, por várias vezes, o atraso em 

que se encontravam os sufrágios por alma de irmãos, de quem se conhecia a sua morte. Para 

estes responsáveis, os membros defuntos da confraria esperavam ansiosamente no Purgatório a 

celebração dos sufrágios, tendo em vista a sua libertação.271 Todavia, o número de sufrágios em 

atraso não era geralmente referido. Em face desta dificuldade, elaborámos dois quadros nos 

quais assinálamos o número de ocasiões em que os mesários referiram a existência de sufrágios 

em atraso, de confrades de quem conheciam o falecimento, o primeiro dos quais referente às 

confrarias de menor dimensão: 

 

Quadro 3: Referências a missas em atraso pelos irmãos defuntos das confrarias do Santo Nome 

de Deus e São Gonçalo, São Tiago da Cividade, e Santo Homem Bom 

 Confrarias / Nº de referências de atrasos por década 

Décadas Santo Nome de Deus 

e São Gonçalo 

São Tiago da Cividade Santo Homem Bom 

1700-1710 0 0 0 

1711-1720 0 0 0 

1721-1730 0 0 0 

1731-1740 0 0 0 

1741-1750 0 0 0 

1751-1760 2 2 2 

1761-1770 2 1 3 

                                                             
270 Em Sepúlveda, o atraso na celebração dos sufrágios pelos confrades defuntos sucedia quando ocorriam outros 
compromissos paroquiais que ocupavam o templo onde a irmandade das Almas local estava sedeada. Veja-se a 
este propósito Conde, José António Linage, “Outra cofradia de Sepulveda…,” p. 141. 
271 Nas confrarias de Nossa Senhora do Rosário de Córdova e de outras devoções marianas, havia mesários 
responsáveis por fazer cumprir, o mais brevemente possível, os sufrágios estabelecidos pelos irmãos defuntos, pois 
seria muito negativo que, pela falta das missas, estivessem as suas almas cativas no Purgatório. Em relação a este 
aspeto confira-se Valero, Manuel Moreno, “Religiosidad Popular en Cordoba en el Siglo XVIII – Cofradias del Santo 
Rosario,” in Álvarez Santalo, C., Buxó, Maria Jesus, Rodriguez Becerra, S. (coord.), La Religiosidad Popular, 
Hermandades, Romerias y Santuários, Barcelona, Editorial Anthropos, 1980, p. 490. 
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1771-1780 1 1 0 

1781-1790 a) 0 1 

1791-1800 a) 1 a) 

Fonte: AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro de termos de mesa da irmandade das 
Santas Chagas, 1658-1774, fls. 1- 599v.; Fundo da irmandade do Santo Nome de Deus e São Gonçalo, Livro dos 
termos de mesa, juntas e eleições da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 461-462, 480v.-
481, 598v., 648v.-649, 701v.; Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro dos termos de eleições, mesas 
e juntas da confraria de São Tiago da Cividade, 1628-1796, fls. 397v., 404, 442, 553, 594; AISVTE, Fundo da 
irmandade de Santo Homem Bom, Livro dos termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1690-1742, fls. 
1-270; Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1744-1765, fls. 104v.-105, 157v.-158, 
264v.; Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1765-1783, fls. 3, 65v., 280. 

a) Nessa altura, a confraria já se tinha agregado a outra. 

 A análise do quadro anterior demonstra o aparecimento deste problema em algumas 

confrarias, na segunda metade do século XVIII. Na irmandade do Santo Nome de Deus, os 

motivos invocados que justificavam o atraso na celebração dos sufrágios, estavam sobretudo 

relacionados com os desacordos com os clérigos, a respeito dos seus honorários.272 Em 1755, a 

confraria tinha em atraso 160 missas, pela alma de alguns irmãos falecidos: os sacerdotes 

recusavam celebrá-las pelo preço de 80 réis. A Mesa, pretendendo responder a este problema, 

decidiu aumentar o pagamento para 100 réis, para que todos os sufrágios em atraso fossem 

celebrados, manifestando a intenção de, no futuro, retomar o preço de 80 réis. Este propósito 

saiu gorado pois, dois anos após, os clérigos apresentaram as mesmas exigências, obrigando os 

mesários a regressar ao pagamento dos sufrágios pelo preço de 100 réis. Ou seja, a questão 

não se resolvia com situações pontuais, era profunda e mais do que respostas de momento, 

exigia medidas mais abrangentes que fossem ao âmago do problema. Em 1770, o motivo 

apresentado para o atraso celebrativo, dizia respeito ao facto de a irmandade só ter um altar 

disponível para a celebração das missas, aspeto que, por vezes, retardava a sua satisfação. O 

aumento dos sufrágios celebrados pelas confrarias, em benefício das almas dos seus irmãos, 

colocava, deste modo, um problema de espaço, àquelas que só controlavam um altar.273 Os 

                                                             
272 Em 1765, os irmãos da confraria do Divino Espírito Santo de Coura, tinham direito a duas missas por sua alma. 
Mas muitos sufrágios estavam atrasados, pois os sacerdotes ausentavam-se para outras terras em busca de 
melhores pagamentos. Consulte-se Pereira Vítor Paulo Gomes, A confraria do divino Espirito Santo de Coura…, p. 
89. 
273 Na Idade Moderna, a celebração de todos os sufrágios previstos mobilizava um grande número de altares. Leia-se 
a este respeito Araújo, Ana Cristina, “Morte”, in Azevedo, Carlos Moreira (Dir.), Dicionário de História Religiosa de 
Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 273. 
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mesários desta confraria ordenaram a celebração das missas, fora da sua capela, indo ao 

encontro do que muitas outras também faziam.274 

 Na irmandade de São Tiago da Cividade, em 1763, o atraso na celebração dos sufrágios 

ficou a dever-se à negligência do mordomo encarregue de os mandar celebrar. Desagradada 

com o procedimento de um dos seus membros, a Mesa intimou-o ao cumprimento das suas 

obrigações.275 Na confraria de Santo Homem Bom, em 1758, as missas estavam retardadas 

devido a divergências da irmandade com o “fabriqueiro” responsável, na Sé, pelo fornecimento 

das alfaias litúrgicas necessárias para a celebração das mesmas. Aquele pedia um preço maior 

do que fora acordado inicialmente, para a cedência dos referidos objetos celebrativos. 

Posteriormente, na década de 1760, surgiram algumas referências ao atraso de missas de 

irmãos defuntos, devido às dificuldades financeiras da instituição.276 

Em outros casos, os motivos não foram especificados, limitando-se os mesários a 

constatar o atraso nestas celebrações. Este era, pois, um problema que surgiu em várias 

confrarias. Podemos no entanto afirmar que o atraso na celebração das missas surgiu na 

segunda metade do século XVIII, maioritariamente devido a questões de ordem financeira. As 

dificuldades monetárias do mundo dos vivos estavam a retardar a salvação das almas. Mas seria 

este apenas um problema das confrarias de menor dimensão? 

 

Quadro 4: Referências a missas em atraso pelos irmãos defuntos das confrarias de São Vicente, 

Santa Cruz, Nossa Senhora-a-Branca e Bom Jesus dos Santos Passos 

Décadas São Vicente Santa Cruz Senhora-a-Branca Bom Jesus dos 

Santos Passos  

1700-1710 0 0 0 1 

1711-1720 0 0 0 0 

1721-1730 0 1 0 3 

1731-1740 0 0 0 0 

                                                             
274 AISC, Fundo da irmandade do Santo Nome de Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições 
da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 461-462, 480v.-481, 648v.-649. Também na região 
de Minas Gerais, a partir de meados do século XVIII, as confrarias locais procuraram a celebração de missas pelos 
seus irmãos no Rio de Janeiro, por serem mais baratas. Consulte-se Moraes, Juliana de Mello, Viver em 
penitência…, p. 538. 
275 AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro dos termos, eleições, mesas e juntas da confraria de 
São Tiago da Cividade, 1628-1796, fl. 442. 
276 AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem 
Bom, 1744-1765, fls. 157v.-158, 264v., 449. 



477 
 

1741-1750 1 0 0 0 

1751-1760 2 1 0 2 

1761-1770 3 1 0 3 

1771-1780 0 1 0 0 

1781-1790 2 1 0 a) 

1791-1800 3 7 4 a) 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 277 

a) Nestas datas, a confraria já se tinha unido a outra. 

 

 Os dados do quadro 4 demonstram que o atraso na celebração dos sufrágios pelos 

irmãos defuntos estava igualmente presente nas confrarias mais importantes da cidade, 

observando-se novamente a mesma tendência de agravamento do problema, na segunda 

metade do século XVIII. Na irmandade de São Vicente, na década de 1750, o atraso nas 

celebrações era motivado pelo pagamento de 80 réis por cada missa, valor que os sacerdotes 

consideravam insuficiente. Esta foi uma situação que se repetiu na década de 1760. Nas 

décadas de 1780 e 1790, os clérigos solicitaram novos aumentos para o pagamento dos 

sufrágios, o que mais uma vez motivou atrasos na respetiva celebração.278 Noutra ocasião, os 

mesários de São Vicente referiram que o motivo dos atrasos se devia igualmente ao falecimento 

de um grande número de irmãos, num curto espaço de tempo.279  

Por seu turno, também na irmandade de Santa Cruz, na década de 1750, se apontava o 

preço dos sufrágios, como motivo para o atraso na sua celebração. Em 1757, não havendo 

sacerdotes disponíveis para celebrar os sufrágios por 80 réis, a instituição aumentou os 

honorários para 100 réis por cada missa. Apesar de posteriormente, em 1779, a irmandade ter 

efetuado a decisão de voltar ao preço anterior, em 1781 viu-se novamente compelida a repor o 

preço de 100 réis, para fazer face ao retardamento celebrativo dos sufrágios. Nenhum sacerdote 

                                                             
277 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
278 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-
1765, fls. 282-282v.; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-1772, fls. 30v.-31, 66, 84v.; 
Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1781-1790, fl. 7; Livro de termos de mesa da irmandade de 
São Vicente, 1790-1796, fl. 119; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1796-1803, fls. 25v., 37v. 
279 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-
1772, fl. 84v. 
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manifestava já disponibilidade para celebrar as missas pelo preço de 80 réis.280 Dez anos depois, 

os seus responsáveis procederam a novo aumento no pagamento dos sufrágios, desta vez para 

120 réis, numa altura em que já tinham cerca de 2000 destas missas em atraso.281 Estas 

medidas não eram, todavia, suficientes. Só os altares da igreja de Santa Cruz eram 

eclesiasticamente considerados como privilegiados, para os sufrágios celebrados pelos confrades 

defuntos. Em face do grande número de missas a que estes tinham direito, a Mesa requereu à 

Santa Sé a certificação de privilegiado a qualquer altar, onde fosse possível a celebração das 

missas por estes irmãos.282 Mas as dificuldades permaneciam e, dois anos depois, estavam mais 

de 800 missas em atraso.283 

Por seu turno, na irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, em 1792, estavam 110 

missas de irmãos defuntos por dizer, devido à recusa dos sacerdotes para a sua celebração, 

pelo pagamento de 100 réis. Seguindo o exemplo efetuado em instituições congéneres, os 

mesários viram-se forçados a aumentar o pagamento para 120 réis. No ano de 1797, os 

sufrágios em atraso eram superiores a 300. Os mesários tiveram novamente de os pagar pelo 

preço de 120 réis. Na verdade, ao longo desta década, os responsáveis da instituição tentavam 

repor o pagamento de 100 réis, mas viam-se forçados a aumentar para 120, quando os 

sacerdotes se recusavam a celebrar cada missa, pelo valor anterior.284 

 Na irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, encontrámos uma referência 

excecional, durante a primeira década setecentista, a um atraso na celebração de sufrágios no 

altar de São Pedro de Rates, pelas almas dos irmãos falecidos, em virtude de ser exigido maior 

pagamento. Os responsáveis desta irmandade resolveram envidar esforços para que a Santa Sé 

reconhecesse o altar da sua capela, então na igreja do Pópulo, como altar privilegiado para os 

sufrágios celebrados por alma dos seus confrades, de modo a não terem de recorrer mais ao 

altar privilegiado de São Pedro de Rates. Posteriormente, na década de 1720, a irmandade 

                                                             
280 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 
1757-1772, fls. 29v.-31, 440, 467v.-468; Livro de termos de mesa e de junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-
1790, fls. 245v., 347v., 350. 
281 Em relação aos sufrágios em atraso pelos confrades defuntos nesta irmandade veja-se Sousa, Ariana Sofia 
Almendra de, Os estatutos e a confraria de São Vicente de Braga…, p. 118. 
282 Em 1753 a confraria dos Clérigos de São Pedro do Montório, em Cervães, solicitou os mesmos privilégios ao 
Vaticano. Em relação a este assunto leia-se Araújo, António de Sousa, “Subsídio para o estudo das irmandades ou 
confrarias de Portugal…,” pp. 310-311. 
283 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-
1819, fls. 60, 67v., 79v.-80, 123v. 
284 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1788-1805, fls. 42v., 109v., 125, 133; Livro de missas dos irmãos defuntos da confraria de 
Nossa Senhora-a-Branca, 1792-1802, fls. 3-78. 
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tomou conhecimento de que os frades agostinhos, com quem acordara a celebração dos 

sufrágios que não eram ditos em São Pedro de Rates, não tinham celebrado várias missas, 

apesar de anteriormente terem afirmado o contrário.285 Depois destes casos, só se registaram 

novas ocorrências, a partir da década de 1750, tendo aumentando à medida que se aproximava 

a união da irmandade com a de Santa Cruz. Os motivos voltavam a estar relacionados com a 

inexistência de sacerdotes que celebrassem os sufrágios por um certo preço. A confraria, a 

exemplo das suas congéneres, cedia às suas exigências, para não entrar em falta nas obrigações 

espirituais com os membros defuntos da instituição e fazer colapsar o Purgatório.286 

 A situação nas outras confrarias analisadas, das quais não possuímos dados completos, 

parece ser análoga. Na de Nossa Senhora da Boa Memória não registámos qualquer menção, 

entre 1700 e 1738, a atrasos na celebração dos sufrágios, situação que se manteve entre 1750 

e 1780. Já na década de 1780, verificámos a existência de uma referência a um atraso na 

celebração das missas, bem como outras duas na década de 1790. Os motivos continuavam a 

ser as exigências salariais dos sacerdotes. A confraria foi confrontada com a necessidade de 

aumentar primeiro o pagamento para 120 réis e posteriormente para 140.287  

 Na de Santo Amaro, constatámos um cenário semelhante. Até 1760 não houve qualquer 

referência a sufrágios em atraso. A partir de 1784 a questão aparece referida por três vezes, 

entre 1791 e 1800, motivada pelos pedidos salariais dos sacerdotes. A confraria, apesar de 

pretender voltar ao preço mais baixo quando fosse possível, viu-se na necessidade de seguir o 

exemplo das suas congéneres confraternais da Sé, igreja onde estava situada, as quais pagavam 

estes sufrágios a 120 réis e não a 100, como anteriormente.288 

 Relativamente à irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, de quem apenas temos 

atas desde o fim da década de 1760, verificámos que o problema do atraso dos sufrágios, 

motivado pelas recusas salariais289 dos clérigos, surgiu entre 1768 e 1770, voltando a verificar-se 

                                                             
285 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos termos de mesa e juntas e aceitação de 
irmãos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1686-1740, fls. 240, 422-423, 427-430. 
286 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa da irmandade do Bom 
Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, fls. 363v.-364, 448v., 573, 665; Livro das certidões de missas dos irmãos 
defuntos, da irmandade dos Passos e Santa Ana, 1752-1778, fls. 125v.-650v. 
287 AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro dos termos de mesa da confraria de Nossa 
Senhora da Boa Memória, 1774-1811, fls. 47, 64, 74v. 
288 AISB, Fundo da confraria de Santo Amaro da Sé, Livro de termos de mesa da confraria de Santo Amaro da Sé, 
1784-1802, fls. 55, 55v., 95; Livro de missas dos irmãos defuntos da confraria de Santo Amaro, 1751-1785, fls. 
25-163v.; Livro de missas dos irmãos defuntos da confraria de Santo Amaro, 1785-1793, não paginado; Livro de 
missas dos irmãos defuntos da confraria de Santo Amaro, 1793-1806, fls. 1-52. 
289 Sobre os conflitos salariais entre sacerdotes e confrarias leia-se também Abreu, Laurinda, Memórias da Alma e 
do Corpo. A Misericórdia de Setúbal na Modernidade, Viseu, Palimage Editores, 1999, p. 149. 
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no início da década de 1790.290 Por seu turno, os dados relativos à de São Crispim e São 

Crispiniano revelam que, em 1764, os sufrágios por duas vezes estiveram retardados. Na 

primeira ocasião, por incúria do vedor responsável pela sua celebração e, na segunda, pelas 

exigências salariais dos sacerdotes. Em 1770, a questão voltou a colocar-se por duas vezes, 

motivada novamente pelo aumento dos preços dos sufrágios e pela mortalidade provocada por 

uma crise epidémica local, a qual fez reduzir também o número de sacerdotes disponível. A 

instituição aumentou os pagamentos, mas determinou também a celebração de alguns sufrágios 

noutras igrejas.291 Novos atrasos verificaram-se em 1787, 1791 e 1797. Em 1791, alguns focos 

epidémicos na cidade provocaram maior mortalidade, não havendo sacerdotes suficientes para 

celebrar tantos sufrágios pelos confrades defuntos. Deste modo o preço dos sufrágios 

inflacionou, situação que seria novamente invocada pelos mesários da confraria, em 1797, 

como motivo de atraso na respetiva celebração, levando a instituição a aumentar os honorários 

aos clérigos.292   

A análise referente às irmandades das Almas de São João da Ponte e das Almas de São 

Vítor não encontrou qualquer referência a sufrágios em atraso por alma de confrades, de quem 

era conhecido o falecimento. Não temos razões explicativas evidentes para justificar este facto. É 

possível que o problema também existisse nestas confrarias, mas os mesários não o 

mencionassem de forma explícita nas suas atas. Uma outra hipótese é a de os responsáveis 

destas instituições terem sido mais expeditos na resolução do problema, atendendo de imediato 

às reivindicações dos clérigos, antes que a celebração dos sufrágios se atrasasse de tal modo, 

que merecesse uma referência nos seus acórdãos.  

As missas pela alma dos confrades defuntos a título individual eram, sem dúvida, uma 

forma de cativar ingressos nas irmandades e, por isso, todas estas instituições se preocuparam 

com a prestação deste apoio espiritual. A análise da evolução dos sufrágios facultados pelas 

irmandades, ao longo do século XVIII, a cada irmão defunto, demonstra, portanto, várias 

                                                             
290 AISB, Fundo da irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro de termos de mesa da irmandade do 
Santíssimo Sacramento da Sé, 1767-1800, fls. 15, 51v.-52, 197v.; Livro de missas dos irmãos defuntos da 
irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, 1716-1764, fls. 128-286v. 
291 Também a confraria do Menino Deus de Maximinos se viu confrontada com a alta de preços das missas no final 
do século XVIII. Sobre este assunto consulte-se Vieira, Maria José Azevedo, A Confraria do Menino Deus e a 
paróquia de Maximinos…, p. 179. 
292 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro dos termos de mesa da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, fls. 58, 70, 180, 185, 374; Livro dos termos de mesa da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, 1790-1874, fls. 4v., 49v.; Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, 1740-1758, fls. 114-138; Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, 1758-1798, fls. 1-250. 
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caraterísticas comuns. Ao longo da primeira metade da centúria, esta preocupação traduziu-se 

num constante aumento do número de missas celebradas por cada irmão falecido, 

proporcionado por um crescimento de rendimentos, entre os quais, por vezes, se contava o 

aumento das joias de entrada dos confrades.293 Este aumento dos sufrágios foi geral, dentro de 

um quadro concorrencial confraternal, destacando-se as irmandades mais ricas e prestigiadas 

como sendo as que proporcionavam um maior número destes socorros espirituais, a cada um 

dos seus membros. O crescimento dos sufrágios estabilizou na segunda metade do século XVIII, 

apesar de algumas irmandades procederem a aumentos, depois de 1750. As Mesas das várias 

confrarias sabiam que o crescimento dos sufrágios não podia ser “infinito”, dependendo sempre 

da situação económica da confraria e dos recursos humanos disponíveis. Devem, então, ter 

entendido como satisfatório, o número de sufrágios atingido. 

 A este movimento expansivo, que durou até cerca de 1750, seguiu-se uma fase de 

estabilização e, em alguns casos pontuais, até de retração, já no ocaso do século XVIII. 294 Na sua 

ânsia concorrencial, as confrarias elaboraram um apoio espiritual salvífico aos seus membros, 

que começou a ser difícil de manter e de suportar humana e financeiramente. O número de 

sufrágios e a inflação dos seus preços, especialmente em épocas de maior crise económico-

financeira, nacional e local, como sucedeu na segunda metade do século XVIII, causava 

dificuldades na sua pronta celebração, o que justifica o facto de ter sido na segunda metade 

desta centúria que os atrasos surgiram com maior frequência. As Mesas viram-se compelidas a 

despender mais recursos financeiros com os sufrágios, de forma a cumprirem as suas 

obrigações e não desprestigiarem a imagem das instituições. Contudo, os seus esforços eram no 

sentido da reposição dos preços anteriores, quando possível, procurando sacerdotes dispostos a 

aceitar esse facto. Na verdade, algumas confrarias chegaram a ordenar a celebração destas 

missas fora da cidade, noutras igrejas e mosteiros, onde sabiam que podiam ser ditas por um 

preço mais adequado aos seus interesses.295 Esta medida era também uma forma de pressão, 

sobre os clérigos da cidade, no sentido de estes baixarem os preços que pediam pela celebração 

                                                             
293 Deve referir-se que os confrades que fossem devedores às suas instituições podiam, em algumas confrarias, ser 
penalizados no número de sufrágios que estas lhe prestavam após a morte. Confira-se Linage Conde, José António, 
“Outra cofradia de Sepulveda absorbida…,” p. 141. 
294 O movimento de retração dos sufrágios por cada confrade defunto certamente prosseguiu nos séculos seguintes. 
Na Misericórdia de Medelim, por exemplo, em 1920 teve lugar uma redução do número de sufrágios, demonstrando 
o longo período de declínio desta modalidade de assistência espiritual. Veja-se Salvado, Maria Adelaide Neto, A 
Misericórdia de Medelim: apontamentos e lembranças para a sua história, Idanha-a-Nova, Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova, 2002, p. 72.  
295 Leia-se sobre a celebração de sufrágios fora dos templos onde as irmandades estavam sedeadas Pereira, Maria 
das Dores Sousa, “A assistência à alma na Misericórdia de Ponte da Barca…,” p. 160. 
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dos sufrágios. As irmandades estavam atentas aos pagamentos dos sufrágios que cada uma 

fazia, de modo a não ficarem em desvantagem, todavia os clérigos privilegiavam as que lhes 

proporcionavam maiores ganhos monetários, enquanto aquelas procuravam sacerdotes que 

satisfizessem as suas obrigações espirituais a preços mais módicos. 

 Por outro lado, o aumento consecutivo dos sufrágios implicava a disponibilidade de um 

número crescente de clérigos para lhes dar cumprimento, bem como a necessidade de mais 

espaços apropriados para o efeito, ou seja os altares.296 Para as confrarias possuidoras de 

apenas um altar, a celebração dos sufrágios pelos confrades defuntos, com celeridade, podia 

tornar-se problemática. O volume destes sufrágios atingido na primeira metade do século XVIII, 

só podia manter-se sustentado por fatores humanos, financeiros e económicos sólidos, os quais 

estavam seriamente em causa na segunda metade da centúria. Apesar das graves dificuldades 

humanas e financeiras, sentidas pelas organizações confraternais na segunda metade do século 

XVIII,297 relativas à manutenção do mesmo nível de assistência espiritual às almas dos confrades, 

não podemos negar que, em geral, esta assistência continuou a ser um dos mais importantes 

vetores de atuação confraternal bracarense, até ao fim da centúria, mas em moldes mais 

limitados e num enquadramento normativo diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
296 Em Ferrol, no fim do século XVIII, pelo contrário, o número de clérigos estava em retrocesso. Confira-se Martín 
García, Alfredo, Religión y sociedad en Ferrolterra durante el Antiguo Régimen..., p. 453. Igual situação se verificava 
na região francesa da Provença. Vovelle, Michel, Pieté baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIé siécle, 
Paris, Librairie Plon, 1973, p. 221. Sobre o crescimento do número de altares na Idade Moderna Costa, Américo 
Fernandes da Silva, A Santa Casa da Misericórdia de Guimarães 1650-1800 (caridade e assistência no meio 
vimaranense dos séculos XVII e XVIII), Guimarães, 1999, Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, p. 224. 
297 A crise financeira atingia igualmente a Coroa portuguesa, no fim do século XVIII. Leia-se Silva, Álvaro Ferreira da, 
“Finanças públicas,” in Lains, Pedro; Silva, Álvaro Ferreira da (org.), História Económica de Portugal 1700-2000. O 
século XVIII, vol. I, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2005, p. 257. 
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Capítulo VII 

 

As transformações ocorridas no campo da salvação da alma em Braga, na 

segunda metade do século XVIII 

 

7.1 As leis pombalinas e a diminuição do investimento na salvação da alma 

 

 Em 1750 subiu ao trono o rei D. José I que confiou o governo do país a Sebastião José 

de Carvalho e Melo. Este estadista empreendeu reformas em todos os setores da vida nacional. 

Neste trabalho damos realce às mudanças ocorridas no campo sócio-religioso. A influência da 

Igreja, que se fazia sentir ao nível da formação da mentalidade social e religiosa nacionais, bem 

como através do seu poder económico, foi um dos alvos da sua intervenção política.1 Na 

verdade, através da doutrinação religiosa acerca da necessidade da salvação da alma, a Igreja 

obtinha bastantes benefícios financeiros e económicos, provenientes dos indivíduos ansiosos por 

alcançarem o Paraíso.2 O governo pombalino3 considerava ser um abuso a forma como a Igreja, 

através dos seus agentes e das suas instituições, se aproveitava dos últimos momentos de vida 

das pessoas, infundindo-lhes o temor da condenação eterna, de maneira a ser contemplada com 

donativos e legados pios, que garantiriam a salvação da alma do doador.4 Deste modo, 

concentravam-se cada vez mais propriedades e meios financeiros nas mãos de uma instituição, 

em prejuízo dos familiares herdeiros do defunto. Por isso, em 1766 e 1769, foi elaborada 

legislação no sentido de controlar e restringir a liberdade de testar, bem como de instituir 

legados pios em favor da alma. 

                                                             
1 Sobre o papel preponderante da Igreja no Portugal Moderno confira-se Gouveia, António Camões, “O 
enquadramento pós-tridentino e as vivências do religioso,” in Mattoso, José (dir.), História de Portugal, vol. IV, 
Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, pp. 290-298. 
2 A propósito da doutrinação católica infusora do medo do Inferno, como forma de obter ganhos económicos confira-
se Belarmino, Afonso, “Confrarias e mentalidade barroca,” in I Congresso Internacional do Barroco, Actas, vol. I, 
Porto, Reitoria da Universidade do Porto; Governo Civil do Porto, 1991, p. 25; Vovelle, Michel, Mourir Autrefois, 
attitudes collectives devant la mort aux XVII et XVIII siécles, Paris, Editions Galllimard/Julliard, 1974, p. 169. 
3 Sob o impulso do governo pombalino que incrementou o desenvolvimento comercial e industrial, a partir da 
década de 1770 começam a detetar-se traços de uma renovação mental da sociedade portuguesa. A nível das 
ciências há uma maior exigência crítica. Sousa, Fernando de, “A população portuguesa em finais do século XVIII”, in 
separata da Revista População e Sociedade, nº 1, Porto, Edição do centro de Estudos da População e Família, 
1995, p. 42. 
4 Na verdade, os clérigos presentes junto dos agonizantes incitavam-nos a fazer doações à Igreja e às suas 
instituições, como forma de garantir a salvação. Confira-se García Fernández, Máximo, Los castellanos y la muerte, 
religiosidad y comportamentos colectivos en el Antíguo Régimen, Valladolid, Junta de Castilla y Léon, 1996, p. 105. 
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 Quais foram os vetores de ação do quadro legislativo então elaborado? As leis aprovadas 

começaram por abolir a possibilidade dos testadores instituírem a sua alma como herdeira de 

todos os seus bens. Na verdade, alguns indivíduos mais receosos, temendo o juízo divino, 

procuravam garantir a sua salvação, através da doação de todos os seus bens a instituições 

como as igrejas paroquiais, os conventos ou as confrarias para que se encarregassem de 

sufragar eternamente a sua alma. Segundo as Ordenações Filipinas, esta possibilidade ocorria 

quando os testadores não possuíam descendentes, ascendentes ou cônjugues a quem legar 

bens ou fundos monetários.5 Contudo, os bens legados eram meios financeiros e económicos 

que passavam para a alçada privada da Igreja, não beneficiando o Estado ou outros agentes 

sócio-económicos. 

Feita esta primeira proibição, o legislador prosseguiu nos seus objetivos de coartar a 

liberdade dos indivíduos poderem dispor testamentariamente dos seus bens, atendendo assim 

às reclamações dos herdeiros naturais. Por isso, o legislador pombalino determinou limites mais 

restritos em relação aos valores que os testadores podiam legar, com o fim de serem 

despendidos em serviços pios, destinados a salvaguardar a salvação da sua alma. Assim, a nova 

legislação concedeu aos indivíduos o poder de dispor apenas da terceira parte da terça dos bens 

e meios financeiros que deixavam em herança, ou seja apenas um nono do total, para legados 

pios em favor da sua alma. Todavia, mesmo este crivo obedecia a critérios restritivos. A terceira 

parte da terça da herança do defunto a ser despendida em benefício da sua alma, não podia 

exceder o valor de 400 mil réis.6 Como sucintamente explicava a lei, a título de exemplo, se a 

terceira parte da terça dos bens correspondesse ao valor de 600 mil réis, somente podiam ser 

gastos 400 mil com o objetivo de salvar a alma. Contudo, a legislação pombalina foi menos 

restritiva em certos casos. Se os legados pios deixados fossem atribuídos às Misericórdias, às 

instituições que cuidavam dos órfãos, expostos e enfermos, ou ainda às escolas ou seminários 

                                                             
5 Veja-se Ordenações Filipinas, Livros IV e V, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, pp. 911-914, 927-939, 
954-968. Quando o testador tinha familiares, duas partes da sua herança estavam reservadas aos mesmos. Era a 
chamada “legítima.” A outra parte, designada por “terça” podia ser livremente disposta pelo testador. Confira-se 
Braga, Paulo Drumond, “Testamentos da casa real de Bragança (1656-1704): Devoção, caridade e política,” in NW, 
Noroeste. Revista de História, Congresso Internacional de História Territórios, Culturas e Poderes, Actas, vol. II, 
Braga, Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Minho, 2006, p. 101.  
6 Com estas restrições, a legislação pombalina procurava impedir o delapidar do património familiar, o qual era 
posto em causa pelos arrependimentos e fraquezas de alma dos agonizantes, que temiam a condenação eterna, 
doando por isso os seus bens e dinheiros à Igreja e outras instituições cumpridoras de legados pios, em detrimento 
da família. Para este assunto leia-se Rodrigues, Ana Maria; Durães, Margarida, “Família, Igreja e Estado: a salvação 
da alma e o conflito de interesses entre os poderes,” in Arqueologia do Estado. Jornadas sobre formas de 
organização e serviços de poderes da Europa do Sul (séculos XIII-XVIII), vol. I, Lisboa, História e Crítica, 1988, p. 
824. 
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que tinham por objetivo a educação dos mais novos, o valor da terceira parte da terça que o 

Estado autorizava o legatário a doar podia chegar aos 800 mil réis. Claramente, a legislação era 

mais favorável com quem beneficiava instituições prestadoras de assistência social aos mais 

desamparados.7 

 Todavia a legislação pombalina não se quedou por estas restrições. Nesse sentido, a lei 

de 1769 encarregou-se igualmente de legislar sobre a liberdade de constituição de capelas de 

missas perpétuas, facto sobre o qual o legislador referia serem grandes as queixas. Na 

constituição de capelas, o testador deixava bens de raiz ou, em alternativa, quantias em dinheiro 

a uma instituição ou indivíduo.8 Dos rendimentos destes bens ou numerário, o beneficiário ficava 

incumbido de mandar celebrar perpetuamente sufrágios pela alma do fundador.  

 Ora a lei criticava a constituição contínua destas “capelas sem conta, sem peso e sem 

medida”, redundando na alienação de prédios rústicos ou urbanos, agravados com vários 

encargos pios. A situação era de tal forma grave, que sendo “já tantos os sobreditos encargos de 

missas, que ainda que todos os indivíduos existentes nestes reinos em um e outro sexo fossem 

clérigos, nem assim poderiam dizer a terça parte das missas que constam das instituições 

registadas nas provedorias dos mesmos reinos.”9 Ao utilizar esta linguagem, o legislador 

pretendia enfatizar um grave problema presente após séculos de fundações pias perpétuas: a 

incapacidade do estabelecimento e manutenção contínua de vínculos pios perpétuos, por óbvia 

limitação e finitude dos recursos humanos e financeiros disponíveis.10 

 Os encargos pios estabelecidos em testamento prejudicavam os herdeiros dos defuntos11 

de tal modo que, se nada fosse feito, na opinião do legislador, em breve seriam “as almas do 

outro mundo senhoras de todos os prédios destes reinos,” a tal ponto que “se todos os encargos 

                                                             
7 Relativamente a estas disposições pombalinas, que punham em causa a supremacia das almas sobre os vivos 
confira-se Sá, Isabel dos Guimarães, Quando o rico se faz pobre: misericórdias, caridade e poder no Império 
Português: 1500-1800, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 
1997, pp. 84-85. 
8 Sobre este assunto confira-se Rubio Semper, Agustin, “Piedad, honras fúnebres y legados piadosos en Aragón 
(Calatayud) en la baja Edad Media,” in Martín, Eliseo Serrano (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular. Siglos 
XIII-XVIII, Zaragoza, Instituto “Fernando el Católico”, 1994, p. 251. 
9 Collecção das Leis, Decretos e Alvarás que comprehende o feliz reinado d´el rei fidelíssimo D. Jozé o I. Nosso 
Senhor desde o anno de 1761 até ao de 1769, tomo II, Lisboa, na oficina de Miguel Rodrigues, não paginado. 
10 Já em 1725 o cardeal D. Tomás de Almeida lamentava o estado das igrejas e conventos, sobrecarregados com 
missas. Para este assunto veja-se Araújo, Ana Cristina, “Despedidas triunfais – celebração da morte e cultos de 
memória no século XVIII,” in Jancsó, István; Kautor, Íris (org.), Festa. Cultura e Sociabilidade na América 
Portuguesa, vol. I, São Paulo, Imprensa Oficial, 2001, p. 24. 
11 Em Málaga, no século XVIII os bens alienados pelos fundadores de missas perpétuas deixavam, por vezes, os 
herdeiros, em dificuldades. Consulte-se a este respeito Gadow, Marion Reder, Morir en Malaga. Testamentos 
malagueños del siglo XVIII, Málaga, Universidad de Málaga, 1986, p. 126. 
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actualmente impostos se cumprissem, não bastariam para a satisfação deles todos os 

rendimentos das propriedades do reino de Portugal.”12 Em suma, o cenário que se apresentava 

era o de um conflito entre o mundo dos vivos e o dos mortos, no qual a eternidade das almas do 

outro mundo chocava com os limitados recursos materiais à disposição dos vivos, de modo a 

satisfazerem as aspirações salvíficas daqueles que tinham transitado para a mansão dos mortos. 

 Neste sentido, a legislação pombalina proibiu a constituição de novas capelas de missas 

perpétuas sustentadas através dos rendimentos de terras ou outros bens de raiz.13 Qualquer 

capela de missas futura estabelecida nestes termos, seria sempre considerada nula e os bens a 

ela adstritos eram transferidos para o parente mais próximo. O legislador consagrou uma 

excepção: permitia a fundação de capelas sustentadas somente através de fundos monetários. 

Os juros provenientes do empréstimo destes fundos financiavam os sufrágios pios estabelecidos. 

Todavia, mesmo neste caso, as partes contratantes deviam primeiro informar a Mesa do 

Desembargo do Paço, no sentido de esta se pronunciar sobre o assunto. O controlo estatal sobre 

os contratos feitos entre vivos e defuntos ficou, portanto, bem mais apertado.14 

 Ao mesmo tempo que legislava tendo em vista o futuro, o governo pombalino não 

esqueceu as fundações pias constituídas anteriormente. Por isso, todas as capelas existentes, 

baseadas em bens de raiz, que tivessem sido constituídas sem qualquer autorização régia e 

estivessem vagas sem um administrador titular, eram devolvidas ao Estado, ficando livres de 

quaisquer encargos pios. O legislador estabeleceu igualmente, em relação às capelas de missas 

existentes fundadas em bens de raiz, o dispêndio da décima parte dos rendimentos que esses 

bens proporcionavam, em encargos pios. A legislação considerava que um valor superior era um 

constrangimento económico-financeiro bastante pesado, deixado pelos instituidores aos titulares 

e administradores das capelas, especialmente se estes fossem seus familiares. Por fim, a lei 

decidiu abolir todas as capelas de missas fundadas em bens de raiz, que apresentassem um 

rendimento anual inferior a 100 mil réis, na maioria das províncias do reino e menos de 200 mil 

                                                             
12 Collecção das Leis, Decretos e Alvarás que comprehende o feliz reinado d´el rei fidelíssimo D. Jozé o I. Nosso 
Senhor desde o anno de 1761 até ao de 1769, tomo II…, não paginado. 
13 O instituidor de uma capela fundava um vínculo destinado à manutenção de um clérigo, o qual se comprometia a 
celebrar um certo número de missas por sua alma. Quando não era fundada em dinheiro, o instituidor separava 
uma parte dos seus bens de forma a sustentar a capelania. Ruiz, Juan, “Las capellanías: família, iglesia y 
propriedade en el Antiguo Régimen”, in Hispânia Sacra, 41, Barcelona/Madrid, CSIC, 1989, p. 585. 
14 Sobre estas disposições leia-se Paiva, José Pedro; Lopes, Maria Antónia, “Introdução,” in Paiva, José Pedro; 
Lopes, Maria Antónia (coord.), Portugaliae Monumenta Misericordiarum, Sob o signo da mudança: de D. José I a 
1834, vol. 7, Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa; União das Misericórdias 

Portuguesas, 2008, p. 8. 
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réis na província da Estremadura.15 Os seus bens eram, deste modo, considerados como livres e 

desembaraçados dos encargos pios fixados nas cláusulas dos seus instituidores. Podemos, 

assim, constatar uma interferência em larga escala, por parte do Estado, nas disposições pias 

em favor da alma, prescritas por muitos indivíduos ao longo dos séculos. 

 O espírito desta legislação era evidente. O Purgatório e a necessidade de salvação das 

almas do outro mundo, cuja existência fora teorizada e sustentada pela Igreja durante séculos, 

não podiam sobrepor-se e penalizar a existência dos vivos.16 Como era mencionado textualmente, 

“as propriedades de casas, os fundos de terras, e as fazendas, que foram criadas para a 

subsistência dos vivos, de nenhuma sorte podem pertencer aos defuntos”, não havendo razão 

que desse a qualquer homem a prerrogativa de depois “de morto houvesse de conservar até ao 

dia do Juízo o domínio dos bens, e fazendas, que tinha quando vivo”.17 Ou seja, o mundo 

material terreno era pertença dos vivos, não podendo os mortos alegar qualquer pretensão aos 

referidos bens. Era aos vivos, em primeiro lugar, que cabia o usufruto e a disposição dos bens 

terrenos. As almas do outro mundo só podiam esperar o seu sufrágio, conforme fosse 

realisticamente possível. Como concluía o legislador, não era admissível que um homem 

“pretendesse tirar proveito do perpétuo incómodo de todos os seus sucessores até ao fim do 

mundo: que se isto assim se admitisse, não haveria hoje em toda a cristandade um só palmo de 

terra, que pudesse pertencer á gente viva, a qual da mesma terra se deve alimentar por Direito 

Divino estabelecido desde a criação do mundo”.18  

As leis postas em execução durante o período pombalino estavam imbuídas das ideias 

iluministas então influentes entre as elites europeias, as quais se traduziam numa progressiva 

separação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, retirando a supremacia dos 

primeiros sobre o quotidiano dos segundos.19  

                                                             
15 Consulte-se Abreu, Laurinda, Memórias da Alma e do Corpo. A Misericórdia de Setúbal na Modernidade, Viseu, 
Palimage Editores, 1999, p. 205; Marques, João Francisco, “Rituais e manifestações de culto”, in Azevedo, Carlos 
Moreira (dir.), História Religiosa de Portugal, vol. 2, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 593. 
16 Para este assunto veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “Misericórdias,” in Capela, José Viriato (coord.), As 
freguesias do Distrito de Viana do Castelo nas Memórias Paroquiais de 1758. Alto Minho: Memória, História e 
Património, Braga, Casa Museu de Monção; Universidade do Minho, 2005, pp. 668-681. 
17 Collecção das Leis, Decretos e Alvarás que comprehende o feliz reinado d´el rei fidelíssimo D. Jozé o I. Nosso 
Senhor desde o anno de 1761 até ao de 1769, tomo II…, não paginado. 
18 Collecção das Leis, Decretos e Alvarás que comprehende o feliz reinado d´el rei fidelíssimo D. Jozé o I. Nosso 
Senhor desde o anno de 1761 até ao de 1769, tomo II…, não paginado. 
19 Veja-se relativamente a este propósito Vovelle, Michel, Idéologies et Mentalités, Paris, Maspéro, 1982, p. 109; 
Vieira, Maria José de Azevedo Vieira, A Confraria do Menino Deus e a paróquia de Maximinos (1700-1850) 
População, sociedade e assistência, Braga, Universidade do Minho, 1994, p. 19, tese de Mestrado policopiada. 
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 Estas mudanças legislativas encontraram a hostilidade da Igreja, a qual beneficiava 

economicamente com o Purgatório. No entanto, durante o governo pombalino, mantiveram-se 

em pleno vigor.20 Quando o rei faleceu, em 1777, a sua filha D. Maria I subiu ao trono e afastou 

o Marquês do poder. Em 1778 houve uma revisão das leis pombalinas que motivou a suspensão 

de algumas cláusulas legais. Assim, foi abolida a cláusula que limitava, nos testamentos, a 

atribuição de legados pios à terça parte da terça das heranças. 

 Em relação às capelas de missas perpétuas, a revisão de 1778 suspendeu a limitação 

dos encargos pios a um décimo do seu rendimento liquido. Igualmente suspensa ficou a 

legislação que considerava extintas as capelas de bens com receitas inferiores a 100 mil réis na 

maioria das províncias do reino e a 200 mil réis na Estremadura. O governo de D. Maria I tomou, 

do mesmo modo, a decisão de restabelecer os encargos pios das capelas que tinham ficado 

livres, sem titulares.21  

Como explicar estes recuos feitos em relação à legislação pombalina? É possível que a 

Igreja tenha procurado recuperar alguma influência, aproveitando o facto de a rainha ser uma 

personalidade devota e religiosa,22 solicitando a anulação, em parte ou no todo, das restrições 

legais estabelecidas no reinado de seu pai.  

 Todavia, devemos assinalar, apesar destas alterações, não ter existido o propósito de 

anular pura e simplesmente todas as disposições legais introduzidas por Pombal. Aliás, 

posteriormente, algumas das cláusulas suspensas foram restabelecidas. Em 1796 foi retomada 

a legislação que limitava os encargos pios dos bens encapelados a um décimo do seu 

rendimento líquido, bem como a extinção das capelas de missas com bens com receita inferior a 

100 mil réis na maioria das províncias do reino e a 200 mil réis na Estremadura. 

Simultaneamente, as capelas devolutas para a coroa voltavam a ficar livres dos seus encargos 

pios.23  

 O mais provável é que as razões invocadas pela legislação de Pombal tenham estado na 

origem desta reposição. Elas eram uma resposta imprescindível e inadiável face à situação 
                                                             
20 Para este assunto confira-se Abreu, Laurinda, “As relações entre o Estado e a Igreja em Portugal, na segunda 
metade do século XVIII: o impacto da legislação pombalina sobre as estruturas eclesiásticas,” in Problematizar a 
História – Estudos de História Moderna em Homenagem a Maria do Rosário Themudo Barata, Lisboa, 
Caleidoscópio, 2007, p. 671. 
21 Veja-se a este respeito Lopes, Maria Antónia Lopes, “A intervenção da coroa nas instituições de protecção social 
de 1750 a 1820,” in Revista de História das Ideias. Tradição e Revolução, vol. 29, Coimbra, Instituto de História e 
Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008, p. 143. 
22 Recordemos que D. Maria I foi cognominada “A Piedosa”. 
23 Sobre as alterações verificadas no reinado de D. Maria confira-se Lopes, Maria Antónia, “A intervenção da coroa 
nas instituições de protecção social…,” pp. 142-143; Paiva, José Pedro; Lopes, Maria Antónia, “Introdução…,” p. 8. 
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existente de acumulação de encargos de missas aos quais não se podia dar cumprimento, bem 

como ao imenso poder social, político, económico acumulado pela Igreja.24 A legislação 

pombalina fora, aliás, muito crítica com os elementos do clero que se comprometiam a celebrar 

missas em número muito superior às que podiam efetivamente dizer, recebendo o pagamento e 

passando certidões falsas nas quais declaravam a sua celebração.25 Os logros tornavam-se 

patentes quando, temendo pela alma no momento da morte, estes clérigos deixavam em 

testamento um rol de missas que se tinham comprometido a celebrar, sem o terem efeito 

efetivamente. Por isso, as leis pombalinas tinham ainda incluído a retirada de capelas de missas 

aos religiosos que as não cumpriam, em favor dos denunciantes.  

E se algumas cláusulas foram repostas em 1796, depois de suspensas em 1778, outras 

houve que se mantiveram sempre em vigor. Deste modo, nunca foi suspensa a proibição de 

constituir a alma como herdeira de todos os bens, bem como se manteve sempre a interdição à 

fundação de capelas sobre bens de raiz, sendo apenas permitidas as que fossem constituídas e 

sustentadas em dinheiro corrente.26 O Estado manteve, portanto, a preocupação de assegurar 

que as propriedades do mundo dos vivos não se tornassem um monopólio do além, controlado e 

administrado pelos agentes da Igreja. No final do século XVIII, apesar de algumas resistências, 

podemos afirmar ser patente que a legislação pombalina ajustou o quadro legal a uma realidade 

inexoravelmente transformada pelo tempo. Ela veio legitimar comportamentos que sobrepunham 

os interesses das famílias aos das almas dos defuntos. Sendo conhecida a relutância com que, 

por vezes, os vivos cumpriam as disposições pias a que estavam obrigados, “se era sabida a 

acumulação de milhares de missas por celebrar, que o Vaticano facilmente perdoava e reduzia, 

                                                             
24 Na Época Moderna, a Igreja era um pólo político poderoso, que gozava de bastante autonomia. A este poder 
juntava ainda a sua força económica e financeira obtida através da doação de bens de raiz e de fundos monetários. 
Consulte-se sobre este aspeto Boschi, Caio César, Os leigos e o poder. (Irmandades Leigas e Política Colonizadora 
em Minas Gerais), São Paulo, Editora Ática, 1986, p. 41; Hespanha, António Manuel, “O poder eclesiástico. 
Aspectos institucionais,” in Mattoso, José (dir.), História de Portugal…, pp. 287-290. 
25 Estas críticas eram reconhecidas mesmo pelos elementos do clero. Veja-se Abreu, Laurinda, “A difícil gestão do 
Purgatório. Os Breves de redução de missas perpétuas do Arquivo da Nunciatura de Lisboa (séculos XVII-XIX),” in 
Penélope, Revista de História e Ciências Sociais, nº 30/31, Lisboa, Editora Celta, 2004, p. 59. 
26 Com estas restrições, a legislação pombalina atendia as queixas dos descendentes dos testadores que, muitas 
vezes, se viam prejudicados, em favor da Igreja, nas heranças de bens e dinheiro que lhes cabiam. Para este 
assunto verifique-se Durães, Margarida, “Filhos e enteados. Práticas sucessórias e hereditárias no mundo rural 
(Braga, séculos XVIII-XIX),” in Cadernos do Noroeste. Série História 1, 15, (1-2), Braga, Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade do Minho, 2001, pp. 180-181. 
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aos seus administradores, não havia justificação racional para manter em vigor tantos vínculos 

pios.”27 

Por outro lado, a proibição de instituir a alma como herdeira não foi um ato muito 

revolucionário. Estudos que têm vindo a ser efetuados chamam a atenção para o facto de, no 

século XVIII, o número de indivíduos que o fazia ser bem menor em comparação com o período 

situado entre o final do século XVI e o século XVII, algo que o estudo testamental que efetuámos 

para Braga confirmou. Para além disso, os trabalhos elaborados sobre esta temática têm vindo a 

demonstrar que a amortização de bens de raiz deixara de ser a forma preferencial de fundação 

de capelas de missas, possivelmente porque em tempos de dificuldades económicas e de falta 

de liquidez as corporações e os indivíduos que as recebiam, preferiam o dinheiro aos imóveis.28 

No fundo, Pombal legislara o que vinha sendo uma tendência anterior.  

As leis pombalinas teriam algum impacto no estabelecimento de legados pios nas 

confrarias bracarenses?29 Como se processou a sua instituição ao longo do século XVIII?30 Seria a 

constituição de capelas e legados de missas, baseados em bens de raiz, uma prática já em 

desuso na Braga setecentista?31 O quadro seguinte apresenta-nos a evolução da instituição de 

legados pios, nas confrarias mais poderosas financeiramente. A pertinência da sua inclusão, 

                                                             
27 Abreu, Laurinda, “Uma outra visão do Purgatório: uma primeira abordagem aos breves de perdão e de redução”, 
in Revista Portuguesa de História, tomo XXXIII, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1999, 
pp. 732. 
28 A este propósito leia-se Abreu, Laurinda, “Uma outra visão do Purgatório…,” pp. 732-733. Os legados recebidos 
pela Misericórdia de Vila Franca do Campo, nos séculos XVI e XVII foram sobretudo em bens de raiz. Consulte-se 
Medeiros, João Luís, “O morgadio dos pobres, as doações, os beneméritos e a gestão dos recursos patrimoniais da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo (das origens a meados de setecentos),” in Arquipélago – 
História, 2ª série, VII, Angra do Heroísmo, Universidade dos Açores 2003, pp. 15-30. 
29 No mundo rural, o impacto das leis pombalinas, referentes à fundação de legados pios perpétuos não se fez 
sentir, pois tais fundações eram raras e de dimensão muito reduzida. Para este assunto leia-se Durães, Margarida, 
“Porque a morte é certa e a hora incerta… Alguns aspectos dos preparativos da morte e da salvação eterna entre os 
camponeses bracarenses (séculos XVIII-XIX),” in Cadernos do Noroeste. Série Sociologia, vol. 13 (2), Braga, Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2000, pp. 332-335. 
30 Por ordem do arcebispo D. José de Bragança, em 1751, as confrarias necessitavam de uma autorização do 
Ordinário Diocesano para poderem aceitar legados pios perpétuos. Esta ordem mais não parecia ser do que a 
reconfirmação de um preceito das Constituições Sinodais, que aparentemente estaria a ser ignorado pelas 
irmandades. AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro dos termos de mesa da confraria 
de Nossa Senhora da Boa Memória, 1750-1774, fl. 2v.; AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos 
de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1735-1757, fl. 375; Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, 
Livro de termos de eleições, mesas e juntas da confraria de São Tiago da Cividade, 1628-1796, fl. 350v.; AINSB, 
Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da confraria de Nossa Senhora-a-
Branca, 1741-1766, fl. 111. 
31 Em Laciana, na região Leonesa, no século XVIII as fundações perpétuas eram constituídas maioritariamente sob 
bens de raiz. Relativamente a este aspeto leia-se Martín García, Alfredo, “Religiosidad y actitudes ante la muerte en 
la Montaña Noroccidental Leonesa: el concejo de Laciana en el siglo XVIII”, in Estudios Humanísticos. Historia, nº 4, 
León, Departamento de Historia Facultad de Filosofia y Letras de la Universidade de León, 2005, p. 170. 



491 
 

nesta primeira tabela, fica a dever-se igualmente ao facto de estas terem sido as confrarias que, 

entre aquelas que estudámos, receberam maior número de legados. 

 

Quadro 1: Legados estabelecidos nas confrarias bracarenses mais importantes, no século XVIII 

  Nº de legados por confraria/confrarias 

Décadas Santa Cruz São Vicente Nossa Senhora 

a Branca 

Bom Jesus dos 

Santos Passos 

Almas de São 

Vítor 

1701-1710 4 2 1 0 0 

1711-1720 2 2 2 0 0 

1721-1730 3 3 0 0 0 

1731-1740 4 9 5 2 0 

1741-1750 2 14 3 2 0 

1751-1760 3 3 a)  0 2 

1761-1770 3 2 a) 3 1 

1771-1780 0 1 1  0 0 

1781-1790 2 1 2 b) 1 

1791-1800 0 0 2 b) 0 

Total 24 39 16 7 4 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 32 

a) Entre 1751 e 1766 esta confraria esteve unida à de São Pedro dos Clérigos o que se reflete no facto de não ter 
recebido qualquer legado nestas duas décadas. 

b) Esta confraria uniu-se, na década de 1770, à de Santa Cruz, cessando definitivamente a sua existência. 

 

Analisando a forma como evoluiu a constituição de legados pios nas confrarias 

bracarenses mais opulentas, verificámos ter sido sobretudo na primeira metade do século XVIII 

que estes tiveram lugar, apesar de, até à década de 1760 ainda se verificarem valores 

assinaláveis. De facto, na centúria de 1700 o apogeu da atribuição dos legados a estas 

irmandades concentrou-se sobretudo entre 1730 e 1770. É importante realçar, contudo, como o 

nosso estudo se centrou somente no século XVIII, desconhecemos se na centúria anterior estas 

confrarias receberam um número de legados mais elevado, à semelhança do que sucedeu em 

várias das Misericórdias já estudadas.33 No cenário evolutivo aqui descrito teve um papel de 

                                                             
32 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número. 
33 Araújo, Maria Marta Lobo de, “Misericórdias….,” pp. 668-681. 
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destaque a irmandade de São Vicente, a qual beneficiou, nas décadas de 1730 e 1740, de um 

grande número de doações em favor da alma.34 Para isso contribuíram os vários legados pios 

instituídos por apenas um único indivíduo, como foram os casos de Custódio Dias Peixoto35 ou do 

abade de Fragosa. Por seu turno, na irmandade das Almas de São Vítor, foi nas décadas de 

1750 e 1760 que se recebeu o maior número de legados pios, possivelmente por ser uma 

irmandade mais recente, a qual só por esta altura estaria a atingir uma maior dimensão e 

projeção sociais que a tornariam mais suscetível de os receber.36 

 Contudo, parece ser nítida uma quebra nas últimas décadas do século XVIII, 

precisamente após a publicação das leis pombalinas. As fontes compulsadas em relação a estas 

irmandades demonstram uma tendência de desinvestimento, por parte dos bracarenses, na 

instituição de legados pios perpétuos.37 Que motivos estariam por detrás desta quebra? Seria 

esta uma consequência direta apenas da publicação das mesmas leis? Ou outras razões teriam 

contribuído para esta evolução? Para podermos elaborar um quadro evolutivo mais abrangente é 

fundamental analisar os dados referentes a outras confrarias da cidade, as quais não dispunham 

do prestígio social e do poder económico-financeiro das anteriores: 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Em Lisboa, a fundação de missas perpétuas conheceu um crescimento na segunda metade do século XVII, 
seguida de uma estabilização até à década de 1730. A este propósito confira-se Araújo, Ana Cristina, “Morte”, in 
Azevedo, Carlos Moreira (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 
272. 
35 Este indivíduo era dotado de bastantes posses. Para além dos vários legados pios que deixou à irmandade de São 
Vicente, determinou também a atribuição de um dote anual a mulheres órfãs honradas, de preferência parentes 
suas. Sobre Custódio Dias Peixoto veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, Filha casada, filha arrumada: a distribuição 
de dotes de casamento na confraria de São Vicente de Braga (1750-1870), Braga, CITCEM, 2011, pp. 25-28; 
Costa, Luís, A igreja paroquial de São Vicente, Braga, APPACDM, 1991, p. 44. 
36 Por exemplo, a confraria das Almas de São João da Ponte nunca recebeu qualquer legado nos séculos XVII e 
XVIII, provavelmente devido à sua pequena importância. Contudo, nem sempre o facto de se tratar de uma confraria 
importante era sinónimo de muitos legados recebidos. A confraria do Santíssimo Sacramento da Sé recebeu um 
número importante de legados mas, aparentemente, nenhum no século XVIII. Podemos entender este facto como 
um sinal da crise do Purgatório na Braga setecentista ou, em alternativa, como a tradução de um cenário no qual 
outras confrarias poderosas da cidade, na centúria de 1700, relegaram para segundo plano a confraria do 
Santíssimo Sacramento, no que dizia respeito à captação de legados pios. AISB, Fundo da confraria do Santíssimo 
Sacramento da Sé, Livro dos legados da confraria do Santíssimo Sacramento da Sé, 1687-1761, fls. 6-51v. 
37 A constituição dos legados pios perpétuos, bem como a sua dimensão, dependia também da fortuna ao dispor de 
cada um. Consulte-se Beaucarnot, Jean-Louis, Commemt vivaient nos ancetres? De leus coutumes a nos habitudes, 
Paris, Editions J-C- Lattès, 2006, p. 180. 
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Quadro 2: Legados instituídos em outras confrarias bracarenses do século XVIII 

 Nº de legados por confraria/confrarias 

Décadas São 

Crispim 

Santas 

Chagas 

Nossa 

Senhora da 

Boa Memória 

São Tiago da 

Cividade 

Menino Deus e 

São Gonçalo 

1701-1710 0 0 0 1 0 

1711-1720 0 0 0 0 0 

1721-1730 0 0 0 0 0 

1731-1740 2 0 0 0 0 

1741-1750 0 1 0 0 2 

1751-1760 0 0 0 0 0 

1761-1770 1 0 1 0 0 

1771-1780 0 0 0 0 0 

1781-1790 0 a) 0 0 a) 

1791-1800 1 a) 0 0 a) 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 38 

a) Estas duas confrarias cessaram actividade em meados da década de 1770. 

 

Como seria expetável, a atribuição de legados pios perpétuos nestas confrarias foi em 

número significativamente menor, comparativamente às anteriormente analisadas. De facto, os 

números verificados são bastante reduzidos, ou até insignificantes. Por exemplo, a confraria de 

São Tiago da Cividade, bem como a de Nossa Senhora da Boa Memória da Sé receberam 

apenas um único legado pio perpétuo, no decurso de todo o século XVIII. O mesmo cenário 

sucedeu na confraria das Santas Chagas da Cividade apesar de, neste caso, termos em atenção 

o facto de esta confraria se ter extinguido no início da década de 1770. De qualquer forma, 

fazendo uma análise mais ampla relativamente a estas associações, podemos verificar que a 

maioria dos legados por elas recebidos teve lugar, igualmente, sobretudo entre 1730 e 1770.39 

Deste modo, podemos apontar uma certa tendência na evolução da instituição de legados pios 

                                                             
38 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número. 
39 Apesar de detetarmos uma tendência evolutiva na generalidade das irmandades bracarenses, noutras instituições 
recetoras de legados pios, existiam, por vezes, exceções. Na Ordem Terceira local a quebra nos legados pios 
perpétuos pouco se fez sentir. Para esse assunto consulte-se Moraes, Juliana de Mello, Viver em Penitência: os 
irmãos terceiros franciscanos e as suas associações, Braga e São Paulo (1672-1822), Braga, Universidade do 
Minho, 2009, p. 194, dissertação de Doutoramento policopiada. 
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perpétuos nas irmandades bracarenses do século XVIII.40 Assim, entre 1700 e 1750, a tendência 

parece ter sido de subida, até atingir uma certa estabilização nas décadas de 1750 e 1760. Se 

nas primeiras décadas esse movimento foi mais limitado, a partir de 1730 ele intensificou-se.  

Que motivos poderão justificar esta evolução? A primeira metade da centúria do século 

XVIII corresponde ao reinado do rei D. João V, período no qual chegaram à metrópole grandes 

quantidades de ouro provenientes do Brasil, possibilitando uma maior circulação monetária que 

pode ter ajudado ao estabelecimento dos legados pios baseados neste capital.41 Não podemos 

esquecer, como já mencionámos, que a liberdade de testar em favor da alma e de fundar 

legados pios perpétuos era maior nesta altura. Estes fatores congregados, durante a primeira 

metade do século XVIII, podem ajudar a explicar a aposta de um conjunto importante de 

bracarenses no estabelecimento de fundações pias perpétuas, nas confrarias locais, até à 

década de 1760, em favor da sua alma. 

As últimas décadas do século XVIII, em contrapartida, foram de quebra notória.42 Nas 

irmandades de São Vicente e de Santa Cruz, verificámos que na última década não foi recebido 

nenhum legado pio perpétuo. As leis pombalinas limitaram, parcialmente, a capacidade de testar 

e de fundar encargos pios perpétuos. Recordemos que os testadores, entre 1769-1778, só 

podiam reservar a terça parte da terça da sua herança, para legados pios, não excedendo nunca 

o valor de 400 mil réis, exceto se se destinasse a instituições de beneficência, podendo nesse 

caso atingir os 800 mil réis. Ao analisarmos, no capítulo IV, os fundos monetários então 
                                                             
40 Na Galiza foi notória a quebra acentuada das fundações perpétuas de missas ao longo do século XVIII. Veja-se 
González Lopo, Domingo L., Los comportamentos religiosos en la Galicia del Barroco, Santiago de Compostela, 
Xunta de Galicia, 2002, p. 627. 
41 As primeiras grandes remessas de ouro brasileiro começaram a chegar a Portugal desde finais do século XVII. A 
sua abundância possibilitava a compra de todo o tipo de bens manufaturados ao estrangeiro. Para este assunto 
veja-se Castro, Armando de, “A política económica do marquês de Pombal e a sociedade portuguesa do século 
XVIII,” in Revista de História das Ideias, vol. 4, tomo 1, Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias da 
Universidade de Coimbra, 1982, p. 44; Oliveira, António Resende, “Poder e Sociedade. A legislação pombalina e a 
antiga sociedade portuguesa,” in Revista de História das Ideias…, p. 57. 
42 Em França, a partir de 1760, diminuíram os pedidos de sufrágios pela salvação da alma. Confira-se a este 
propósito Delcourt, Roxanne, “La mortalité dans la France d´ancien regime et du XIX siécle,” in Votre Genealogie, nº 
27, Octobre/Novembre, Laneuville, 2008, p. 27. Em Cádiz, ao longo do século XVIII, eram cada vez menos os 
testadores que fundavam obrigações de missas perpétuas. Veja-se Pascua Sànchez, Maria José de la, “La 
solidaridad como elemento del bien morir. La preparacion de la muerte en el siglo XVIII (el caso da Càdiz),” in 
Serrano Martín, Eliseo (coord.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular…, p. 363. Por seu turno, na capital 
portuguesa, diminuem as fundações perpétuas ao longo do século XVIII, ao passo que aumentam as missas 
avulsas. As pessoas parecem concentrar os seus encargos pios dentro de um espaço limite de tempo mais razoável, 
conscientes da desvalorização económica das aplicações a longo prazo, ainda que mantendo a crença no 
Purgatório. Consulte-se relativamente a este aspeto Araújo, Ana Cristina, “Vínculos de Eterna Memória: esgotamento 
e quebra de fundações perpétuas na cidade de Lisboa”, in Piedade Popular: Sociabilidades, Representações, 
Espiritualidades. Actas do Colóquio Internacional, Lisboa, Terramar, 1999, pp. 437-438. Leia-se também Lorenzo 
Pinar, Francisco Javier, Muerte y Ritual en la Edad Moderna, el caso de Zamora (1500-1800), Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 1991, p. 116. 
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empregues na constituição de capelas de missas quotidianas nas confrarias, constatámos que 

estes atingiam valores bem acima de um conto de réis. Ou seja, na prática, era vedada a 

instituição, por via testamental, de capelas de missas quotidianas. Também os legados que 

comportassem a celebração de duas ou mais missas semanais estavam impossibilitados por via 

testamental. Na verdade, em 1769, as confrarias só aceitavam legados de uma missa semanal, 

por valores superiores a 200 mil réis. Os fundos documentais analisados confirmaram que 

nenhum legado de missa quotidiana ou de mais do que uma missa semanal foi recebido entre 

1769 e 1778, demonstrando a influência das leis pombalinas neste aspeto. A impossibilidade 

prática de o fazer por via testamental, concorreu certamente para a redução do número de 

legados, pois muitos indivíduos apenas instituíam obrigações pias perto da morte, motivados 

pela incerteza sobre o destino das suas almas 

A referida legislação não levantara obstáculos financeiros para a fundação de capelas de 

missas perpétuas, baseadas em numerário, mediante um contrato estabelecido ainda em vida 

do instituidor. Todavia, os interessados deviam informar o Desembargo do Paço sobre o assunto, 

para este se pronunciar e certamente que o controlo mais apertado do Estado desencorajou a 

constituição de novos legados. Mas a verdade era que, de facto, ela era permitida sem 

limitações financeiras prévias. Ora mesmo as fundações de missas anuais ou mensais foram 

praticamente inexistentes, entre 1769 e 1778, nas confrarias estudadas. Por outro lado, como 

veremos, a esmagadora maioria dos legados pios perpétuos instituídos desde o início da 

centúria, foi fundada com uma base monetária e não em bens de raiz. Ou seja, a proibição 

legislativa de fundação de missas baseadas em bens de raiz não contribuiu para a quebra na 

instituição de legados verificada depois de 1770.  

Para além disso, em 1778, o governo de D. Maria I anulou os dispositivos legais que 

impediam aos testadores legarem mais do que a terça parte da terça das suas heranças, com o 

fim de salvarem a alma, mantendo somente a proibição de constituição desta como única 

herdeira. Ora, como vimos, nem por isso os números de atribuição de legados às confrarias 

retomaram os valores anteriores a 1770. Por isso outros fatores terão estado igualmente por 

detrás desta tendência evolutiva verificada nas últimas décadas da centúria. 

Deste modo, a difícil situação financeira e económica do período josefino, patenteada na 

chegada em cada vez menor quantidade do ouro brasileiro à metrópole,43 bem como nos maus 

                                                             
43 Efetivamente, o ouro brasileiro chegava em cada vez menor quantidade. Para este assunto leia-se Lopes, Maria 
Antónia, “As Misericórdias de D. José ao final do século XX”, in Paiva, José Pedro (dir.), Portugaliae Monumenta 
Misericordiarum, vol. 1, Lisboa, Círculo de Leitores, 2002, p. 80 A crise do comércio brasileiro levou o governo 
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anos agrícolas locais, na crise económica geral44 e na progressiva laicização terão contribuído 

também para esta quebra.45 O espírito crítico iluminista que perpassava na legislação pombalina 

sobre a relação entre vivos e defuntos podia estar presente em alguns indivíduos dos principais 

grupos sociais da cidade, os quais terão afrouxado as suas preocupações relacionadas com as 

penas do Purgatório.46 

Todavia é provável que existissem ainda outros motivos. Conforme observaremos 

posteriormente neste capítulo, as últimas décadas setecentistas, em Braga, foram marcadas 

pela acumulação de missas em atraso, respeitantes a legados pios perpétuos de algumas 

confrarias locais. Muitas vezes, estes sufrágios em atraso nunca foram celebrados. Estes 

incumprimentos pios seriam certamente motivo de interrogação sobre a pertinência da fundação 

                                                                                                                                                                                   
pombalino a tomar medidas no sentido de incrementar a indústria manufactureira nacional, bem como a procurar 
receitas no interior do reino, por exemplo, na propriedade eclesiástica amortizada. No fim do século, houve um certo 
crescimento comercial, mas o sector agrícola, maioritário, continuava a padecer de um atraso estrutural. Castro, 
Armando de, “A política económica do marquês de Pombal…,” p. 44; Macedo, Jorge Borges de, Problemas de 
história da indústria portuguesa no século XVIII, Lisboa, Editorial Querco, 1982, pp. 187-189, 200, 211. 
44 Nas décadas de 1760 e 1770 a produção nacional agrícola decresceu. No norte minhoto essa quebra foi ainda 
mais acentuada na década de 1790. Serrão, José Vicente, “A agricultura,” in Lains, Pedro; Silva, Álvaro Ferreira da 
(org.), História Económica de Portugal 1700-2000. O século XVIII, vol. I, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 
2005, pp. 155-156, 160, 169. Simultaneamente, a partir de 1760, as remessas de ouro brasileiro sofrem uma 
quebra, diminuindo consecutivamente as emissões monetárias. Rocha, Maria Manuela; Sousa, Rita Martins de, 
“Moeda e crédito,” in Lains, Pedro; Silva, Álvaro Ferreira da (org.), História Económica de Portugal 1700-2000. O 
século XVIII…, pp. 216-218. 
45 O povo estava completamente exposto às más colheitas agrícolas. Se uns se entregavam à vadiagem, para muitos 
a solução foi emigrar para o Brasil. Assim, eram cada vez menos os braços que trabalhavam a terra e esta não 
produzia. A este propósito confira-se Carvalhosa, Adelino, “A importância dos testamentos para o estudo das 
mentalidades; estudo de dois testamentos, de um rol de bens e de um codicilo: fins do século XVII, princípios do 
século XVIII,” in Boletim do Arquivo Distrital do Porto, vol. 3, Porto, 1986, p. 48. O período correspondente aos anos 
de 1770 a 1813 foi de crise depressiva na produção agrícola no norte litoral acima do rio Douro. Mas já os anos de 
1719-1721, 1737-1738 e 1746-1749, tinham sido marcados por quebras na produção agrícola na região de 
Guimarães. Relativamente a esta crise leia-se Amorim, Maria Norberta Simas Bettencourt, Guimarães 1580-1819. 
Estudo Demográfico, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1987, pp. 305-310. Em Braga, se a 
produção de cereal fora positiva na primeira metade do século XVIII, a partir de 1769 entra numa fase de grave 
crise, com as concomitantes quebras de produção, alta de preços e a fome que atingiu vários setores populacionais. 
Para este assunto consulte-se David, Henrique, “Aspectos da mortalidade no concelho de Braga (1700-1880),” in 
Bracara Augusta, Revista Cultural da Câmara Municipal de Braga, vol. XLIV, nº 96 (109), Braga, Camara Municipal 
de Braga, 1993, pp. 81-83. 
46  A ascensão de uma mentalidade laica na relação com a morte, influenciada pelo Iluminismo, é notória a partir de 
meados do século XVIII em França. Veja-se sobre este assunto Delcourt, Roxanne, “La mortalité dans la France 
d´ancien regime…,” p. 27. A sociedade francesa de meados da centúria setecentista parecia viver cada vez menos 
com o medo da morte. Os pensadores iluministas combateram a ideia de um Deus terrível julgador das almas, 
condenadas a sofrer no Purgatório ou no Inferno, a qual era apresentada e defendida pela Igreja Católica. Eles 
pretenderam banir a angústia humana perante a morte, destino natural de todo o ser humano. Influenciados por 
estas ideias, vários franceses abandonaram os preceitos religiosos do catolicismo. Para este assunto confira-se 
Favre, Robert, La mort dans la literature et la pensée françaises au siécle des lumières, Lyon, Presses Universitaires 
de Lyon, 1978, pp. 32, 77-79, 197-198, 339. Mas também em Portugal o espírito crítico setecentista abalava os 
princípios teológicos. “Fé e razão digladiavam-se, deixando os crentes confusos.” Bernardino, Teresa, Sociedade e 
atitudes mentais em Portugal, 1777-1810, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986, p. 134. 
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de legados perpétuos os quais, a médio ou longo prazo, corriam o sério risco de não serem 

cumpridos.47  

Para além deste aspeto, as irmandades recebedoras do maior número de legados 

perpétuos, mais cedo ou mais tarde, ver-se-iam confrontadas com a questão da impossibilidade 

prática do seu cumprimento, por limitações económicas e humanas.48 Cada legado pio recebido, 

sendo uma fonte de receita para as confrarias, representava igualmente uma despesa perpétua, 

bem como a necessidade de clérigos celebrantes em número suficiente e ainda a existência de 

locais apropriados para a realização destas celebrações. Por isso, podemos também colocar a 

hipótese de as próprias irmandades restringirem a receção de legados pios perpétuos, apenas 

aceitando aqueles que lhes parecessem financeiramente vantajosos e de mais fácil execução. A 

longa experiência que possuíam neste campo tornou-as mais cautelosas e criteriosas na 

aceitação de legados.49  

Na análise da evolução do número de legados pios perpétuos recebidos, é igualmente 

importante saber se estes eram constituídos em dinheiro, ou em bens de raiz. Como já 

aventámos anteriormente, a lei pombalina, em Braga, veio consagrar uma prática corrente. 

Analisando os dados compulsados nos vários arquivos confraternais, verificámos que 

praticamente todos os legados pios perpétuos foram fundados em dinheiro, durante o século 

XVIII. Não deixaram de existir, obviamente, algumas exceções. Na confraria de Nossa Senhora 

da Boa Memória foi aceite em 1766 um legado pio perpétuo de três missas de Natal, instituído 

                                                             
47 Em Málaga, ao longo do século XVIII, as fundações perpétuas de missas vão diminuindo consideravelmente, pelas 
dificuldades económicas e desvalorização da moeda que tornava cada vez mais difícil o cumprimento dos encargos 
pios por parte das igrejas, conventos e irmandades. Consulte-se a este respeito Gadow, Marion Reder, Morir en 
Malaga…, p. 124. Do mesmo modo, em Paris, foi no século XVII que houve o maior número de fundações de 
missas perpétuas. Consulte-se Chaunu, Pierre, La mort à Paris, XVI, XVII, XVIII siécles, Paris, Fayard, 1978, p. 411. 
48 Nas Misericórdias, esses constrangimentos manifestaram-se em força no século XVIII quando a depreciação dos 
bens e raiz e dos capitais a seu cargo, bem como o acumular de créditos mal parados as tornaram incapazes de 
responder às inflações, pondo em causa o cumprimento dos legados pios, das disposições testamentárias e do 
pagamento aos capelães. A este propósito leia-se Sousa, Ivo Carneiro, “As Misericórdias de Lisboa a Manila: muito 
poder e alguma caridade,” in Campus Social, nº 2, Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas, 2005, p. 119. Na 
verdade, o crescente endividamento das populações ao longo do século XVIII tornou difícil o cumprimento, nos 
prazos estabelecidos, do pagamento dos juros do capital mutuado e dos foros dos bens de raiz. Confira-se Araújo, 
Maria Marta Lobo de, “As Misericórdias e a salvação da alma: as opções dos ricos e os serviços dos pobres em 
busca do Paraíso (séculos XVI-XVIII), in Faria, Ana Leal de; Braga, Isabel Drumond (coord.), Problematizar a 
História…, p. 401. 
49 Efetivamente na documentação compulsada encontrámos referências a alguns exemplos de legados pios 
propostos, os quais as Mesas das irmandades não aceitaram, por concluírem não serem vantajosos os valores que 
se ofereciam. AISB, Fundo da confraria do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro de termos de mesa da confraria do 
Santíssimo Sacramento da Sé, 1767-1800, fls. 218v.-219; AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de 
termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1757-1772, fls. 29v.-31, 277-277v.; Livro de termos de mesa 
e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fl. 80v.; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro dos 
termos de junta da irmandade de São Vicente, 1796-1806, fl. 13. 



498 
 

pelo padre António Monteiro Pacheco, para o qual deixou uma imagem do Menino Jesus e 11 

“medidas” de pão meado, ou seja, constituído por milho e centeio, provenientes da freguesia do 

Prado e que eram pagas pelo caseiro.50 

Já na documentação compulsada relativa à irmandade de Santa Cruz registámos três 

casos. Em 1706, Maria Pereira deixou um legado perpétuo que consistia na nomeação de um 

capelão com a obrigação de rezar no coro as horas canónicas, celebrar uma missa quotidiana e 

mais três missas no dia de Natal. Para sustentação deste legado pio perpétuo a legatária deixou 

à irmandade administradora uma quantia em dinheiro, a que adicionou 60 “medidas” e meia de 

pão, bem como quatro galinhas, provenientes da renda de uma herdade.51 Em 1764, Agostinha 

Maria determinou em testamento a celebração perpétua de 32 missas anuais, sendo 30 delas 

celebradas na igreja matriz de Barcelos e as restantes na igreja de Santa Cruz, para o que legou 

à respetiva confraria 35 “medidas” de pão meado, uma galinha e um frango. Estes bens 

provinham de terras existentes na freguesia de Santa Eugénia de Rio Cobo, em Barcelos.52 No 

termo de aceitação, os gestores não se comprometiam a cumprir o legado se as referidas 

medidas determinadas não fossem pagas anualmente como ficava estabelecido. Ou seja, os 

mesários precaviam-se contra eventuais desvalorizações fundiárias, especialmente em anos de 

menor produção agrícola. Posteriormente, em 1796, as medidas foram vendidas a um 

comprador que ficou com o encargo de mandar celebrar as missas, desencarregando-se a 

irmandade de o fazer.53 

O último exemplo refere-se ao Dr. Manuel Almeida Passos, médico da freguesia de 

Ferreiros, que deixou toda a sua herança em bens e dinheiro à irmandade de Santa Cruz. A 

confraria ficou com o encargo de mandar celebrar todos os dias, na capela que o médico 

mandara erigir na sua quinta, uma missa por sua alma e pela da esposa, bem como em sufrágio 

                                                             
50 AISB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro dos termos de mesa da confraria de Nossa 
Senhora da Boa Memória, 1750-1774, fls. 96v., 97, 101-103. 
51 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1701-
1734, fls. 90-90v., 99. A associação de fundos monetários com bens de raiz, como forma de sustentação dos 
legados pios foi também praticada por legatários da Misericórdia de Fão. Para este assunto confira-se Mariz, Carlos 
Domingos da Venda, A Santa Casa da Misericórdia de Fão: quatro séculos de história, Fão, Santa Casa da 
Misericórdia de Fão, 2000, pp. 71-73. 
52 Para a fundação da Misericórdia de Almeida, Pero Garcia e sua mulher Catarina Fernandes deixaram 300 
alqueires de trigo de renda anual a dita casa, com a obrigação de serem rezadas por suas almas, na capela da dita 
confraria, missas à segunda, terça, quarta e sexta-feira cada semana, bem como nos dias de Nossa Senhora, no dia 
de Páscoa e no dia de Pentecostes. Confira-se para este assunto Carvalho, José Vilhena, Santa Casa da Misericórdia 
de Almeida, apontamentos históricos, José Vilhena de Carvalho, Guarda, Tipografia Véritas, 1971, não paginado. 
53 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1757-
1772, fls. 305-306. 
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das almas da obrigação de ambos, a que acrescentou ainda três missas no dia de Natal.54 Para 

além destas cláusulas, a irmandade comprometeu-se a celebrar as festas de São Nicolau 

Tolentino e de São Manuel, santos da devoção do testador, com missa cantada a cantochão e 

um sermão.55 A vontade inicial do testador era legar a sua herança à Santa Casa da Misericórdia, 

mas esta por motivo que desconhecemos não aceitou.56 Estaria reticente face aos encargos do 

legado pio?57 

O trabalho de investigação efetuado não revelou outros legados pios perpétuos 

instituídos sobre bens de qualquer natureza. Os demais que pudemos analisar foram fundados 

com base em dinheiro corrente, sendo os juros do empréstimo destes capitais que financiavam 

o pagamento das missas. Efetivamente, já desde o início do seculo XVIII, se denota a 

consolidação desta prática, em Braga. As duas partes, o legatário e a instituição administradora 

e recetora do legado, tinham de chegar a acordo sobre os montantes legados para sustentar 

estas fundações perpétuas de missas. Portanto, verificámos que os bracarenses estabeleciam 

vínculos pios perpétuos com base em numerário.58 Aparentemente, quer os instituidores, quer os 

beneficiários, sentiam mais segurança nesta forma de instituição de obrigações pias perpétuas.59 

Assim, a quebra dos legados pios perpétuos instituídos não ficou a dever-se somente à 

legislação pombalina. Ela inseria-se num quadro de transformações políticas, sociais e 

económicas nacionais e europeias. A crise económico-financeira que atingiu o país e a região 

bracarense, a partir de meados do século XVIII, restringiu a capacidade de fundação de novos 

                                                             
54 No século XVI, Pero Anes do Canto edificou uma capela na sua Quinta de São Pedro, na localidade dos Biscoitos, 
Açores, na qual era celebrada uma missa quotidiana por sua alma, pela da primeira esposa, por outros familiares e 
pelos fregueses da referida capela. Veja-se Gregório, Rute Dias, “Configurações do patrocínio religioso de um ilustre 
açoriano do século XVI, o 1º Provedor das Armadas, Pero Anes do Canto,” in Arquipélago – História, 2ª série, III, 
Angra do Heroísmo, Universidade dos Açores, 1999, pp. 29-35. 
55 Sobre este legado do Dr. Manuel Almeida Passos leia-se igualmente Costa, Luís, O templo de Santa Cruz, Braga, 
Edição da Irmandade de Santa Cruz, 1993, pp. 51-52. 
56 Na verdade, a Misericórdia da cidade já recusara anteriormente legados ou heranças que não considerava 
vantajosos economicamente. Para este assunto consulte-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. 
Composição da irmandade, administração e recursos (das origens a cerca de 1910), volume II, Braga, Santa Casa 
da Misericórdia de Braga e autora, 2003, p. 517. 
57 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Cópia do Traslado do Testamento do Dr. Manuel de Almeida Passos, 
Edição da Irmandade de Santa Cruz, Braga, Tipografia da Casa do Globo, 1917, pp. 1-10. 
58 Também na Misericórdia da Póvoa de Varzim, na segunda metade do século XVIII, a grande maioria dos legados 
pios perpétuos foi fundada em numerário. Confira-se Dionísio, Paula Carolina, A Santa Casa da Misericórdia da 
Póvoa de Varzim: assistência e caridade numa vila piscatória, Póvoa de Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim, 2005, p. 144. Igual situação se verificou na Misericórdia de Vila do Conde. Consulte-se s.a., Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde. Um legado. 1510-1975, vol. I, Vila do Conde, Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde, 2010, pp. 90-93. 
59 Possivelmente, motivada pela maior circulação de moeda proveniente do ouro do Brasil, bem como pela incerteza 
dos rendimentos das propriedades em maus anos agrícolas. 
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compromissos pios, ao passo que os já existentes dificilmente se cumpriam, motivando um certo 

descrédito na sua eficácia, aos olhos dos bracarenses setecentistas. Todavia, a diminuição nos 

legados pios fundados parece ter ocorrido num período mais tardio da centúria, em comparação 

com outras zonas do país e do mundo católico ocidental.60 É possível que sendo Braga um centro 

religioso de extrema importância nacional, onde a influência da Igreja mais se fazia sentir, as 

novas ideias sobre as relações entre os vivos e os defuntos, conhecessem um progresso mais 

reduzido do que noutras regiões, onde o descrédito no Purgatório se começara a fazer sentir 

mais cedo.61 

Por outro lado, sabemos que nem todas as irmandades bracarenses receberam legados 

neste século. O estudo dos acervos documentais das confrarias das Almas de São João da 

Ponte, de Nossa Senhora do Bom Despacho, de Santo Homem Bom, de Santo Amaro da Sé e 

da de Nossa Senhora do Ó do Hospital, parece indicar que estas instituições não receberam 

qualquer legado de missas perpétuas no século XVIII. Já a confraria do Menino Deus e de São 

Gonçalo, por seu turno, sabemos que aceitou apenas dois legados simultâneos em 1750, os 

únicos que parece ter recebido ao longo de toda a sua existência.62 Tal cenário aponta para a 

existência de certas confrarias bracarenses que, pelo seu prestígio e implantação junto da 

população local e nas elites detentoras de capacidade financeira e económica, detiveram um 

monopólio nos legados instituídos perpetuamente, com o objetivo de alcançarem a salvação da 

alma dos seus legatários.63 

 

7.2 As dificuldades crescentes na celebração dos compromissos pios perpétuos 

  

 Ao analisarmos a quebra no número de legados pios perpétuos recebidos pelas 

principais confrarias bracarenses, nas últimas décadas do século XVIII, fomos discutindo razões 

explicativas da evolução que verificámos. É nosso objetivo, todavia, aprofundar esta questão. 

Quando analisámos os sufrágios prestados pelas confrarias aos seus irmãos defuntos, no 

                                                             
60 Na região francesa da Provença essa quebra denota-se desde o início do século XVIII. Vovelle, Michel, La mort et 
l´occident de 1300 à nos jours, Paris, Éditions Gallimard, 1983, pp. 346-347. 
61 A este respeito verifique-se Vovelle, Michel, Les âmes du purgatoire ou le travaile du deuil, Paris, Gallimard, 1996, 
p. 113. 
62 AISC, Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da 
irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776, fls. 368v.-269. 
63 Em Lisboa na Idade Moderna, os grandes testadores da nobreza e da burguesia investiam nas missas pela 
salvação da alma não só como devoção, mas também como amplificação do seu poder e do seu prestígio. Leia-se 
Araújo, Ana Cristina, “Despedidas triunfais…,” p. 20. 
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capítulo VI, verificámos que, sobretudo na segunda metade do século XVIII, estes, por vezes, 

eram celebrados com atraso. As instituições confraternais atribuíam este cenário ao facto de os 

clérigos exigirem maior pagamento pela sua celebração, bem como à falta de sacerdotes 

suficientes, para dar satisfação a todos os compromissos pios.64 Ora se este cenário teve lugar 

em relação às missas pelos irmãos falecidos, podemos interrogar-nos se uma situação idêntica 

não se verificou também no que diz respeito aos sufrágios dos legados pios perpétuos. Estes 

tinham uma dificuldade adicional: várias destas obrigações pias estabeleciam a celebração de 

missas todos os dias e em determinados altares. Os eventuais atrasos na sua celebração 

significavam, deste modo, o não cumprimento escrupuloso das obrigações preceituadas pelos 

instituidores. 

 Sabemos que este problema esteve presente um pouco por todo o mundo católico 

moderno setecentista.65 Procuremos, então, analisar se nas confrarias bracarenses esta questão 

se colocou, quando e de que modo. Encontraremos nestas instituições algum padrão evolutivo 

relativamente à celebração das missas perpétuas? O estudo relativo às principais irmandades da 

cidade, sobre as quais temos dados detalhados, parece demonstrar uma clara tendência. Tal 

como assinalámos em relação aos sufrágios pelos irmãos defuntos, no capítulo anterior, foi 

sobretudo na segunda metade do século XVIII que se acumularam as referências à existência de 

missas de legados pios perpétuos, que não estavam a ser celebradas nos dias preceituados 

pelos instituidores.66 A última década do século XVIII parece ter sido, aliás, a mais problemática 

para as irmandades de Santa Cruz, Nossa Senhora-a-Branca e São Vicente. As principais 

confrarias bracarenses estavam a ter dificuldades crescentes na satisfação pronta dos seus 

                                                             
64 Sobre a falta de sacerdotes suficientes para celebrar os encargos de missas na região da Provença confira-se 
Vovelle, Michel, Pieté baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIé siécle, Paris, Librairie Plon, 1973, p. 118. 
Na Misericórdia do Funchal este problema colocou-se igualmente na década de 1790. Jardim, Maria Dina dos 
Ramos, A Santa Casa da Misericórdia do Funchal no século XVIII, Coimbra, Centro de Estudos de História do 
Atlântico; Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 1997, pp. 37-41. Na verdade, no final do século XVIII, a falta de 
sacerdotes, os quais exigiam pagamentos elevados para celebrar as missas, era um problema também na ilha de 
São Miguel nos Açores. Veja-se a este respeito Costa, Susana Goulart, “Da eternidade à historicidade. Traços das 
fundações pias setecentistas na ilha de São Miguel,” in Arquipélago – História, 2ª série, IX, Angra do Heroísmo, 
Universidade dos Açores, 2005, p. 320. 
65 Em Braga, a Misericórdia local de igual modo parece ter passado pelas mesmas dificuldades. Consulte-se a este 
respeito Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Assistência material e espiritual (Das origens a cerca de 
1910), vol. III, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2006, pp. 494-533. 
66 Ou seja, em Braga o atraso celebrativo das missas de legados, nas confrarias locais, acentua-se a partir sobretudo 
da segunda metade do século XVIII. Todavia, no país, essa era uma questão já presente desde o início desta 
centúria. Leia-se a este propósito, Penteado, Pedro, “Confrarias,” in Azevedo, Carlos Moreira de (dir.), Dicionário de 
História Religiosa, vol. II, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 333. 
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compromissos perpétuos, após 1750.67 Estudando as fontes documentais relativas a estas 

instituições, verificámos que o principal motivo destes atrasos era, novamente, o facto de os 

capelães pedirem mais dinheiro pela celebração dos sufrágios, especialmente em épocas de 

maior crise económica.68 Associada a esta dificuldade estava a própria insuficiência do número 

de clérigos disponíveis para celebrar as missas.69 Em suma, nestas alturas diminuíam os 

recursos humanos, face às necessidades pias existentes; por outro lado, e também devido a esta 

diminuição, os clérigos exigiam aumentos nos honorários respeitantes aos sufrágios, o que 

tornava a satisfação dos legados mais difícil, especialmente quanto o rendimento destes não 

conseguia acompanhar esta subida de preços.  

Por outro lado, os mesários de Santa Cruz referiam também que a má organização na 

distribuição dos legados pelos sacerdotes celebrantes, tinha como resultado a não celebração de 

alguns dos sufrágios por “lapso” ou “esquecimento”. De facto a gerência de milhares de missas 

provenientes de legados perpétuos, recebidos ao longo de séculos, era uma “pesada máquina 

económica de salvação espiritual” a que se tornava difícil dar uma resposta eficaz.70 Talvez por 

                                                             
67 Também na documentação da irmandade de Nossa Senhora do Rosário há referências a missas de legados em 
atraso nas décadas de 1770, 1780 e 1790. AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora do Rosário da Sé, Livro de 
termos da confraria de Nossa Senhora do Rosário, 1759-1793, fls. 112, 193; Livro de termos da confraria de Nossa 
Senhora do Rosário, 1793-1805, fls. 2-7.  
68 Em 1782, o capelão do hospital do Espírito Santo de Portel decidira abandonar o seu cargo, entre outros motivos, 
por considerar ser mal pago pelos serviços que prestava. Veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, “O hospital do 
Espírito Santo de Portel na Época Moderna,” in Cadernos do Noroeste, Série História 3, 20 (1-2), Braga, Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2003, p. 361-368. 
69 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de termos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1790-1874, fl. 4v.; AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e juntas 
da irmandade de Santa Cruz, 1701-1734, fl. 105v.; Livro de termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 
1757-1772, fls. 55v.-56, 443v., 445; Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fl. 
394; Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fl. 123v.; Fundo da irmandade das 
Santas Chagas, Livro dos termos de mesa da irmandade das Santas Chagas, 1658-1774, fls. 378, 379, 452v.; 
Livro dos termos de eleições, mesas e juntas da confraria de São Tiago da Cividade, 1628-1796, fls. 65v., 383, 
432v.; Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro de termos de mesa da irmandade do Bom 
Jesus dos Santos Passos, 1740-1772, fls. 387v.-388; AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora da Boa Nova, 
Livro de termos da confraria de Nossa Senhora da Boa Nova, 1733- 1771, fls. 36v.-37; Fundo da irmandade de 
Nossa Senhora-a-Branca, Livro dos termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-1787, fls. 
179-179v.; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1787-1805, fls. 50, 52; AISVTE, 
Fundo da irmandade de São Vicente, Livro dos termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1700-1720, fl. 230v.; 
Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-1765, fls. 282-282v.; Livro dos termos de mesa da 
irmandade de São Vicente, 1765-1772, fls. 168-168v., 172; Livro dos termos de mesa da irmandade de São 
Vicente, 1790-1796, fls. 73v.-74v. 
70 A Santa Casa da Misericórdia de Braga tinha recebido tantos legados que, na década de 1780, a Mesa teve 
necessidade de elaborar um mapa detalhado e claro de todos os legados, missas e capelas a que a irmandade 
estava obrigada. Na realidade já havia dúvidas e enganos sobre a quantidade de sufrágios a celebrar, bem como em 
que dias e altares. Confira-se para este assunto Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. A assistência no 
Hospital de São Marcos, volume IV, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Braga e autora, 2006, pp. 193-194. A 
Misericórdia de Ceuta, por seu turno, perdeu, no século XVIII, documentação relativa aos seus legados. Del Rio, 
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este motivo, tentando contornar tais dificuldades, os clérigos, por vezes, diziam as missas fora 

dos dias preceituados, noutros altares.71 Os próprios mesários pediam autorizações eclesiásticas 

para poderem mandar celebrar noutros altares, os sufrágios que os legatários tinham 

preceituado para um altar específico, procurando altares onde a celebração fosse menos 

dispendiosa e que não estivessem tão sobrecarregados.72  

Para além destes aspectos, não era raro o registo destes livros ser confuso e pouco 

propiciador de eficácia. O sector era muito pesado, tinha alcançado grandes dimensões e exigia 

uma contabilidade eficaz, o que nem sempre se verificava. 

 Contudo, esta tendência detetada em várias irmandades parece não ser extensível a 

outras congéneres. É provável que, em alguns casos, este cenário se tenha ficado a dever ao 

facto de algumas confrarias terem terminado a sua existência antes do fim do século XVIII. Por 

exemplo, na confraria de Santa Ana, não encontrámos nenhuma referência a sufrágios de 

legados pios em atraso, até 1737, ano do fim da instituição. Mas noutras organizações 

confraternais que se mantiveram em funcionamento ao longo de todo o século XVIII, verificámos 

não existirem igualmente estas referências. Foi o que constatámos na confraria de Nossa 

Senhora da Boa Memória, da Sé, bem como na irmandade das Almas, de São Vítor. O facto de 

estas instituições terem um número reduzido de legados, que tinham sido fundados no século 

XVIII, poderá explicar este fenómeno?73  

Os dados relativos à confraria das Santas Chagas fazem referência a algumas missas de 

legado em atraso, em 1749, as quais foram celebradas pouco depois. As fontes desta instituição 

demonstram ainda que, em 1772/73, não foram ditas 12 missas de um legado pio perpétuo, 

possivelmente denotando as dificuldades financeiras de uma instituição que no ano seguinte 

                                                                                                                                                                                   
Manuel Câmara, Beneficencia y asistencia social: La Santa y Real Hermandad, Hospital y Casa de Misericordia de 
Ceuta, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 1996, pp. 175-176. 
71 A Misericórdia bracarense por não ter capelães suficientes para celebrar todas as missas que tinha por obrigação 
legatária, mandou celebrar alguns sufrágios fora da sua igreja, em especial daqueles legados que não prescreviam a 
celebração das missas na Santa Casa. Leia-se Castro, Maria de Fátima, “Capelães, devoções e obrigações pias na 
instituição do licenciado e abade Domingos Peres na Santa Casa da Misericórdia”, in Bracara Augusta, Revista 
Cultural da Câmara Municipal de Braga, vol. L, nºs 104-105 (117-118), Braga, Câmara Municipal de Braga, 
2001/02, p. 233. 
72 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da confraria de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1670-1741, fls. 78v., 79v.; AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro 
dos legados da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1734-1810, fls. 2-41, 90-93, 141-144, 208-212v.; 
AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro dos termos de mesa da irmandade das Santas 
Chagas, 1658-1774, fl. 325v.; Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fl. 38v.; 
AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1790-1796, 
fls. 23, 64v. 
73 Também não registamos qualquer referência a sufrágios perpétuos em atraso na confraria do Santo Nome de 
Deus e São Gonçalo. 
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seria unida à irmandade de Santa Cruz. Todavia, nos restantes anos não parece ter havido 

qualquer falha no cumprimento das obrigações legatárias.74 

Por seu turno, o estudo das fontes documentais da confraria do Santíssimo Sacramento 

da Sé não revelou nenhuma indicação sobre a existência de missas perpétuas em atraso, ainda 

que, neste caso, a série de livros de atas não esteja completa. Este cenário patente na confraria 

do Santíssimo Sacramento é importante, pois esta instituição tinha vários legados pios a seu 

cargo e era uma das mais poderosas da cidade. 

 No que diz respeito à confraria de São Crispim e São Crispiniano da Sé, encontrámos, 

na década de 1760, referência a alguns sufrágios perpétuos que teriam ficado por celebrar nas 

décadas de 1730, 1750 e 1760. Embora as fontes não sejam totalmente explícitas sobre os 

motivos, parece ter havido alguma negligência, e não a falta de rendimentos ou de sacerdotes, 

para justificar as faltas na celebração de algumas dessas missas. A Mesa parecia desconhecer 

as lacunas na celebração destes sufrágios, tendo apenas tomado conhecimento mediante 

informação dos confrades que, então, fizeram uma revisão às contas financeiras e aos 

documentos da instituição. Nas décadas de 1770 a 1800 não encontrámos referências a missas 

de legados, em atraso, os quais foram sempre cumpridos, segundo as certidões de missas da 

confraria.75 

Na confraria de Nossa Senhora do Ó, há referência a algumas missas de um legado, 

entre fins do século XVII e 1707, que tinham ficado por dizer. 76 Aparentemente, a instituição 

debatia-se com um conflito relativo a este legado, por motivo que não pudemos apurar e, por 

isso, não celebrou todos os sufrágios nesses anos. Todavia, por imposição do Juiz dos Resíduos, 

viu-se compelida a mandar celebrar posteriormente as missas em atraso. É provável que as 

circunstâncias presentes na instituição do referido legado se tivessem alterado 

substancialmente, por exemplo, pela perda ou desvalorização dos bens que o sustentavam.77  

                                                             
74 AISC, Fundo da confraria das Santas Chagas, Livro das missas dos irmãos defuntos e legados da confraria das 
Chagas, 1695-1774, fl. 319; Livro dos termos de mesa da irmandade das Santas Chagas, 1658-1774, fl. 359. 
75 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro dos termos da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1760-1790, fls. 43v.-44. 
76 As fontes documentais da confraria de Santo Homem Bom revelam o atraso na celebração de sufrágios relativos a 
um legado, desde o início do século XVIII até ao ano de 1716, bem como nos fins da década de 1770. Esta situação 
era motivada pela insuficiência dos rendimentos dos bens de raiz que suportavam o legado, bem como pela 
exigência de maiores pagamentos das missas por parte dos sacerdotes. AISVTE, Fundo da irmandade de Santo 
Homem Bom, Livro dos termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1690-1742, fls. 41v.-42; Livro de 
termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1765-1783, fl. 197v. 
77 Também em Zamora, na Idade Moderna, a perda de rendas motivada por maus anos agrícolas e falta de gente 
para trabalhar as terras impedia a celebração de várias missas. Leia-se, a este propósito, Lorenzo Pinar, Francisco 
Javier, Muerte y Ritual en la Edad Moderna…, p. 241. 
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Gravura 8: Folha de rosto dos Estatutos da confraria das Santas Chagas, 1719 
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Uma situação desse cariz era motivo de impedimento da celebração das missas previstas. De 

qualquer forma, depois desta menção, não existem referências a outros sufrágios em atraso, 

pelo menos até 1753, data em que termina o último livro de atas.78 

 Constatamos, pois, que o problema das missas em atraso, referente aos legados 

perpétuos, não atinge as irmandades bracarenses de forma igual. Há exemplos de confrarias 

que, na segunda metade do século XVIII, estavam confrontadas com uma difícil situação 

relativamente ao cumprimento dos sufrágios instituídos perpetuamente e outras em que esse 

cenário parece não suceder de forma substancial. As confrarias mais poderosas, que tinham 

recebido muitos legados ao longo da Idade Moderna, foram as mais afetadas. O número de 

encargos pios que se comprometeram a celebrar, alguns deles já com séculos de existência, 

aliado ao facto de os bens de raiz que os sustentavam se desvalorizarem ou se perderem, bem 

como os atrasos nas cobranças dos juros dos capitais mutuados devem ter contribuído para este 

problema.79 Por seu turno, as organizações confraternais de menor dimensão, que possuíam 

poucos encargos pios, geralmente estabelecidos em data mais recente, parecem ter lidado 

melhor com estas dificuldades. 

 Todavia, há um aspeto que é necessário explicitar convenientemente. As missas em 

atraso dos legados foram sempre celebradas posteriormente? Nesta pergunta, há um fator 

importante a ter em atenção. A Misericórdia de Braga tinha obtido um Breve Papal em 1713, 

que lhe concedia o privilégio de arrecadar o dinheiro dos legados pios não cumpridos, 

estabelecidos por testamento, dinheiro esse que se destinava a curar doentes no hospital de São 

Marcos.80 Ou seja, estas instituições ficavam obrigadas a entregar à Misericórdia o dinheiro que 

deveria ter custeado a realização dos sufrágios. Posteriormente, o papa Bento XIV alargou essas 

                                                             
78 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital, Livro de termos da irmandade de Nossa 
Senhora do Ó do Hospital, 1695-1727, fls. 85v., 113v. 
79 As fundações de missas perpétuas só podiam efetivamente manter-se enquanto os bens ou fundos monetários 
que as sustentavam não se esgotassem ou tornassem insuficientes para cumprir os sufrágios. Consulte-se a este 
respeito Beaucarnot, Jean-Louis et al, “La mort: representations, croyances, coutumes… du XVI au XIX siècle,” in La 
revue française de génealogie, número special, Paris, 2011, p. 24. Na Misericórdia de Ceuta, no século XVIII, o 
dinheiro dos legados pios era, por vezes, desviado para outros fins o que motivava a não celebração de vários 
sufrágios. Veja-se Del Rio, Manuel Câmara, Beneficencia y asistencia social…, pp. 175-176. 
80 A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no século XVI, fora a primeira a receber do Vaticano esta prerrogativa de 
arrecadação dos rendimentos dos legados não cumpridos estabelecidos em testamento. Se os rendimentos não 
eram aplicados nos sufrágios, a lógica era a de que sendo aplicados na cura dos doentes dos hospitais destas 
instituições as almas dos instituidores dos legados seriam igualmente beneficiadas. A Misericórdia bracarense 
reclamou junto do papa as mesmas regalias em 1713, sendo estas posteriormente alargadas aos legados 
estabelecidos por contrato. A este propósito leia-se Abreu, Laurinda dos Santos, Memórias da Alma e do Corpo…, p. 
145. 
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regalias aos legados instituídos por contrato,81 ou seja, durante a vida do instituidor. Este 

alargamento foi a resposta a uma solicitação da Misericórdia local.82 Na verdade, o primeiro 

Breve tinha uma abrangência limitada, apenas possibilitando à Santa Casa a arrecadação de 

receitas provenientes de parte dos legados pios não cumpridos.83 Através destes Breves, se as 

confrarias de Braga não conseguissem celebrar as missas a que se tinham comprometido a 

título perpétuo, tinham de as pagar ao hospital da Misericórdia local. Estes fatores ajudam-nos a 

verificar se as irmandades deixaram ou não de celebrar definitivamente alguns sufrágios. 

 Constatámos que em muitas confrarias os sufrágios dos legados perpétuos, foram 

praticamente sempre cumpridos, o que vem em consonância com o facto de estas instituições 

não terem referências a missas em atraso.84 O estudo das fontes documentais das irmandades 

das Almas de São Vítor, de Santa Ana, do Santo Nome de Deus e São Gonçalo, de Nossa 

Senhora da Boa Memória, do Santíssimo Sacramento da Sé, de Nossa Senhora da Boa Nova e 

de Nossa Senhora do Ó, mostram-nos que as suas obrigações espirituais foram sempre 

cumpridas.85 Uma situação bastante similar encontrámos na confraria das Santas Chagas da 

                                                             
81 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1757-
1772, fls. 115-115v.; Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro de estatutos da confraria do apóstolo 
São Tiago da igreja da Cividade, 1739, fls. 41-41v. O Breve de Bento XIV foi concedido em 1741. Veja-se Castro, 
Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Assistência material e espiritual..., pp. 556-557; Monteiro, Abílio Augusto, 
Direito Portuguez sobre Legados Pios, Porto, Typographia de António José da Silva, 1879, pp. 19-21. 
82 Ou seja, era um Breve semelhante ao recebido pela Misericórdia lisbonense, ainda no século XVI, dizendo apenas 
respeito aos legados não cumpridos estabelecidos por testamento. Veja-se Abreu, Laurinda, “Políticas de caridade e 
assistência no processo de construção do Estado Moderno: alguns elementos sobre o caso português,” in Martínez 
Millán, José; Lourenço, Maria Paula Marçal (coord.), Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y 
Portuguesa: las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), vol. II, Madrid, Polifemo, 2009, pp. 1460-1461. 
83 Sobre as características do breve atribuído por Bento XIV confira-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de 
Braga. A assistência no Hospital de São Marcos…, p. 211. 
84 Na confraria da Senhora do Monte de Fralães as missas de um legado instituído em 1739 foram sempre 
cumpridas pelo menos até 1830. Veja-se Ferreira, José, “A confraria de Nossa Senhora de Monte de Fralães”, in 
Barcelos. Revista, 2ª série, nº 1, Barcelos, 1990, pp. 71-76. 
85 AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, Livro das certidões das missas que são da 
obrigação do reverendo secretário da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 1753-1811, fls. 1-46; Fundo da 
confraria do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro dos legados da confraria do Santíssimo Sacramento da Sé, 1687-
1761, fls. 6-51v.; Livro dos legados da confraria do Santíssimo Sacramento, 1761-1805, fls. 4-30, 33-50v., 53-57v., 
60-64v., 66-85, 87-114, 116-137v., 130-169v., 172-197v., 200-274v., 277-297; AINSB, Fundo da irmandade de 
Nossa Senhora da Boa Nova, Livro das certidões de missas de legados perpétuos, irmãos defuntos e das mais que 
tem obrigação de dizer a irmandade de Nossa Senhora da Boa Nova, 1726-1771, fls. 2-29, 40-46; Fundo da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital, Livro do legado de seis missas cada ano, 1708-1783, fls. 5-19v.; 
AISC, Fundo da confraria de Santa Ana, Livro das certidões das missas dos legados de Santa Ana de 1721 a 1737 
em que se uniu aos Passos e das certidões das missas dos legados dos Passos desde 1726-1737, fls. 1-155; 
Fundo da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, Livro das certidões das missas da confraria do Menino Deus e 
São Gonçalo, 1711-1776, fls. 312-323; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São Vítor, Livro de missas dos 
legados da irmandade das Almas de São Vítor, 1793-1820, fls. 1-9v.  
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Cividade, com a exceção do ano de 1772-1773, no qual as referidas 12 missas anteriormente 

mencionadas não parecem ter sido efetivamente ditas.86  

A documentação relativa às confrarias de Nossa Senhora do Rosário da Sé e à de Santo 

Amaro da Sé mencionam também casos isolados de missas em atraso, as quais não foram 

nunca celebradas. Relativamente à confraria de Nossa Senhora do Rosário da Sé sabemos que 

não foram ditas algumas dezenas de missas de legados em 1793 e 1794. Por seu turno, a 

Mesa da confraria de Santo Amaro teve de pagar 12 missas de legados, respeitantes a 1793, ao 

hospital da Misericórdia, por não apresentar as certidões da sua celebração. Devemos salientar 

que estes sufrágios podem ter sido celebrados, mas por descuido dos responsáveis da 

irmandade, os respetivos comprovativos não foram exigidos aos celebrantes, ou então poder-se-

ão ter perdido. Três anos mais tarde, todavia, algumas missas de legados não foram celebradas 

conforme as indicações dos seus fundadores, obrigando a instituição a pagar o seu valor à 

Misericórdia.87   

 No que diz respeito à confraria do Bom Jesus dos Santos Passos, os sufrágios perpétuos 

foram cumpridos, exceto em 1769, quando ficaram definitivamente por dizer cinco missas de 

um legado, bem como em 1772, quando estavam em atraso 41 missas de vários legados pios.88 

Contudo, a fazer fé nas declarações dos mesários da confraria, já anteriormente a irmandade 

fora confrontada com a não celebração de vários sufrágios. Nos princípios da década de 1720, 

teriam ficado por dizer várias missas não celebradas pelos frades agostinhos do Pópulo. Estes 

redigiam certidões falsas de missas, de modo a serem pagos, mesmo não fazendo o trabalho a 

que se comprometiam.89 Este aspeto leva-nos a questionar se as fontes documentais noutras 

confrarias que confirmaram a celebração das missas perpétuas, corresponderam sempre à 

verdade… 

                                                             
86 AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro das missas dos irmãos defuntos e legados da 
confraria das Chagas, 1685-1774, fl. 319. 
87 AISB, Fundo da confraria de Nossa Senhora do Rosário da Sé, Livro de despesa da confraria de Nossa Senhora do 
Rosário, 1758-1802, fls. 67v.-70; Fundo da confraria de Santo Amaro da Sé, Livro das certidões das missas dos 
legados da confraria de Santo Amaro da Sé, 1763-1834, fls. 23-23v.; Livro do recibo da confraria de Santo Amaro, 
1751-1802, fl. 139v. 
88 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro nº 3 das certidões de missas dos legados dos 
Passos e Santa Ana desde a capela 4º de Julho de 1764 até à capela 13º última de Junho em que se uniu à 
irmandade de Santa Cruz 1772, fls. 428v., 539, 630, 637. 
89 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos termos de mesa e juntas e aceitação de 
irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740, fls. 422-423, 427-430; Questões entre os religiosos do 
Pópulo e a irmandade dos Santos Passos, 1741, não paginado. 
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Relativamente à confraria de São Tiago da Cividade, constatámos que um dos seus 

legados de 12 missas anuais não foi cumprido em 1789, 1790 e 1792.90 Mas foi nas confrarias 

de São Vicente, de Santa Cruz e de Nossa Senhora-a-Branca que detetámos o maior número de 

sufrágios que não foram celebrados a título definitivo. Na irmandade de Santa Cruz, no ano de 

1770, entre março e maio ficaram por dizer 784 missas de legados perpétuos.91 Já 

anteriormente, em 1758, não foram rezadas algumas missas de um legado instituído por Dona 

Natália da Silva, devido ao facto de os capelães considerarem diminuto o preço de 65 réis por 

cada uma.92 Este valor fora definido pela instituidora do legado, no fim do século XVII, mas era 

insuficiente em 1758, quando a generalidade das missas se celebravam em Braga por um preço 

superior.93 As fontes documentais, em 1782, referem novamente a não celebração de alguns 

sufrágios, os quais tiveram, por isso, de ser pagos ao hospital da Misericórdia bracarense, 

embora não saibamos em que quantidade. Passados 10 anos, o problema agravou-se: entre 

julho e novembro de 1793, a irmandade viu-se incapaz de mandar celebrar 1460 missas, por os 

clérigos se recusarem a dizê-las pelo preço de 100 réis, tendo de as pagar à Misericórdia local. A 

década de 1790 foi de facto a mais crítica: entre fevereiro e julho de 1795 a irmandade deixou 

novamente de cumprir com as suas obrigações pias, não celebrando quase duas mil missas 

relativas a legados perpétuos. No fim desse ano, os mesários constatavam não terem sido 

celebrados mais de 2900 sufrágios, os quais tiveram de ser pagos à Misericórdia, não sendo 

possível apurar se nesse número se incluíam já algumas das duas mil missas, anteriormente 

referidas.94  

Nos anos seguintes o problema continuou: 3816 missas provenientes de vários legados, 

em 1797, não foram ditas, bem como 2482 no ano de 1798. A estas acrescentaram-se 1087 

de um legado em particular, referente aos anos de 1796, 1797 e 1798. Nos dois anos finais do 

século XVIII não foram celebrados vários sufrágios perpétuos como, por exemplo, 2125 missas 

                                                             
90 AISC, Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade, Livro dos termos de eleições, mesas e juntas da confraria 
de São Tiago da Cividade, 1628-1796, fls. 592, 601v.-602; Livro das certidões das missas e assentos de irmãos, 
1603-1794, fls. 602-609v. 
91 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1757-
1772, fl. 448v. 
92 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1757-
1772, fls. 62-62v., 115-115v. 
93 Também nas confrarias do cabido do Funchal, os sacerdotes se negavam a celebrar os sufrágios pelos valores 
determinados pelos instituidores, considerando-os ultrapassados. Estreia, Nídia Maria Moura, As confrarias do 
cabido da Sé do Funchal, Funchal, Centro de Estudos de História do Atlântico, 2002, pp. 108-109. 
94 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-
1790, fl. 394; Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fls. 123v., 159v., 165. 
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nos primeiros seis meses de 1800. A irmandade não conseguindo dar satisfação pronta às 

missas de legados a celebrar num dia determinado, resignou-se a pagar o seu valor ao hospital 

da Misericórdia, ao mesmo tempo que tentava mandar celebrar os sufrágios que o podiam ser 

ao longo do ano, em qualquer dia.95 Portanto, a instituição tinha de pagar as missas, quer estas 

fossem celebradas ou não. A escassez de clérigos, que se prestassem a celebrar os sufrágios 

pelo preço que a confraria pretendia, conduzia ao atraso na sua satisfação ou à sua não 

celebração em tempo útil. Neste cenário, a organização confraternal tinha de entregar o dinheiro 

que previa despender com os sufrágios, à Santa Casa. Ou seja, o dinheiro previsto para a 

satisfação dos legados em incumprimento não permanecia na instituição, constituindo um 

pagamento entregue à Misericórdia local. 

Por seu turno, na confraria de Nossa Senhora-a-Branca, apesar de existirem referências 

a missas em atraso já em décadas anteriores, foi só na de 1790 que esta instituição deixou de 

cumprir com as suas obrigações sufrágicas. Deste modo, no mês de dezembro de 1791, a 

irmandade não pode celebrar 77 missas, enquanto entre janeiro e julho de 1792, manifestou a 

sua incapacidade de celebração de 413 missas, provenientes de vários legados pios perpétuos. 

Posteriormente, entre os meses de setembro de 1798 e agosto de 1799, bem como em igual 

período entre 1799 e 1800, não foi celebrada nenhuma missa de um legado referente aos 

capelães do coro, correspondendo a um total de cerca 182 missas, em cada período. Os 

capelães recusaram-se a rezar estas missas, alegando estarem ocupados com outras que 

tinham que rezar na coraria da Sé, para além de contestarem os pagamentos que recebiam.96 

A década de 1790 parece ter sido, na verdade, a mais crítica para estas irmandades. Na 

de São Vicente, constatámos um cenário semelhante ao que verificámos em Santa Cruz e na de 

Nossa Senhora-a- Branca. Em fevereiro de 1792, os seus mesários confirmavam a não 

celebração de 2383 missas nos meses anteriores. Nos anos seguintes são referidas várias 

quantias pagas ao hospital da Misericórdia de Braga, referentes a missas não cumpridas, 

embora não possamos esclarecer o seu número. Sabemos, contudo, que, em 1798-1799, a 

irmandade de São Vicente não celebrou 1932 missas de legados a que estava obrigada, número 

                                                             
95 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-
1819, fls. 224v., 254v.-255, 259v., 267, 268-268v., 276v. 
96 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 
1791-1793, não paginado; Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1798-1799, não paginado; Livro de 
missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1799-1800, não paginado; Livro de termos de mesa da irmandade de 
Nossa Senhora-a-Branca, 1787-1805, fls. 125v.-131. 
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que aumentou para 2355, no ano seguinte.97 Todavia, é importante referir que já nos anos de 

1770 e 1773, tinham ficado por dizer centenas missas: cerca de 700 no primeiro ano e 491 no 

segundo.98 O facto de o ano de 1770 ter sido palco de uma importante epidemia e mortandade 

na cidade, pode ter contribuído para aumentar as dificuldades sentidas pela irmandade no 

cumprimento de todos os seus compromissos pios, quer pela menor disponibilidade de clérigos, 

quer pelo aumento de preços.99 

A única menção a sufrágios que, em definitivo, não foram celebrados, antes da década 

de 1770, teve lugar na irmandade de São Crispim e São Crispiniano onde, apesar de os dados 

não serem completos, podemos verificar que, efetivamente, não foram celebradas algumas 

missas nas décadas de 1730, 1750 e 1760, provavelmente por negligência dos seus 

responsáveis, que só se aperceberam deste facto nesta última década. Tiveram então de pagar o 

seu valor à Misericórdia local.100 Deste modo, verificámos que, apesar de os atrasos na 

celebração das missas de legados começarem a surgir em maior número a partir da década de 

1750, foi sobretudo depois de 1790 que vários legados pios deixaram efetivamente de ser 

cumpridos.  

Que fatores terão contribuído para que a não celebração de missas de legados se 

acentuasse na década de 1790, quando já tinham existido atrasos anteriormente? O Breve de 

Clemente XI, concedido em 1713 e, sobretudo, o de Bento XIV atribuído em meados da centúria, 

à Santa Casa da Misericórdia de Braga, podem ter contribuído para este facto. As organizações 

confraternais tinham de envidar esforços no sentido de celebrar as missas em atraso, antes que 

este facto chegasse ao conhecimento da Misericórdia bracarense.   

As irmandades de Santa Cruz e de São Vicente, inicialmente, não receberam bem este 

privilégio concedido à Misericórdia. De facto, em 1758, os responsáveis do hospital puseram 

                                                             
97 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de recibos e despesa da irmandade de São Vicente, 1788-
1810, fls. 99-117v.; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1790-1796, fls. 45v., 58v., 73v.-74; 
Livro dos termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1796-1803, fls. 51, 64v., 67, 80v. 
98 Estes números elevados de missas em atraso dos legados pios perpétuos não nos devem surpreender, por serem 
comuns no século XVIII. Logo no ano de 1717 a Misericórdia de Aveiro estava confrontada com o atraso de 5500 
missas de legados pios perpétuos. Veja-se Barreira, Manuel, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Poder, pobreza e 
solidariedade, Aveiro, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, 1998, p. 119. Por seu turno, na Misericórdia 
vimaranense, em 1792, o número de sufrágios em atraso cifrava-se em cerca de 400. Costa, Américo Fernando da 
Silva, A Santa Casa da Misericórdia de Guimarães 1650-1800 (caridade e assistência no meio vimaranense dos 
séculos XVII e XVIII), Guimarães, Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, 1999, p. 222. 
99 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-1772, 
fl. 172; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1772-1781, fl. 23v. 
100 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de termos de mesa da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, fls. 43v.-44. 
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uma ação legal em juízo contra a irmandade de Santa Cruz, exigindo que esta lhes pagasse o 

montante monetário referente a algumas missas de legados pios, que não tinham sido ainda 

celebradas. Os responsáveis de Santa Cruz reagiram negativamente a estes requerimentos, 

depois de terem procurado o parecer de alguns peritos legais e eclesiásticos. Os seus dirigentes 

referiam que, no passado, nunca a sua instituição tinha feito pagamentos dessa natureza, 

respeitantes às missas em atraso dos legados pios. Deste modo, reclamavam à Misericórdia a 

apresentação do documento papal concessor desse privilégio, para o poderem analisar. Os 

dirigentes de Santa Cruz criticavam por nunca terem sido consultados e ouvidos, aquando da 

obtenção, por parte da Misericórdia, do referido Breve. Esta irmandade arrogava-se no direito de 

discutir com a Misericórdia o benefício alcançado, colocando-se em pé de igualdade com a 

Santa Casa. Um ano depois, tendo consultado mais peritos e verificada a validade da referida 

bula papal, os gerentes de Santa Cruz resolveram desistir dos pleitos judiciais e conformar-se 

com o pagamento dos referidos sufrágios em atraso.101 

No ano de 1770, os mesários de São Vicente quiseram também mandar celebrar alguns 

sufrágios perpétuos que estavam em atraso, respeitantes a legados de missas diárias. Antes de 

o poderem fazer, contudo, os responsáveis da Misericórdia bracarense enviaram um 

requerimento exigindo o dinheiro respeitante às missas que não tinham sido ditas nos dias 

preceituados pelos instituidores. Este requerimento estava salvaguardado por um despacho do 

Juiz dos Resíduos, que proibiu, sob pena de excomunhão, aos mesários de São Vicente a 

possibilidade de celebração das ditas missas, obrigando-os a entregar o valor correspondente em 

dinheiro, ao hospital da Misericórdia.102 Os mesários da irmandade de São Vicente não entraram 

em pleitos judiciais, talvez por conhecerem o desfecho que tivera o conflito entre a irmandade de 

Santa Cruz e a Santa Casa local alguns anos antes e decidiram acatar as ordens recebidas.103 

                                                             
101 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1757-
1772, fls. 62-62v., 115-115v. As fontes da Misericórdia bracarense confirmam a recepção de rendimentos de 
sufrágios perpétuos não celebrados na irmandade de Santa Cruz. A este propósito consulte-se Castro, Maria de 
Fátima, A Misericórdia de Braga. Composição da irmandade…, p. 324. 
102 O Juiz dos Resíduos foi criado para que as disposições testamentárias fossem inteiramente cumpridas. Soares, 
Franquelim Neiva, A Arquidiocese de Braga no século XVII. Sociedade e mentalidades pelas visitas pastorais (1550-
1700), Braga, Universidade do Minho, Governo Civil de Braga 1997, p. 53. Para as autoridades régias e 
eclesiásticas as disposições dos instituidores de fundações perpétuas assumiam cariz legal. Confira-se Rosa, Maria 
de Lurdes, “As almas herdeiras”. Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma como sujeito de direito 
(Portugal 1500-1521), Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 429, 
2005, tese de Doutoramento policopiada. 
103 A mesma situação repetiu-se em 1773. AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa 
da irmandade de São Vicente, 1765-1772, fl. 172; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1772-
1781, fl. 23. 
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A obtenção, por parte da Misericórdia bracarense, dos Breves que lhe concediam o 

pagamento das missas de legados em atraso, traçou uma linha: as confrarias do arcebispado 

tinham de ser diligentes na celebração dos sufrágios, pois corriam o risco de o não poder fazer 

posteriormente e ter de entregar o respetivo pagamento à Santa Casa. É possível que, até à 

década de 1790, os atrasos mencionados não fossem ainda em grande escala, dando 

possibilidade às instituições confraternais de tomar medidas no sentido de mandar celebrar os 

ditos sufrágios, antes que o seu atraso chegasse ao conhecimento da Misericórdia. Para 

atingirem este fim teriam, muito possivelmente, de contar com a cumplicidade dos clérigos 

celebrantes e também de alguns irmãos que pertencessem em simultâneo à Santa Casa e a 

algumas destas confrarias. Não podemos excluir a hipótese de as confrarias acederem às 

exigências salariais dos sacerdotes, desde que estes mantivessem o recato sobre o facto de 

estarem a celebrar missas de legados em atraso.  

As organizações confraternais e a Misericórdia de Braga poderão ter entrado, deste 

modo, numa dinâmica em que as primeiras procuravam sonegar a informação sobre o 

cumprimento dos legados pios que a segunda tentava conhecer. Ou seja, a Misericórdia 

procurava descobrir as instituições em incumprimento, enquanto as confrarias poderão ter 

envidado esforços no sentido de evitar que os eventuais atrasos fossem tornados públicos. Para 

isso contavam quer com o silêncio dos celebrantes, quer dos membros da própria irmandade. É 

certo que a quase inexistência de referências a missas de legados pios não celebradas, na 

primeira metade do século XVIII, pode estar relacionada com o facto de termos verificado que, 

nesse período de tempo, raras vezes as confrarias mencionaram ter missas em atraso, 

beneficiando de um contexto financeiro mais favorável. Contudo, o facto de então a Misericórdia 

ter uma capacidade reivindicativa limitada somente aos legados não cumpridos estabelecidos 

em testamento, não deixava de ser um factor importante. 

No entanto, se os Breves obtidos pela Misericórdia introduziram mecanismos legais que 

diminuíam drasticamente a possibilidade das confrarias poderem celebrar os seus 

compromissos pios em falta, eles não podem ser os únicos fatores explicativos da concentração 

de sufrágios não celebrados, na década de 1790, pois mesmo o Breve de Bento XIV fora 

concedido bastante tempo antes. Que outros motivos terão contribuído para que as irmandades 

não conseguissem cumprir as suas obrigações pias, antes de a Misericórdia poder atuar? Os 

bens de raiz, que sustentavam muitos legados pios perpétuos desvalorizavam-se, não gerando 

rendimentos suficientes para cobrir as despesas pias. Simultaneamente, devido à crise, vários 
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indivíduos a quem tinha sido emprestado dinheiro a juro, proveniente do capital monetário de 

legados pios, viram-se impossibilitados de pagar os juros anuais que os sustentavam.104 Do 

mesmo modo, as irmandades não estavam isentas de responsabilidades,105 pois, por vezes, 

deixavam extraviar-se os capitais emprestados.106 O aumento do custo de vida, por seu turno, 

repercutia-se nos clérigos que exigiam um aumento dos preços das missas que celebravam, 

recusando-se a fazê-lo se as suas exigências não fossem atendidas.107 Deste modo, assistiu-se a 

uma inflação no custo das missas dos legados na segunda metade do século XVIII, com especial 

incidência na década de 1790. O quadro que a seguir apresentamos tenta demonstrar a 

evolução dos preços dos sufráfios nalgumas das confrarias da cidade, para as quais dispomos 

de dados mais completos sobre este assunto:   
                                                             
104 A Misericórdia de Santarém gerira mal os seus bens de raiz que alienara para fazer face a dificuldades 
financeiras. A instituição deixara que muitas escrituras dos bens de raiz recebidos e emprazados, bem como dos 
dinheiros emprestados a juro, se extraviassem dificultando a cobrança dos juros e dos foros pagos pelos 
trabalhadores das terras. Para este assunto consulte-se se Rodrigues, Martinho Vicente, Santa Casa da Misericórdia 
de Santarém, cinco séculos de história, Santarém, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2004, pp. 164-165. 
105 Verificámos semelhante realidade em várias destas associações. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora 
da Boa Nova, Livro do recibo dos contratos e dos revedores da irmandade de Nossa Senhora da Boa Nova, 1711-
1772, fls. 44v., 49v., 55v., 60v.; Fundo da irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital, Livro do recibo da 
irmandade de Nossa Senhora do Ó do Hospital, 1724-1771, fls. 171, 176-177; Fundo da irmandade de Nossa 
Senhora-a-Branca, Livro dos termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-1787, fl. 97, 120, 
143; Livro do recibo da Senhora-a-Branca, 1736-1806, fls. 112, 156v.-159v., 177v.-182v.; Documento avulso dos 
capelães do coro da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1785, não paginado; AISB, Fundo da irmandade de 
São Crispim e São Crispiniano, Livro dos termos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, fls. 
145v.; AISC, Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade, Livro das contas da confraria que contem 
recibos e despesas desde 1649 até 1774, em que se uniu à irmandade de Santa Cruz, recibos de medidas, 
pensões, contratos de dinheiros a juro, alugueres de tumbas desde 1685 até 1774, fl. 288v.; Fundo da irmandade 
de São Tiago da Cividade, Livro das certidões das missas e assentos de irmãos, 1603-1794, fls. 610-616v.; Fundo 
da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro dos rendimentos da casa e anais, 1628-1708 e de 1737 até 
se incorporar em Santa Cruz, da irmandade dos Santos Passos e Santa Ana, fl. 573; Fundo da irmandade de Santa 
Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790, fls. 413-414; Livro de termos de 
mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fl. 238; Redução de legados por o Breve de Sua Santidade 
Pio VI, fls. 39-40v., 141v.-145; AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da 
irmandade de São Vicente, 1748-1765, fl. 438; Livro de recibos e despesa da irmandade de São Vicente, 1788-
1810, fls. 70-82. 
106 No século XVIII, as irmandades lisboetas como a Misericórdia e as do Santíssimo Sacramento eram 
emprestadoras de dinheiro às famílias aristocráticas. Estas instituições, por vezes, deixavam passar muito tempo na 
cobrança dos juros ou faziam cair no esquecimento as dívidas contraídas por essas famílias. Na verdade, no final do 
reinado de D. João V estas famílias da nobreza sentiam cada vez mais dificuldades no pagamento das suas dívidas. 
Consulte-se Monteiro, Nuno Gonçalo, “O endividamento aristocrático (1750-1832): alguns aspectos,” in Análise 
Social, vol. XXVII (116-117), (2º-3º), Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1992, p. 267. 
Do mesmo modo a Misericórdia de Aveiro desenvolveu uma intensa actividade creditícia na primeira metade do 
século XVIII, devido aos muitos legados recebidos, na segunda metade da centúria anterior, mas frequentemente 
não exigia a cobrança dos juros aos devedores, com a conivência da Mesa. Sobre este assunto leia-se Amorim, Inês, 
“Património e crédito: Misericórdia e carmelitas de Aveiro (séculos XVII e XVIII),” in Análise Social, vol. XLI (180), 
Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 706-709. 
107 Nas Misericórdias, as exigências de aumentos salariais por parte dos clérigos, sob ameaça de não celebração dos 
sufrágios, foi comum. Para este assunto leia-se Abreu, Laurinda, A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal de 1500 
a 1755: aspectos de sociabilidade e de poder, I, Setúbal, Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, 1990, pp. 119-
123. 
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Quadro 3: preço das missas de legados das confrarias bracarenses 

 Preço das missas de legados (em réis) 

Ano São 

Vicente 

Senhora 

a Branca 

Santos 

Passos 

Santo 

Amaro 

da Sé 

São Tiago 

da 

Cividade 

Santa 

Cruz 

Santas 

Chagas 

Santíssimo 

Sacramento 

da Sé 

1701 a) a) 40 a) 60 60 60 80 

1710 a) 80 40 a) 100 80 80 80 

1720 80 80 40 100 100 80 100 100 

1730 a) 80 70 100 100 80 100 100 

1740 80 80 80 100 80 80 80 100 

1750 80 80 80 100 80 80 80 100 

1760 100 100 80-100 100 100 100 100 80-100 

1770 100-120 100 80-100 100 100 100-120 100 80-100 

1780 100 100 b) 100 100 100 b) 80-100 

1790 a) 100 b) 100 120 80-100 b) 100-120 

1800 a) 100-120 b) 120 a) 120 b) 100-120 

Fonte: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 108 

a) Desconhecemos o preço dos sufrágios. 

b) Nesta data a confraria já tinha cessado funções 

 

A análise deste quadro sobre a evolução dos preços das missas de legados, reflete uma 

tendência generalizada de subida, apesar de termos de referir a falta de dados mais sólidos, no 

que diz respeito às primeiras décadas da centúria.109 Ainda assim, podemos afirmar, grosso 

modo, que se em 1701 os preços destes sufrágios rondavam os 60 réis, a partir de 1790 o seu 

custo duplicou.110 Efetuando uma análise global, constatamos que, até 1720, os valores 

                                                             
108 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
109 A evolução dos preços é semelhante à verificada na Misericórdia de Ponte de Lima. Nas primeiras décadas esse 
preço variou entre 60 e 80 réis. A partir da década de 1770 o seu custo esteve entre 100 e 120 réis. Confira-se a 
este propósito Araújo, Maria Marta Lobo de, Araújo, Maria Marta Lobo de, Dar aos pobres e emprestar a Deus: as 
Misericórdias de Vila Viçosa e Ponte de Lima (séculos XVI-XVIII), Barcelos, Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Viçosa; Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, 2000, p. 550. Em Espanha, assistiu-se igualmente a um 
aumento do preço destes sufrágios ao longo dos séculos XVII e XVIII. A este propósito verifique-se Martínez Gil, 
Fernando, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1993, p. 469. 
110 A evolução ao longo do século XVIII, ocorrida nas irmandades bracarenses, está em sintonia com a que teve lugar 
na Misericórdia local. Confira-se a este respeito Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Assistência 
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estiveram entre 60 e 80 réis. No período de tempo de 1720 a 1760, os sufrágios foram 

celebrados mediante o pagamento de 80 ou de 100 réis. Dentro deste período temporal 

podemos verificar que algumas confrarias que até 1740 celebraram as missas por 100 réis, 

diminuíram esse valor para 80 réis. Teria o número de sacerdotes na cidade aumentado, a partir 

de 1740? As décadas de 1740 e 1750 correspondem ao governo do arcebispo D. José de 

Bragança, (1741-1756) após 13 anos de sé vacante. Não podemos excluir a hipótese de este 

prelado ter combatido alguns abusos praticados pelo clero local, no que dizia respeito aos 

montantes que auferiam pelas missas celebradas. A partir de 1760 até 1790, o preço dos 

sufrágios fixou-se, maioritariamente, nos 100 réis, para na década final da centúria atingir já os 

120 réis.111 Ou seja, a passagem da década de 1710 para a de 1720, bem como a de 1750 para 

a de 1760 e ainda a de 1780 para a de 1790 parecem ter sido momentos importantes de 

agravamento dos preços, correspondendo a períodos nos quais as organizações confraternais 

bracarenses sentiram dificuldade no cumprimento dos seus legados pios, vendo-se 

constrangidas a aumentar os honorários.112 Constata-se um aumento progressivo do custo destes 

sufrágios, com evidentes repercussões nas confrarias estudadas.113 

Feita esta análise global, pensamos ser igualmente pertinente analisar de forma mais 

individual, a evolução dos preçários das missas dos legados, verificadas em algumas destas 

instituições. Em várias confrarias não pudemos levantar dados detalhados sobre a evolução dos 

preços das missas dos legados. As informações referentes à irmandade de São Vicente indicam 

que, em 1717, as missas dos legados tinham o custo de 80 réis cada. O mesmo preço se 

verificou desde meados da década de 1740 até cerca de 1758, data a partir da qual evoluiu 

                                                                                                                                                                                   
material e espiritual…, pp. 375-377. Todavia, havia missas de legados que, no final do século XVIII, já eram 
celebradas a 140 réis na ilha Terceira. Leia-se Abreu, Laurinda, “A difícil gestão do Purgatório…,” p. 59. 
111 A análise dos preços das missas dos legados das confrarias de Nossa Senhora do Ó do Hospital e da de Nossa 
Senhora da Boa Nova revelou tendências evolutivas semelhantes. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora 
do Ó do Hospital, Livro do legado de seis missas cada ano, 1708-1783, fls. 5v.-19v.; AINSB, Fundo da irmandade 
de Nossa Senhora da Boa Nova, Livro das certidões de missas de legados perpétuos, irmãos defuntos e das mais 
que tem obrigação de dizer a irmandade de Nossa Senhora da Boa Nova, 1726-1771, fls. 2-29; Livro de termos da 
confraria de Nossa Senhora da Boa Nova, 1733-1771, fls. 36v.-37. 
112 Cite-se também o exemplo da confraria de Nossa Senhora do Rosário da Sé de Braga. Na década de 1790, os 
gestores da instituição viram-se constrangidos, por várias vezes, a pagar de novo estas missas a 120 réis, referindo 
que o mesmo se passava nas outras irmandades da cidade como a Misericórdia ou Santa Cruz. AISB, Fundo da 
irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Sé, Livro de termos da confraria de Nossa Senhora do Rosário, 1759-
1793, fl. 238. 
113 Nas confrarias do cabido da Sé do Funchal, o custo das missas de legados, na segunda metade do século XVIII, 
era mais elevado, atingindo os valores de 120, 150 e 180 réis. Estreia, Nídia Maria Moura, As confrarias do cabido 
da Sé do Funchal…, pp. 108-109. 
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para 100 réis. Este preço vigorava em meados da década de 1770, após o que não possuímos 

informações sobre este assunto.114  

No que diz respeito à irmandade de Santa Cruz sabemos que, no início do século, os 

sufrágios eram pagos a 60 réis aumentando, em 1706, para 80 réis. Este valor parece ter-se 

mantido até cerca de 1758, a exemplo do que sucedeu na irmandade de São Vicente, quando 

teve lugar um novo aumento, desta vez para 100 réis: os mesários manifestaram a intenção de 

este crescimento ser uma medida provisória, devido “à falta de sacerdotes que dissessem as 

missas por 80 réis.”115 Apesar da vontade manifestada, na verdade, em 1770 o custo continuou 

a ser de 100 réis. Nesse ano de crise epidémica houve um aumento pontual para 120 réis, 

tendo a confraria voltado a pagar estes sufrágios a 100 réis no ano seguinte. No início da década 

de 1790, um número reduzido de sufrágios perpétuos ainda foram ditos por 80 réis, mas logo 

em seguida os preços parecem ter variado sobretudo entre 100 e 120 réis. Os sacerdotes 

recusavam celebrar estes sufrágios por 100 réis, obrigando os mesários a aumentarem as 

despesas da confraria.116 

Na confraria do Bom Jesus dos Santos Passos constatámos que, nas décadas de 1760 

e 1770, algumas missas de legados foram pagas a 80 réis e outras pelo custo de 100. Esta 

discrepância parece dever-se ao facto de alguns sufrágios poderem ser celebrados em qualquer 

altar, o que motivou os seus gerentes a procurarem “altares mais baratos,” para celebrarem 

determinadas obrigações pias.117   

No que diz respeito à influente confraria do Santíssimo Sacramento da Sé, constatámos 

que alguns sufrágios de legados celebrados no altar de São Pedro de Rates, tiveram o custo de 

                                                             
114 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de missas dos legados de São Vicente, 1744-1746, fls. 235-
243; Livro de missas dos legados de São Vicente, 1746-1747, fls. 1-122v.; Livro das certidões das missas de 
legados de São Vicente, 1754-1755, fls. 148-160; Livro de missas dos legados de São Vicente, 1755-1758, fls. 4-
94; Livro de missas dos legados de São Vicente, 1775-1776, fls. 1-68v.; Livro de termos de mesa da irmandade de 
São Vicente, 1700-1720, fl. 230v.  
115 A Misericórdia de Ponte da Barca debateu-se igualmente com a falta de sacerdotes para celebrar os seus 
sufrágios pelos preços que pretendia. O resultado foi o aumento dos preços, para tentar atender ao incumprimento 
dos legados e às missas em atraso. Veja-se Pereira, Maria das Dores Sousa, Entre ricos e pobres: a actuação da 
Misericórdia de Ponte da Barca 1630-1800, Braga, Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca, 2008, p. 241. 
116 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1701-
1734, fl. 105v.; Livro dos termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1757-1772, fls. 55v.-56, 443v., 
467v.-468; Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fls. 32v., 53, 63v., 124, 
164v., 259v. Sobre as reivindicações salariais de capelães confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, Dar aos pobres e 
emprestar a Deus…, p. 544. 
117 AISC, Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, Livro segundo das certidões das missas dos 
legados da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1755-1764, fls. 253, 319-390, Livro nº 3 das certidões de 
missas dos legados dos Passos e Santa Ana desde a capela 4º de Julho de 1764 até à capela 13º última de Junho 
em que se uniu à irmandade de Santa Cruz 1772, fls. 39v.-110, 331v.-373, 541-582, 630-643. 
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120 réis, ao longo de todo o século XVIII. Estes valores, relativos a apenas dois legados, foram 

motivados pelo prestígio religioso deste altar da Sé. Por outro lado, pelo que pudemos constatar 

da análise da documentação desta irmandade, os sufrágios de legados que não tinham um altar 

ou igreja preceituados, podem ter sido celebrados fora da Sé, em igrejas e conventos do 

arcebispado, durante a segunda metade da centúria.118 Se este foi o caminho seguido, os 

mesários procuraram cumprir as suas obrigações pias, mandando celebrar os sufrágios em 

locais onde o preço era menor, o que explica que parte das missas dos legados da instituição, 

entre 1760 e 1790, tivesse sido paga a 80 réis, quando nas suas congéneres o era 

maioritariamente pelo preço de 100 réis.119  

Na verdade, a irmandade do Santíssimo Sacramento constituiu um caso à parte entre as 

grandes confrarias bracarenses setecentistas.120 Tendo um número importante de legados a seu 

cargo, aparentemente nunca deixou de os cumprir, não se conhecendo atrasos na sua 

celebração, ao longo do século XVIII. É possível que, devido à sua importância e localização na 

Sé Primaz, esta irmandade pudesse ter mais facilidade no estabelecimento de contactos com os 

mosteiros e igrejas da arquidiocese, no sentido de cumprir pontualmente alguns dos seus 

legados.  

Se a irmandade optou efetivamente pela celebração de sufrágios fora da Sé, havia, 

contudo, uma desvantagem a ter em conta. Como estas missas eram celebradas longe de 

Braga, os responsáveis da instituição não tinham possibilidade de controlar e verificar 

                                                             
118 A Misericórdia de Mora, em 1796, numa tentativa de dar cumprimento a um legado quotidiano acordou com os 
frades do hospício local a celebração dos sufrágios. Os referidos religiosos, todavia, renunciaram pouco tempo 
depois a este encargo. Confira-se Correia, Lopes, A Santa Casa da Misericórdia de Mora, Figueira da Foz, 
Impressora Económica, 1964, pp. 109-110. Por seu turno, a Misericórdia de Ponte da Barca determinou a 
celebração de missas de legados em atraso fora da sua igreja recorrendo, por exemplo, a sacerdotes na Galiza. A 
este propósito consulte-se Pereira, Maria das Dores Sousa, “A assistência à alma na Misericórdia de Ponte da Barca 
(1630-1800),” in NW. Noroeste: Revista de História, nº 1, Braga, Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do 
Minho, 2005, p. 160. Algumas Misericórdias no século XVIII, com o acumular de sufrágios em atraso, recorreram 
aos conventos e a clérigos espanhóis para celebrar os seus compromissos pios. Todavia, esta era uma solução 
parcial e provisória, face aos grandes encargos a que se tinham comprometido. A este propósito consulte-se Araújo, 
Maria Marta Lobo de, “Rituais fúnebres nas Misericórdias portuguesas de setecentos,” in Fórum, nº 41, Braga, 
Conselho Cultural da Universidade do Minho 2007, p. 18. 
119 AISB, Fundo da irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, Livro dos legados da confraria do Santíssimo 
Sacramento da Sé, 1687-1761, fls. 6-12, 15-49, 50-51v.; Livro dos legados da confraria do Santíssimo Sacramento 
da Sé, 1761-1804, fls. 4v.-30, 33-38, 40-50v., 53-57v., 60-64v., 66-71, 73-78v., 80-85, 87-92, 94-100, 101-107v., 
109-114, 116-121, 123-127v., 1301-135, 144-163, 165-169v., 172-177v., 179-184, 186-191v., 193-197v., 200-
212v., 214-226, 228-241, 242-254v., 256-262, 263-275, 277-297. A confraria do Santíssimo Sacramento do Pico 
de Regalados, na segunda metade do século XVIII, recorreu a sacerdotes conventuais para mandar celebrar 
sufrágios. Confira-se Araújo, Maria Marta Lobo de, A confraria do Santíssimo Sacramento do Pico de Regalados 
(1731-1780), Vila Verde, ATAHCA, 2001, p. 92. 
120 Em 1762, a irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé era a que, na realidade confraternal bracarense da 
época, auferia maiores receitas, superiores a três contos de réis. ADB, Colecção Cronológica, doc. 2844, 1762. 
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diretamente a real celebração dos sufrágios. Ou seja, as fraudes podiam ocorrer mais facilmente 

através desta prática.121  

A progressiva inflação do custo das missas dos legados contribuía para fragilizar as 

bases económicas e financeiras nas quais assentavam os legados recebidos pelas confrarias 

bracarenses.122 Os rendimentos dos bens de raiz, ou dos juros do capital mutuado deviam 

suportar os gastos com o cumprimento das obrigações pias do legado, para além de estar 

previsto que uma parte deles revertia a favor das confrarias administradoras, pelo trabalho a seu 

cargo. Como referimos anteriormente, a partir da segunda metade do século XVIII foi crescente o 

número de vezes em que estes rendimentos se perdiam, por falência dos devedores, por não 

serem cobrados devido a negligência confraternal ou por desvalorização motivada pela crise 

produtiva das propriedades. Nos fins do século XVIII, com o aumento dos preços das missas, já 

havia legados pios em que os rendimentos anuais não chegavam sequer para o pagamento de 

todas as missas aos capelães.123  Ora, como referiam os mesários da irmandade de Santa Cruz, 

estas associações tinham ainda outras despesas com a administração dos legados, respeitantes 

à cobrança dos rendimentos ou com as alfaias litúrgicas necessárias à celebração, como 

missais, panos, frontais e a cera, que deviam ser igualmente custeados por estes rendimentos. 

Assim, se em alguns casos os rendimentos dos legados não chegavam sequer para pagar as 

missas aos capelães, em outros não eram suficientes para as restantes despesas inerentes à 

sua celebração. Estas limitações, certamente, contribuíam para as dificuldades no cumprimento 

destas obrigações.  

Portanto, parecem ser vários os fatores que podem explicar o atraso e a consequente 

não celebração de missas perpétuas. A estes podemos acrescentar as limitações humanas. É 

provável que o aumento dos preços das missas, exigido pelos capelães, fosse não apenas 

motivado pelo custo de vida, mas também, como já dissemos, por uma possível diminuição do 

número de sacerdotes disponíveis na cidade, na segunda metade do século XVIII. As irmandades 

                                                             
121 Consulte-se a este respeito Abreu, Laurinda, “A difícil gestão do Purgatório…,” p. 59. 
122 Também as Misericórdias se viam confrontadas com uma inflação de preços, falta de clérigos e créditos mal-
parados que tornavam insustentável a celebração do número excessivo de encargos pios. Para esse assunto confira-
se Lopes, Maria Antónia, “As Misericórdias de D. José ao final do século XX…,” p. 79. 
123 Detetamos três casos na confraria de São Vicente em mais de 60 fundações pias perpétuas e 14 casos na 
irmandade de Santa Cruz, num total superior a 70 legados perpétuos. AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, 
Redução de legados por o breve de Sua Santidade Pio VI, fls. 9-11v., 12-15v.; AISVTE, Fundo da irmandade de São 
Vicente, Livro de legados da irmandade de São Vicente, documento avulso. Sobre o facto de os rendimentos dos 
legados, em muitas confrarias, não chegarem sequer para a celebração dos sufrágios leia-se Abreu dos Santos, 
Laurinda, “Uma outra visão do Purgatório…,” pp. 724-726. 
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acumularam sufrágios perpétuos, uma situação que requeria um número correspondente de 

clérigos disponíveis para esse trabalho.  

Contudo, pensamos que poderá ter existido igualmente um último factor a ter em conta, 

o qual pode ter contribuído para a não celebração definitiva de vários sufrágios em atraso. 

Analisando com atenção a documentação compulsada, verificámos que, na década de 1790, 

encontrámos referências aparentemente tradutoras de uma maior intervenção das instâncias 

eclesiástico-administrativas, sobre a verificação do cumprimento dos legados pios das confrarias. 

Em algumas delas pudemos constatar a presença do Juiz dos Resíduos de Braga a requisitar e 

analisar os livros de missas dos legados pios perpétuos, para verificar se estes estavam a ser 

cumpridos conforme a vontade dos seus instituidores, sendo esses livros assinados pela mesma 

autoridade.124 Na Idade Moderna, o controlo do cumprimento dos legados pios confraternais 

estava, a nível estatal, a cargo dos provedores de Comarcas, enquanto ao nível eclesiástico era 

feito através de visitadores paroquiais que tinham por função verificar se as entidades 

administradoras dos legados cumpriam os sufrágios a seu cargo, em cada paróquia.125 O próprio 

Juiz dos Resíduos bracarense tinha em sua posse livros indicadores das missas perpétuas a 

cumprir nas diferentes paróquias, que eram entregues aos visitadores, para os ajudar no seu 

trabalho.126 Mas é possível que este controlo fosse limitado ou insuficientemente rigoroso e o 

Juiz, por sua iniciativa, ou instado superiormente, requisitasse os livros de missas perpétuas das 

confrarias locais, para verificar “in loco,” o cumprimento dos encargos pios.  

O controlo mais apertado por parte das instâncias superiores não permitiria às 

instituições confraternais bracarenses manter a celebração das obrigações pias sob maior 

recato, tornando por isso conhecidos eventuais incumprimentos? O Juiz dos Resíduos, tendo em 

vista o privilégio da Misericórdia local, não deixaria de proibir a celebração em atraso dos 

compromissos em falta, obrigando estas instituições a pagar os sufrágios atrasados à Santa 

Casa, conforme prescrevia o Breve Papal. Por outro lado, a própria Misericórdia, pode ter 

                                                             
124 AISB, Fundo da confraria de Santo Amaro da Sé, Livro das certidões das missas dos legados da confraria de 
Santo Amaro da Sé, 1763-1834, fl. 25v. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de recibos 
da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1736-1806, fl. 181v.; AISV, Fundo da irmandade das Almas de São 
Vítor, Livro de missas dos legados da irmandade das Almas de São Vítor, 1793-1820, fls. 1-9v.; AISVTE, Fundo da 
irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1790-1796, fl. 44. 
125 Em relação aos visitadores paroquiais confira-se Lorenzo Pinar, Francisco Javier, Muerte y Ritual en la Edad 
Moderna…, p. 241. Sobre o controlo do cumprimento dos legados pios e testamentos a cargo das confrarias, por 
parte do poder estatal consulte-se Penteado, Pedro, “Confrarias portuguesas da Época Moderna: problemas, 
resultados e tendências da investigação,” in Lusitânia Sacra, 2ª série, 7, Lisboa, Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 42. 
126 Veja-se a propósito, Soares, Franquelim Neiva, A arquidiocese de Braga no século XVII…, p. 53. 
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adotado uma postura mais ativa na procura de informações sobre o cumprimento dos legados 

pios perpétuos, intervindo igualmente junto das autoridades competentes.  

E não podemos esquecer que os descendentes dos legatários estariam certamente 

interessados em saber se a memória e a vontade dos seus antepassados estavam a ser 

honradas, através do sufrágio das suas almas. Se, porventura, não fosse essa a situação, é 

possível que fizessem chegar as suas reclamações às instâncias superiores. Contudo, pensamos 

que esta possibilidade se tornava menos provável, se os legados pios perpétuos fossem muito 

antigos. De facto, os mesários da irmandade de Santa Cruz referiram, em certa ocasião, terem 

perdido o rasto dos descendentes dos legatários. Esta ausência dos descendentes dos legatários 

potenciava o progressivo esquecimento destes, da memória dos vivos.  

 A segunda metade do século XVIII trouxe, efetivamente, mudanças no investimento na 

salvação da alma. Nas principais confrarias estudadas assistiu-se à diminuição do número de 

legados pios instituídos, depois de 1750. Este cenário foi paralelo ao progressivo aumento do 

número de sufrágios perpétuos em atraso, com que algumas associações se viram 

confrontadas. As grandes confrarias bracarenses viram a gestão da economia do Purgatório 

tornar-se num fardo complexo, que implicava a celebração de milhares de missas com os custos 

humanos e financeiros inerentes, mesmo nas alturas em que os rendimentos dos legados eram 

já insuficientes para cobrir as despesas. A quantidade de sufrágios que se comprometeram a 

celebrar, frequentemente em dias definidos e em locais específicos, tornava a gerência do 

Purgatório cada vez mais difícil.127  

Deste modo, o número elevado de sufrágios perpétuos a cargo das confrarias mais 

importantes, coadjuvado pela insuficiência dos rendimentos dos legados pios face ao aumento 

do preço das missas, especialmente numa época de maior crise económica, contribuíram 

significativamente para o aumento do número de missas perpétuas que se atrasavam e não 

eram ditas. Por outro lado, os Breves papais alcançados pela Misericórdia eram um mecanismo 

que esta podia utilizar para impedir, às restantes confrarias, a celebração dos sufrágios em 

atraso, obrigando-as a pagá-los à Santa Casa e angariando, assim, receitas importantes. Até 

1790, contudo, apesar dos atrasos e dificuldades verificados nestas associações, os 

compromissos pios foram sendo quase sempre cumpridos. Nessa última década, pensamos que 

o agravamento de todos os fatores que mencionámos anteriormente contribuiu para que muitas 

                                                             
127 Abreu, Laurinda, “Purgatório, Misericórdias e caridade: condições estruturantes da assistência em Portugal 
(séculos XV-XIX),” in Dynamis, Granada, Universidade de Granada, 2000, pp. 404-411. 
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missas se atrasassem sine die, até deixarem de ser definitivamente ditas. As confrarias não 

conseguiam celebrar anualmente, em tempo útil, todos os sufrágios perpétuos a que se tinham 

comprometido, tendo posteriormente de fazer reverter o seu valor em favor do hospital da 

Misericórdia. Na verdade, as irmandades não cumpriam as disposições salvíficas dos legatários, 

mas continuavam, de qualquer modo, a ter de pagar essas disposições, o que era bastante 

prejudicial, quer ao nível da sua sustentabilidade financeira, quer ao nível da sua credibilidade 

interna e externa. Um maior controlo por parte das autoridades locais na década de 1790, sobre 

o modo como as organizações confraternais cumpriam as suas obrigações pias, terá colocado 

em evidência os atrasos verificados na celebração dos sufrágios. Para além disso, uma 

diminuição no número de clérigos locais, poderá ter sido outro fator explicativo do cenário que 

então se verificou. 

As dificuldades verificadas na segunda metade do século XVIII, em Braga, parecem ser, 

como já referimos, mais tardias do que em outras zonas do país, onde já nos inícios do século 

XVIII, várias instituições tinham um grande número de missas perpétuas em atraso. É possível 

que, devido à importância religiosa da arquidiocese e ao número de clérigos nela disponível para 

fazer face aos compromissos pios assumidos, a crise do Purgatório só se fizesse sentir num 

período mais tardio. Por outro lado, verificámos que na maioria das confrarias com obrigações 

pias de pequena dimensão, este problema não se chegou a colocar ao longo do século XVIII. É 

possível que nestes casos, com menos sufrágios, fosse mais fácil disporem de tempo para 

encontrar meios para lhes dar satisfação. 

 

7.3 A procura de soluções: os Breves de Redução 

 

 O aumento do número de legados pios em atraso e não cumpridos tornou-se pois uma 

das preocupações principais de várias confrarias estudadas, na segunda metade do século 

XVIII.128 Confrontadas com encargos pios para os quais era cada vez mais difícil dar execução, as 

organizações confraternais procuraram meios para dar resposta a estes problemas.129 Um 

                                                             
128 As restrições pombalinas que reduziram as receitas das confrarias foram igualmente um factor importante que as 
levou a reduzir os seus encargos pios. Para este assunto veja-se Gomes, Paula Alexandra de Carvalho, Oficiais e 
confrades em Braga no tempo de Pombal (contributos para o estudo do movimento e organização confraternal 
bracarenses no século XVIII), Braga, Universidade do Minho, 2002, p. 141, tese de Mestrado policopiada. 
129 A Santa Casa da Misericórdia de Mora, no final do século XVIII, viu-se confrontada com a impossibilidade de 
cumprir os legados pios a que se comprometera, devido à desvalorização dos bens encapelados ou ao não 
pagamento de dívidas. Esta instituição foi, assim, compelida a renunciar a muitos dos encargos pios que tinha em 
mãos. Veja-se Correia, Lopes, A Santa Casa da Misericórdia de Mora…, pp. 109-110. 
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expediente utilizado por algumas irmandades, foi a solicitação de Breves de redução e anulação 

dos encargos pios, ao papa. Através destes documentos, o Vaticano concedia a diminuição do 

número de missas dos legados pios perpétuos, que as confrarias tinham acordado com os 

legatários.130 Contudo, aparentemente, as reduções papais que analisámos respeitantes à 

segunda metade do século XVIII, diziam geralmente respeito aos legados estabelecidos por 

testamento. Por essa altura, aqueles que tinham sido constituídos por um contrato realizado 

durante a vida do legatário, deviam ter os seus encargos pios reduzidos mediante uma decisão 

das instâncias judiciais eclesiásticas nacionais, segundo a própria interpretação do Vaticano.131 O 

que se compreende, visto se tratarem de acordos efetuados entre duas partes, na presença de 

um tabelião.  

 Neste aspeto, as confrarias em estudo que solicitaram estes documentos, seguiram uma 

tendência praticada por outras instituições congéneres no mundo católico moderno.132 E quais 

foram as irmandades que, na cidade de Braga, no período em análise, pediram estas reduções 

ao chefe máximo da Igreja Romana, bem como a outras instâncias legais? O estudo efetuado 

permitiu constatar que as irmandades de São Vicente, de Santo Homem Bom da Sé, de Santa 

Cruz, de Nossa Senhora-a-Branca e a de São Crispim e São Crispiniano requereram a redução 

dos seus encargos pios. Quase todas o fizeram apenas na segunda metade do século XVIII, com 

exceção da irmandade de Santo Homem Bom.133 

 A nossa análise centrou-se, primeiramente, sobre as irmandades que requereram a 

redução dos seus legados pios, no fim do século XVIII: a irmandade de São Vicente e a de São 

Crispim e São Crispiniano. Na verdade, em relação à irmandade vicentina, a primeira medida 

que os mesários tomaram, para fazer face aos sufrágios em atraso, não foi a solicitação de um 

Breve de redução dos mesmos, mas antes o pedido a Roma para que facultasse um Breve de 

cariz diferente.134 Nele, os mesários apelavam ao sumo pontífice, em 1771, para conceder o 

estatuto de altar privilegiado a todos os altares da igreja de São Vicente, para além do altar-

                                                             
130 Confira-se a propósito Abreu, Laurinda, “Purgatório, Misericórdias e caridade…,” pp. 407-411. 
131 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Redução de legados por o Breve de Sua Santidade Pio VI, fls. 79v.-80. 
132 Em Lisboa, os primeiros pedidos de reduções de sufrágios perpétuos surgiram já no século XVI. Mas foi no século 
XVIII que eles se generalizaram. A este respeito leia-se Araújo, Ana Cristina, “Despedidas triunfais…,” p. 25. 
133 Os períodos temporais nos quais as instituições confraternais solicitaram reduções dos encargos pios não são 
iguais. Por exemplo, a Misericórdia de Amarante solicitou uma pimeira redução das missas dos legados pios no 
princípio do século XIX. Leia-se a este propósito Lopes, Maria José Queirós, Misericórdia de Amarante, contribuição 
para o seu estudo, Amarante, Santa Casa da Misericórdia de Amarante, 2005, p. 79. 
134 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-
1772, fl. 199; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1772-1781, fl. 24; Livro dos termos de mesa 
da irmandade de São Vicente, 1790-1796, fl. 23, 64v., 94v., 103. 
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mor.135 Eles pretendiam poder mandar celebrar em qualquer dos altares da sua igreja, as missas 

de legados que os instituidores tinham destinado ao altar-mor. Deste modo, proporcionava-se 

uma celebração mais rápida e fluente dos sufrágios em atraso. Por outro lado, é também 

possível que o referido altar estivesse sobrecarregado com missas e os mesários desejassem 

proporcionar condições mais flexíveis de celebração. Estes Breves foram solicitados entre as 

décadas de 1770 e 1790, como já referimos no capítulo quinto.  

Contudo, no início da década de 1790, os mesários concluíram ser necessário proceder 

à redução dos encargos pios a que se tinham comprometido, referindo que a Misericórdia e a 

irmandade de Santa Cruz também tinham enveredado por esse caminho. Em fevereiro de 1798, 

mencionaram estar em andamento um “libelo no promotor de justiça” para que lhes fosse 

concedida a redução dos legados pios a que a irmandade estava obrigada, devido ao prejuízo 

que o seu cumprimento lhes causava. Sabemos que essa causa legal estava “suspensa” e os 

mesários desejavam o seu prosseguimento. Não temos mais informações sobre este libelo, nem 

conhecemos as condições em que foi solicitado. Aparentemente, a irmandade pretendia reduzir 

os encargos pios dos legados estabelecidos por um contrato feito em vida do legatário, pois não 

há referência à solicitação de um Breve Papal.136 Também não sabemos as causas que teriam 

motivado a suspensão do processo. Teriam os descendentes dos legatários tentado impedir que 

os mesários fizessem a redução pretendida? A falta de outros dados complementares na 

documentação estudada não nos permite tirar conclusões mais sustentadas. É possível que os 

responsáveis da irmandade evitassem fazer muitas referências ao assunto, para que as suas 

intenções fossem apenas do conhecimento de um número restrito de pessoas. De qualquer 

forma, os mesários de São Vicente, na década de 1790, concluíram ser necessária a redução 

dos encargos pios que consideravam incomportáveis e prejudiciais à irmandade.137 Contudo, este 

foi um processo moroso e dispendioso, não tendo sido possível a sua resolução ainda no século 

XVIII.  

                                                             
135 Sobre os altares privilegiados consulte-se o capítulo V. 
136 AISVTE, Fundo da irmandade de São Vicente, Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1790-
1796, fl. 15; Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1796-1803, fl. 36. Como veremos adiante, por 
esta altura era possível reduzir os legados pios perpétuos instituídos por contrato, através dos meios judiciais 
nacionais. 
137 Já anteriormente a Misericórdia bracarense procedera à redução de vários encargos pios. A este propósito 
confira-se Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Assistência material e espiritual…, pp. 554-555, 557. 
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Por seu turno, a confraria de São Crispim e São Crispiniano, solicitou a redução dos 

seus legados pios em 1787.138 A instituição pusera em marcha não só um processo nas 

instâncias legais nacionais, para redução dos legados, como também apelara a Roma no mesmo 

sentido. A decisão relativa ao processo nacional não foi favorável à irmandade mas, em 1789, os 

mesários redobraram os seus apelos a Roma.139 Finalmente, em 1791, chegou do Vaticano um 

Breve Papal que reduziu alguns legados pios instituídos.140 Deste modo, dos 11 legados que a 

confraria tinha a seu cargo nessa data, mais de metade sofreram uma redução: 

 

Quadro 4: Redução de Legados da confraria de São Crispim e São Crispiniano da Sé (1791) 

Legado Ano Inicialmente Após redução 

Pedro Lopes Leitão 1645 Missa anual no altar da irmandade 

em o dia de Fiéis Defuntos 

Sem alteração 

Domingos Gonçalves 1647 Seis missas anuais no altar da 

irmandade 

Sem alteração 

Isabel Gonçalves 1655 Uma missa anual na primeira 

oitava do Natal no altar da 

irmandade 

Manteve-se a missa anual podendo-

se dizer em qualquer altar, no 

primeiro dia a seguir à primeira 

oitava do Natal 

António Moliano 1667 Uma missa na primeira segunda-

feira de cada mês pelas almas 

mais desamparadas do Purgatório 

e pelo instituidor, no altar de São 

Pedro de Rates (12 missas) 

Nove missas anuais 

Domingos Antunes 1672 Uma missa semanal no altar da 

irmandade 

24 missas anuais em qualquer altar 

da Sé 

Miguel Dias 1676 Duas missas por mês, num total de 

24 missas anuais, em qualquer 

altar da Sé 

12 missas anuais em qualquer altar 

da Sé. 

                                                             
138 Ao longo do século XVIII, a Misericórdia de Ponte da Barca solicitou dois Breves de redução de sufrágios 
perpétuos. Leia-se Pereira, Maria das Dores Sousa, Entre ricos e pobres..., p. 243. 
139 A insistência dos mesários junto das autoridades papais tinha razão de ser. Na realidade, o Vaticano era 
geralmente bastante liberal na concessão de reduções dos encargos pios. Para este assunto consulte-se Abreu, 
Laurinda, “O terramoto de 1755 e o Breve do papa Bento XIV (1756),” in Araújo, Ana Cristina; Cardoso, José Luís; 
Monteiro, Nuno Gonçalo; Rossa, Walter; Serrão, José Vivente (org.), O terramoto de 1755. Impactos Históricos, 
Lisboa, Livros Horizonte, 2007, p. 242. 
140 AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de termos de mesa da irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, 1760-1790, fl. 374, 390v. 
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Sebastiana da Silva 1679 Três missas de Natal no altar da 

irmandade 

Sem alteração 

Maria Olaia Anterior a 

1710 

15 missas anuais, 10 no altar da 

irmandade e cinco no de São Pedro 

de Rates 

Sete missas anuais em qualquer altar 

da Sé. 

Aleixo Martins 1734 16 missas anuais em qualquer 

altar da Sé 

Sem alteração 

Mariana Pereira 1734 Missa quotidiana em qualquer altar 

da cidade 

204 missas anuais em qualquer altar 

da Sé Primaz 

Luís Abreu 1765 Uma missa semanal em qualquer 

altar 

Sem alteração 

Fonte: AISB, Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, Livro de legados da irmandade de São Crispim e 
São Crispiniano, 1734-1810, fls. 2-238. 

 

 Como podemos constatar, as reduções feitas nos legados desta instituição foram de 

dimensão variável. Em alguns casos, os sufrágios sofreram uma redução superior a 50%, ao 

passo que noutros a diminuição foi em menor escala, como o caso do legado de uma missa 

quotidiana de Mariana Pereira, reduzido para 204 missas anuais ou o legado de 12 missas 

anuais de António Moliano reduzido para nove sufrágios anuais. Assinalamos ainda que, tal 

como sucedeu na irmandade de São Vicente, também os mesários de São Crispim e São 

Crispiniano pugnaram no sentido de poderem celebrar alguns sufrágios em altares que não os 

inicialmente designados, o que lhes foi concedido pelo papa. Portanto, a necessidade de alargar 

os espaços de celebração dos sufrágios perpétuos, para que estes pudessem ser satisfeitos com 

maior prontidão, era uma preocupação que encontrámos em várias irmandades. 

Não temos informações que nos permitam explicitar claramente as razões dos diferentes 

valores verificados nas reduções destes legados, mas devem estar relacionados com as 

possibilidades de celebração dos sufrágios, que os rendimentos dos legados em causa então 

proporcionavam. De qualquer forma, a redução ocorrida em 1791 foi a única que encontrámos 

nesta confraria, no século XVIII.141 

Se nestas duas instituições os pedidos de redução foram solicitados num período mais 

tardio do século XVIII, na confraria de Santo Homem Bom da Sé esta questão colocou-se ainda 

                                                             
141 Não eram somente as confrarias que pediam a redução dos encargos pios. Em 1756 a abadessa do convento de 
Santa Clara do Porto apelou e obteve do Vaticano a redução dos sufrágios a que a comunidade se tinha 
comprometido. Para este assunto consulte-se Fernandes, Maria Eugénia Matos, O mosteiro de Santa Clara do Porto 
em meados do século XVIII (1730-1780), Porto, Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, 1992, pp. 141-
142. 
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na primeira metade da centúria.142 Com efeito, esta irmandade tinha aceite um legado pio de 

missa quotidiana, por alma do padre José Carvalho Bravo, no ano de 1686. Para pagamento dos 

sufrágios, o legatário deixara o rendimento de umas propriedades, o qual se traduzia no 

pagamento de “medidas” de pão à irmandade.143 Este legado cedo causou problemas, pois não 

fora feito um inventário rigoroso acerca do verdadeiro alcance e rendimento das propriedades 

que lhe pertenciam. Embora não tenhamos dados mais desenvolvidos sobre o assunto, sabemos 

que no ano de 1716 a irmandade tinha já cerca 4700 missas em atraso, porque as medidas 

pagas pelo caseiro responsável pelas terras, eram insuficientes para o seu cumprimento. Deste 

modo, a irmandade apelou ao papa no sentido de lhe conceder o perdão dos referidos sufrágios 

em atraso, ao que o Vaticano anuiu, através de um Breve pago pela irmandade. 

 Contudo, o problema manteve-se, pois os mesários concluíram em 1718, que o 

rendimento proveniente dos bens de raiz deste legado continuava a ser insuficiente para o 

sustentar. Assim, em 1724, apelaram novamente ao Vaticano, solicitando à cúria romana uma 

redução do número de missas.144 Os dados compulsados, todavia, não apresentaram 

desenvolvimentos sobre este assunto nos anos seguintes, facto que parece significar uma certa 

negligência dos mesários na tomada de providências sobre o assunto, deixando-o protelar-se. 

Em alternativa, pode ter-se dado o caso de não obterem uma resposta de Roma, de acordo com 

as suas expetativas. Na realidade, foi apenas em 1745/46 que as Mesas da confraria voltaram a 

mencionar esta questão, sendo então concisas sobre os motivos que as levavam a apelar ao 

papa. A sua argumentação voltava a insistir sobre o facto de o legado não produzir rendimentos 

suficientes para o pagamento de uma missa quotidiana, situação agravada pelo aumento do 

preço que os clérigos reclamavam para a celebrar. 

 O problema continuou sem desenvolvimentos, de tal modo que só em 1756 veio uma 

resposta: o Vaticano considerou a pretensão dos gerentes mal fundamentada e, por isso, 

rejeitou-a. A irmandade apelou em vão para outros especialistas em direito eclesiástico, mas 

todos se pronunciaram contra os seus desejos. Deste modo, nada mais restou aos responsáveis 

                                                             
142 A Misericórdia de Santarém solicitara já em 1721 um breve de redução das suas missas perpétuas devido à 
insuficiência de rendimentos dos bens de raiz que as sustentavam. Veja-se Reis, Maria de Fátima Dias dos, “A 
Misericórdia de Santarém: estruturação e gestão de um património” in Cadernos do Noroeste. Série História 3, vol. 
20 (1-2), Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2003, pp. 491-492. 
143 Na paróquia de Santa Maria Madalena de Granada, nos séculos XVII e XVIII, vários indivíduos legaram os seus 
bens para que lhes fossem celebradas missas perpétuas ao longo do ano. Veja-se a este respeito Lopez Munoz, 
Miguel Luiz, Las cofradias de la parroquia de Santa Maria Magdalena de Granada en los siglos XVII-XVIII, 
Universidade de Granada, Granada, 1992, pp. 207-208. 
144 AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem 
Bom, 1690-1742, fls. 32, 37-37v., 41v., 43v.-44, 53v., 113v. 
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da confraria senão tentar cumprir o legado, aumentando o valor pago pelos sufrágios. Com este 

aumento, a instituição esperava encontrar sacerdotes que celebrassem os sufrágios do legado, 

de acordo com as suas reais possibilidades. As dificuldades permaneceram agravando-se em 

1770, quando foi levantado um embargo às propriedades da instituição que sustentavam o 

legado e a irmandade suspendeu a celebração dos sufrágios. Possivelmente, este embargo foi 

posto em execução no seguimento da nova legislação publicada pelo governo pombalino, pois, 

dois anos após o mesmo, em cumprimento das leis desamortizadoras pombalinas, a irmandade 

vendeu todas as suas propriedades, sustentadoras do legado, ao padre Manuel Fortes.145 

Contudo, devido a posteriores divergências entre a irmandade e o comprador, só em 1780 a 

venda foi concluída, por um preço inferior ao inicialmente previsto. O dinheiro obtido estava 

longe de poder custear todos os sufrágios do legado. Portanto, o problema mantinha-se e, nos 

finais da década de 1770, os gestores da confraria desenvolveram novas iniciativas, junto do 

arcebispo D. Gaspar (1758-1789) e no promotor dos Resíduos, para se proceder à comutação 

do legado de missa quotidiana.146 Estas iniciativas podem ter sido igualmente motivadas pelos 

falhanços anteriores junto do Vaticano. Possivelmente, os mesários esperavam que o arcebispo 

tivesse maior abertura às suas aspirações, até porque a confraria estava situada na Sé Primaz.  

De qualquer modo, as pretensões dos responsáveis da confraria de Santo Homem Bom 

continuaram a não ter sucesso. O arcebispo remeteu o pedido de redução ao tribunal da relação 

de Braga o qual, em seguida, o fez baixar ao Juiz dos Resíduos. Simultaneamente, os gerentes 

da instituição, aconselharam-se com “letrados” da cidade, mas estes, tal como no passado, 

voltaram a manifestar-se de modo desfavorável em relação às suas aspirações. Por isso, em 

1782, os mesários decidiram revogar as suas iniciativas, declarando a intenção de alcançar os 

seus objetivos por outros meios, algo que não se veio a concretizar por esta irmandade se ter 

                                                             
145 A legislação pombalina retirou às confrarias os bens de raiz obtidos sem uma autorização régia. 
Simultaneamente, as capelas de missas vagas, fundadas nestes bens, sem um capelão celebrante dos sufrágios, 
podiam ser denunciadas ao Estado, revertendo as propriedades a favor do denunciante. Neste quadro, as confrarias 
bracarenses procederam à venda dos seus bens de raiz atingidos pelas disposições legais. AISC, Fundo da 
irmandade de Santa Cruz, Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1757-1772, fls. 470, 
492, 494v.-495, 496-499, 503-507; AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de termos de mesa 
da irmandade de Santo Homem Bom, 1765-1783, fls. 93v.-125, 264. Para uma compreensão mais aprofundada 
deste assunto confira-se igualmente Abreu, Laurinda, “As relações entre o Estado e a Igreja em Portugal, na 
segunda metade do século XVIII…,” pp. 658-672. 
146 A irmandade atuou junto do arcebispo, pois todos os prelados, por concessão do papa Bento XIII, podiam efetuar 
reduções nas missas dos legados pios. A propósito desta regalia confira-se Abreu, Laurinda, “As relações entre o 
Estado e a Igreja em Portugal…,” p. 657.  



529 
 

unido à de São Vicente.147 Este exemplo que detalhadamente analisámos é demonstrativo do 

desgaste causado por estas situações às confrarias. Arrastando-se no tempo, porque não estava 

resolvido, o legado foi fonte de gastos e problemas ao longo de todo o século. 

A irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, por seu turno, tinha a seu cargo vários 

legados instituídos. A primeira dificuldade surgiu com os capelães do coro que tinham de 

celebrar uma missa quotidiana, cantada, por alma de Pedro Vieira e sua mulher. Os celebrantes 

reclamavam contra o pagamento dos sufrágios, estipulado pelos legatários no século XVII. Os 

sacerdotes recebiam por cada missa o valor de 50 réis.148 Com o decorrer das décadas, este 

salário tornou-se insuficiente para os clérigos, que solicitaram à irmandade alterações no referido 

legado, reduzindo os seus encargos pios, ou aumentando o pagamento dos sufrágios.149 As suas 

exigências, aparentemente, não foram atendidas pela irmandade, levando os capelães a pôr em 

marcha processos legais, que lhes facultaram duas reduções dos seus compromissos pios.  

Deste modo, em 1765, quando a irmandade de Nossa Senhora-a-Branca estava unida à 

de São Pedro dos Clérigos,150 obtiveram a redução da missa quotidiana para a celebração de 

apenas 221 sufrágios ao longo do ano. Esta decisão não satisfez inteiramente os capelães, que 

consideravam ser ainda bastante elevado o número de missas a seu cargo, em face do 

pagamento que recebiam. Os capelães do coro desejavam obter honorários, pela celebração das 

missas a seu cargo, que fossem iguais aos que eram pagos pelos sufrágios dos restantes 

legados perpétuos da irmandade. Neste sentido, apelaram de novo para às instâncias legais. 

Estas, atendendo às suas súplicas, concederam em 1771 uma nova redução: os clérigos 

ficaram obrigados a celebrar 181 missas anuais que podiam ser rezadas em vez de cantadas, 

passando a ser pagas pelo valor de 100 réis cada uma.151 Deste modo, os capelães do coro 

ficaram incumbidos de celebrar somente metade dos sufrágios a que estavam obrigados 

                                                             
147 AISVTE, Fundo da irmandade de Santo Homem Bom, Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem 
Bom, 1744-1765, fls. 12v., 102v., 104-105, 110; Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 
1765-1783, fls. 93v.-94, 125, 137, 150v., 199v., 214v., 264, 273, 299, 314. 
148 Na Misericórdia do Funchal no século XVIII era frequente as capelanias ficarem vagas, pois os clérigos 
reclamavam contra os pagamentos fixados pelos testadores que as tinham instituído, sem preverem aumentos. Em 
1775, os capelães exigiram aumentos no pagamento do seu trabalho, ameaçando abandonar os cargos. Para evitar 
atrasos, a Mesa aceitou as reivindicações. Sobre este assunto confira-se Jardim, Maria Dina dos Ramos, A Santa 
Casa da Misericórdia do Funchal…, pp. 37-41. 
149 Em Setúbal, no início do século XVII, o preço médio das missas era também de 50 réis. Era esse o valor taxado 
para pagar as missas das fundações perpétuas, instituídas nessa altura na Colegiada da igreja paroquial de São 
Julião. Em 1738 o prior da Igreja solicitou a diminuição dos encargos pios por constatar que os sacerdotes se 
recusavam a celebrar esses sufrágios, preferindo missas com maior pagamento. Veja-se Abreu, Laurinda, Memórias 
da Alma e do Corpo…, p. 161. 
150 Essa união durou entre 1751 e 1766. 
151 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Redução de legados por o Breve de Sua Santidade Pio VI, fls. 89-93v. 
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inicialmente.152 Nesta redução, os mesários parecem não ter tido voz ativa, tendo os capelães do 

coro atuado à sua revelia. Em 1785, com a vacância de um dos lugares de capelão do coro, os 

restantes colegas apelaram ao arcebispo para que suprimisse o lugar vacante, argumentando 

com a insuficiência dos rendimentos do legado do coro. Os mesários contestaram estes pedidos, 

assegurando que os rendimentos eram bastantes para manter os cinco capelães. O arcebispo D. 

Gaspar de Bragança, por seu turno, atendeu às pretensões dos sacerdotes e extinguiu um dos 

lugares.153 

 Mas, já em 1778, os próprios dirigentes da confraria se viram confrontados com 

dificuldades financeiras crescentes, que motivaram um reequacionamento dos sufrágios 

perpétuos a seu cargo. Por ordem da Mesa, foi efetuado um rigoroso levantamento de todos os 

legados pios perpétuos, bem como dos fundos materiais e financeiros que os sustentavam. O 

objetivo era determinar aqueles que estavam a causar prejuízo à instituição e para os quais se 

tornava necessário solicitar uma redução dos seus encargos pios. Em seguida, os gerentes 

encetaram um processo judicial eclesiástico que terminou com uma decisão favorável, em 1785. 

Embora não exista uma descrição exaustiva das reduções feitas, os dados provenientes dos 

livros de missas dos legados da instituição informam-nos sobre alguns casos.154 

Pressentimos que não houve qualquer recurso a Roma neste processo. Os mesários 

parecem ter apelado somente às instâncias jurídicas eclesiásticas nacionais, possivelmente por a 

maioria dos legados que estavam a causar prejuízo terem sido elaborados por contrato.155 Após 

esta redução, a Mesa não tomou, até ao final do século XVIII, outras iniciativas no sentido de 

                                                             
152 Estas reduções, não impediram, na década de 1790, os capelães do coro de se recusarem novamente a celebrar 
sufrágios a que estavam obrigados. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de 
mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1787-1805, fls. 122v.-123v., 125v, 131, 133; Livro de missas dos 
legados da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1798-1799, não paginado; Livro de missas dos legados da 
irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1799-1800, não paginado.  
153 AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa 
Senhora-a-Branca, 1777-1787, fls. 143, 179-180v.; Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-
Branca, 1787-1805, fl. 8v. 
154 Deste modo, o legado instituído por Salvador Dias, de uma missa semanal aos domingos, foi reduzido para uma 
missa em cada um dos primeiros três domingos do mês. O legado de Frutuoso da Silva e sua esposa, que consistia 
em duas missas semanais, por alma dos cônjugues, foi reduzido para apenas uma missa semanal. Por seu turno, o 
legado de uma missa semanal por alma de Isabel Gonçalves e seu marido, aos sábados, foi também reduzido para 
apenas três missas mensais. AINSB, Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, Livro de termos de mesa da 
irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-1787, fls. 25, 91, 133; Livro de missas dos legados da irmandade de 
Nossa Senhora-a-Branca, 1784-1787, fls. 1-60.  
155 Os legados pios recebidos pela Santa Casa da Misericórdia de Arrifana de Sousa eram, na sua maioria, 
instituídos por contrato. Para este assunto veja-se Fernandes, Paula Sofia da Costa, “Legados de missas: salvar a 
alma protegendo parentes capelães,” in Santos, Carlota (coord.), Família, Espaço e Património, Porto, Citcem, 
2011, p. 178. 
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reduzir os seus encargos pios, apesar de as fontes documentais continuarem a mencionar 

atrasos na celebração dos sufrágios perpétuos.  

Por seu turno, também a irmandade de Santa Cruz recebera, ao longo dos tempos, uma 

quantidade considerável de legados pios. No início da década de 1770, constatando a 

dificuldade da instituição no cumprimento escrupuloso destas obrigações, os seus mesários 

elaboraram um quadro dos legados que pretendiam ver reduzidos.156 A confraria atuou quer nas 

instâncias judiciais eclesiásticas nacionais e locais, quer ao nível do Vaticano, para conseguir 

realizar os seus intentos. Foi só no ano de 1780, que os responsáveis da irmandade Santa Cruz 

obtiveram respostas positivas.157 O quadro seguinte apresenta a redução dos legados instituídos 

por testamento, feita pelo papa Pio VI, a pedido da instituição: 

 

Quadro 5: Redução de legados recebidos em testamento na confraria de Santa Cruz (1780) 

Legado Ano Originalmente Após redução 

André Moreira 1601 Missa dia de fiéis defuntos Manteve-se 

Cónego Manuel Novais 1633 Missa mensal Sete missas 

Maria Antónia e marido 1636 Missa mensal Manteve-se 

Francisco Leão 1642 10 missas anuais Manteve-se 

Faustina Correia 1643 Missa semanal com responso 

sobre a sepultura à quinta ou 

sexta-feira 

30 missas anuais 

João Mendes de Magalhães e mulher 1645 Missa quotidiana 175 missas anuais 

Leonor Pereira da Fonseca 1651 Missa semanal 27 missas anuais 

Gonçalo Coelho 1652 Missa semanal 27 missas anuais 

Maria da Cruz 1656 Missa semanal 27 missas anuais 

Maria de Sousa e marido 1662 50 missas anuais 24 missas anuais 

António Gonçalves Vilaça 1662 Missa semanal 31 missas anuais 

Helena Alves e marido 1670 Missa semanal com responso na 

sexta-feira 

30 missas anuais 

João Feio 1671 Duas missas semanais 70 missas anuais 

                                                             
156 A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa procedeu a uma redução de sufrágios perpétuos tão significativa que se 
no início do século XVIII ela tinha 57 capelães ao seu serviço, em 1782 este número tinha sido reduzido para 
apenas 24. Consulte-se a este respeito Araújo, Ana Cristina, “Vínculos de Eterna Memória…,” p. 441. 
157 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Redução de legados por o Breve de Sua Santidade Pio VI, fls. 9-15v. 
As reduções dos sufrágios dos legados pios ocorridas nas irmandades de Santa Cruz, Nossa Senhora-a-Branca e, 
em certa medida, na de São Crispim e São Crispiniano, inserem-se num movimento reducionista dos encargos pios 
ocorrido em Portugal entre 1778-1789. Relativamente a este aspeto confira-se Abreu, Laurinda, “A difícil gestão do 
Purgatório…,” p. 56. 
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Maria de Araújo 1678 Missa semanal aos sábados e 

três no Natal 

Três no Natal e mais 45 

missas anuais 

Frutuoso Gomes 1685 Missa semanal com responso 37 missas anuais 

Helena Antónia e marido 1685 20 missas anuais 15 missas anuais 

Reverendo Inácio André Palhares 1685 Duas missas semanais 75 missas anuais 

Francisca de Freitas 1685 Missa semanais em dia certo 

com responso 

37 missas anuais 

João Feio 1685 Missa semanais em dia certo 

com responso 

37 missas anuais 

Francisco de Freitas (pelos seus 

pais) 

1685 Missa semanária a quinta-feira 

com responso 

37 missas anuais 

Reverendo António de Afonseca 1685 Cinco missas semanais 196 missas anuais 

José Fernandes 1689 Missa semanal com responso 40 missas anuais 

Isabel Rodrigues, marido e 

antepassados 

1692 Duas missas semanais 75 missas anuais 

Dr. Martinho Rebelo 1696 Três missas semanais 112 missas anuais 

Francisco Alves Pereira 1698 Missa quotidiana e um capelão 

de reza no coro 

325 missas anuais 

Helena da Costa 1700 Quatro missas semanais 175 missas anuais 

Maria Pereira da Cruz 1705 Missa quotidiana, três missas no 

Natal e um capelão de reza no 

coro 

333 missas anuais e as 

três missas de Natal 

Cónego José Peixoto 1706 Missa semanal 42 missas anuais 

Fonte: AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Redução de legados por o Breve de Sua Santidade Pio VI, fls. 9-11v. 

 

 Como podemos verificar, o Vaticano acedeu e reduziu a maioria dos encargos pios 

solicitados.158 Ao analisarmos a documentação referente ao rendimento de cada um dos legados, 

constatámos que alguns já não geravam os rendimentos necessários para cobrir sequer o 

pagamento das missas que determinavam, quanto mais para todas as restantes despesas 

inerentes às celebrações. Em conclusão, a redução dos encargos pios destes legados era uma 

inevitabilidade económico-financeira com a qual a irmandade tinha de se confrontar, sob pena 

de a sua própria existência ficar ameaçada. 

 A apreciação do quadro anterior permite do mesmo modo concluir que as reduções dos 

sufrágios efetuadas variaram entre 20 a 40% do seu número inicial, existindo um caso onde essa 

                                                             
158 Sobre as facilidades de redução de missas no Vaticano consulte-se Abreu, Laurinda dos Santos, “As relações 
entre o Estado e a Igreja em Portugal…,” p. 657. 
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redução foi superior a 50% das missas inicialmente determinadas. Tratava-se, portanto, de um 

corte assinalável.159 No entender dos dirigentes da instituição, as reduções efetuadas 

pretenderam não só atender ao interesse económico da irmandade, mas também preservar, na 

medida do possível, as disposições dos instituidores. Para melhor se justificarem, chegaram 

mesmo a mencionar a lei pombalina de 1769 a qual permitia que, do rendimento dos legados 

perpétuos fundados em bens encapelados, ficasse apenas reservada a décima parte para os 

encargos pios, abrindo a porta à redução dos mesmos, a um nível que fosse conforme à referida 

décima parte dos rendimentos.160   

Todavia, os mesários da irmandade de Santa Cruz afirmaram que, apesar dessa 

possibilidade legal estar ao seu alcance, não era esse o seu objetivo. Pelo contrário, reforçaram 

o seu compromisso de cumprimento dos legados pios, até onde os rendimentos que os 

sustentavam o permitissem, ignorando, deste modo, as disposições pombalinas.161 A instituição 

transmitia a ideia de que, enquanto fosse possível, cumpriria sempre na íntegra todos os 

encargos pios a seu cargo. O seu discurso fazia acreditar serem apenas os constrangimentos 

económico-financeiros que a obrigavam a pedir a redução dos legados. A irmandade esforçava-

se, aliás, por demonstrar que, mesmo tendo possibilidades e determinações legais para poder 

reduzir em maior escala o número de missas à sua responsabilidade, preferia não o fazer, como 

forma de evidenciar não serem apenas os critérios económicos a guiar a sua atuação, relevando 

a preocupação com o bem espiritual dos seus legatários.162 A confraria, com estas justificações, 

pretendia também amenizar responsabilidades próprias no incumprimento dos legados pios, 

justificando-se com motivos que lhe eram alheios. O discurso produzido pelos seus responsáveis 

era, aliás, expetável numa instituição que pretendia manter a sua credibilidade e apresentar-se 

como confiável a futuros legatários. 

 Para além dos legados pios reduzidos por via papal, outros houve que foram alvo de 

uma decisão nos meios judiciais eclesiásticos locais, por razão de, segundo as fontes, se 
                                                             
159 Nas Misericórdias de Bragança, Lisboa, Guimarães, Montemor-o-Velho e Setúbal, na segunda metade do século 
XVIII, foram solicitadas reduções em grande escala dos sufrágios perpétuos. Confira-se a propósito Lopes, Maria 
Antónia, “As Misericórdias de D. José ao final do século XX…,” p. 83. 
160 Pode ter sido igualmente uma forma de vincarem as suas diferenças com a Misericórdia de Braga, a qual, em 
1776, solicitou ao rei a abolição total de alguns legados pios de dimensão e rendimentos diminutos. Consulte-se 
Castro, Maria de Fátima, A Misericórdia de Braga. Composição da irmandade…, p. 669. 
161 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Redução de legados por o Breve de Sua Santidade Pio VI, fls. 3-158v. 
162 A documentação estudada permite afirmar que as irmandades bracarenses pouco ou nada recorreram à lei 
pombalina, no sentido de reduzir os seus encargos pios. Aparentemente ignoraram a legislação enquanto esteve em 
vigor. É possível que, a exemplo dos responsáveis de Santa Cruz, pretendessem demonstrar o máximo de 
comprometimento com as suas obrigações pias, de forma a manter a credibilidade e a não afastar potenciais 
legatários. Por outro lado, vários legados eram tão pequenos que a referida legislação não as atingia. 
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tratarem de legados instituídos por contratos feitos entre os legatários e a irmandade, ainda em 

vida dos primeiros. Tendo os mesários apelado em primeiro lugar para o papa Pio VI, para uma 

redução global dos encargos pios, este só lhes concedera a redução dos legados instituídos por 

via testamentária, dando a indicação que, para os restantes, a irmandade devia intentar os 

“meios judiciais ordinários”. Assim a instituição viu-se obrigada a entrar num processo legal 

local, para reduzir os outros legados que considerava estarem a causar prejuízo.163  

A estes legados reduzidos da confraria de Santa Cruz, explicitados no quadro do anexo 

8, devem ser ainda acrescentados os que esta instituição recebeu, provenientes da irmandade 

do Bom Jesus dos Santos Passos e para os quais também requereu uma redução, quer por via 

papal, quer por via legal nacional. Em relação às iniciativas desenvolvidas junto do Vaticano, não 

houve qualquer alteração ao único legado proveniente da confraria do Bom Jesus, para o qual foi 

solicitada uma redução. Contudo, em relação aos legados estabelecidos por contratos, 

conheceram-se algumas alterações: 

 

Quadro 6: Redução de legados provenientes da confraria do Bom Jesus e Santos Passos (1780) 

Legado Ano Originalmente Após redução 

Maria da Graça 1631 16 missas anuais Sem alteração 

Bernardo Rodrigues, 

mulher, pais e almas mais 

desamparadas 

1632 Uma missa semanal 32 missas anuais 

Maria Pereira 1642 12 missas anuais Seis missas anuais 

Isabel Ramalho 1643 12 missas anuais 11 missas anuais 

Pelas Almas do Purgatório 

que institiu Custódia 

Correia 

1740 Missa quotidiana 300 missas anuais 

Manuel Vieira de Azevedo164 1746 Duas missas quotidianas 386 missas anuais 

Beatriz de Afonseca Desconhecido Duas missas semanais às 

segundas e sábados 

57 missas anuais 

Fonte: AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Redução de legados por o Breve de Sua Santidade Pio VI, fls. 14v.-
15v.165 

                                                             
163 O recurso a expedientes civis legais e nacionais, para a redução de encargos pios, tornou-se uma possibilidade a 
ter em conta a partir da época pombalina. Consulte-se Monteiro, Abílio Augusto, Direito Portuguez sobre Legados 
Pios..., p. 198. 
164 O legado de Manuel Vieira foi reduzido, essencialmente, porque a irmandade não recebera todo o dinheiro que 
fora acordado e, por isso, viu-se impossibilitada de cumprir as duas missas quotidianas. 
165 Todas as reduções efetuadas, quer as dos legados de testamento, quer as dos de contrato, estão reunidas na 
fonte documental intitulada “Redução de legados por o Breve de Susa Santidade Pio VI.” 



535 
 

 

Observando os quadros respeitantes aos legados instituídos por contrato, verificamos 

que a amplitude da sua redução é, em geral, similar à constatada nas reduções feitas por via 

papal, ainda que encontremos um número superior de legados com uma redução superior a 

50% nos seus sufrágios. Um outro ponto importante, em qualquer dos casos, foi o de terem sido 

sobretudo os legados instituídos nos séculos XVI e XVII, os que sofreram reduções nos seus 

encargos pios, embora encontremos um ou outro exemplo referente a reduções de legados 

estabelecidos no século XVIII. Em suma, à medida que o século XVIII se aproximava do seu final, 

os mesários da irmandade de Santa Cruz confrontaram-se com a dificuldade no cumprimento 

das disposições estabelecidas nas duas centúrias anteriores, demonstrando a sua incapacidade 

de celebração de todos os sufrágios instituídos nesse período temporal. Era notória a 

desvalorização dos bens e dos fundos monetários destes legados, ao longo dos tempos, para 

fazer face aos custos crescentes associados à sua execução. 

O processo de redução dos legados pios da irmandade de Santa Cruz demorou cerca de 

sete anos a ficar concluído. A primeira sentença de redução que chegou, a nível nacional, não foi 

do completo agrado da confraria. Ela reservou a terça parte dos rendimentos dos legados para 

os gastos, quer com a administração dos mesmos, quer com as despesas inerentes à 

celebração das missas, tais como com objetos litúrgicos, vinho e hóstias.166 Os restantes dois 

terços eram destinados ao pagamento das missas aos capelães. Esta decisão permitiu cortar os 

sufrágios para os quais os referidos dois terços não eram suficientes.  

Os mesários, contudo, consideraram esta redução insatisfatória e apelaram da decisão. 

Na sua argumentação, consideraram como insuficiente a terça parte dos rendimentos dos 

legados, com o fim de custear a sua administração e as despesas inerentes à celebração dos 

sufrágios. Por outro lado, havia ocasiões em que as receitas que os legados deviam gerar nem 

sempre aconteciam. Por vezes, o dinheiro dos legados não estava emprestado a juro como era 

previsto. Noutras alturas, os devedores não pagavam os juros dos empréstimos como deviam. 

Portanto, na opinião dos gerentes da irmandade de Santa Cruz, era cada vez mais difícil 

                                                             
166 Esta repartição de rendimentos deve ter sido também fundamentada em casos passados. Por exemplo, no século 
XV, o administrador da capela de missa diária de Rui Gomes e esposa, no mosteiro de São Domingos do Porto, 
recebia um terço das rendas da capela, enquanto o restante das mesmas era aplicado para a celebração dos 
sufrágios. Relativamente a esta repartição confira-se Barbosa, Albertina da Conceição, Capelas e Aniversários do 
mosteiro de São Domingos do Porto, século XV, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996, p. 87, 
tese de Mestrado policopiada. 
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encontrar pessoas a quem se pudesse emprestar dinheiro a juro, com segurança.167 Nesse 

sentido, solicitaram que, do rendimento dos legados, ficassem dois terços reservados às 

despesas com a administração dos mesmos, nela incluindo os objetos litúrgicos necessários 

para celebração dos sufrágios.168 Na sua perspetiva, somente um terço dos rendimentos dos 

legados pios devia ser destinado ao pagamento dos sufrágios aos capelães, sendo assim 

eliminadas as missas que não fossem comportáveis por esta terça parte dos rendimentos. 

Este pedido coloca-nos, contudo, algumas dúvidas, sobre as razões efetivas que levaram 

os seus dirigentes a solicitar a redução das missas dos legados. Como já anteriormente 

mencionámos, os mesários demonstravam preocupação com o sufrágio das almas dos 

legatários e não apenas por critérios financeiros. Todavia, o facto de requererem dois terços dos 

rendimentos de cada legado para os gastos da irmandade com a sua administração, bem como 

com as alfaias litúrgicas das missas, reservando apenas um terço dos rendimentos para 

pagamento aos capelães, parece colocar em causa essa preocupação. Na verdade, os 

responsáveis da confraria “confessaram” a importância que conferiam à pompa das suas 

cerimónias, pois referiram que a igreja da irmandade era, na segunda metade do século XVIII, 

bem mais sumptuosa, nos seus ornamentos e altares, do que na época em que a instituição 

aceitara vários dos seus legados.169 De facto podemos perguntar se não era possível e mais de 

acordo com a vontade dos legatários, cortar nessas despesas que acompanhavam a celebração 

dos sufrágios, de modo a permitir mais rendimentos disponíveis para pagar aos clérigos que as 

celebravam? 

É possível que estas dúvidas estivessem na mente das instâncias decisoras a quem os 

mesários apelaram. Por isso, as suas pretensões não foram atendidas na totalidade. A decisão 

                                                             
167 Para este assunto consulte-se Amorim, Inês, “Património e crédito…,” pp. 707-709. Efetivamente, na segunda 
metade do século XVIII as casas aristocráticas recorriam às Misericórdias e às confrarias como fontes de 
empréstimo de capital, o qual posteriormente pagavam de forma atrasada ou deixando os empréstimos caírem em 
esquecimento. Aliás, vários nobres viviam carregados de dívidas que não pagavam. Relativamente a esta questão 
leia-se Monteiro, Nuno Gonçalo Freitas, O crepúsculo dos grandes. A casa e o património da aristocracia em 
Portugal (1750-1832), Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2003, pp. 371-374, 384, 391, 405-407. 
168 Os objetos litúrgicos destinados ao culto religioso são “uma necessidade de afirmação do sagrado através de 
sinais exteriores físicos, de forma a atrair os fiéis.” Consulte-se a este propósito Alves, Natália Marinho Ferreira, 
“Nótula para o estudo da paramentaria bracarense no século XVIII,” in Revista da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1991, p. 308; Marques, João 
Francisco, “As formas e os sentidos,” in Azevedo, Carlos Moreira de, História Religiosa de Portugal…, pp. 462-484. 
169 Como refere Maria Fernanda Enes, no âmbito da cultura barroca “as confrarias emprestavam ao culto litúrgico 
maior pompa e densidade, impondo a todos os fiéis a importância da vida no além a qual condicionava os 
comportamentos individuais e coletivos na vida terrena.” Leia-se Enes, Maria Fernanda, “As confrarias do 
Santíssimo e das Almas no âmbito da cultura barroca (um caso na diocese de Angra),” in I Congresso Internacional 
do Barroco…, p. 298. 
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final destinou metade do rendimento dos legados para o pagamento aos sacerdotes, pelas 

missas que celebravam, enquanto os restantes 50% eram canalizados para as outras despesas 

que a irmandade tinha com a sua celebração, bem como com a administração dos respetivos 

legados. Não era o desfecho esperado pelos responsáveis de Santa Cruz, mas foi mais favorável 

do que a primeira decisão.170  

Todavia, em 1796, os mesários voltaram a esta questão, manifestando o desejo de 

reduzir outros legados pios perpétuos, que consideravam estar a causar prejuízo à confraria. 

Nesse sentido, puseram novamente em marcha mecanismos eclesiásticos legais, com o fim de 

obter novas reduções dos sufrágios. No final do século XVIII, este processo estava em 

andamento. Entre as intenções manifestadas e as decisões tomadas, mediava um espaço de 

tempo considerável, o que prejudicava não só as contas da instituição, como a sua imagem 

externa, pelos sufrágios que deixavam de ser celebrados.171 Por outro lado, era notória a 

necessidade contínua de novas reduções nos encargos pios perpétuos, fator que contribuía para 

o progressivo descrédito desta modalidade de salvação da alma.172 

Por seu turno, as capelanias do coro instituídas entre os fins do século XVII e princípios 

do século XVIII, na igreja de Santa Cruz, geraram igualmente preocupação na irmandade. O 

serviço do coro incluía 12 capelães com a obrigação de celebrar missas por alma de vários 

instituidores, bem como rezar as horas canónicas, mediante o pagamento definido pelos 

legatários.173 Em 1788, a Mesa reconhecia serem já poucos os clérigos a candidatar-se aos 

lugares, pelos emolumentos previstos.174 Deste modo, ao reformarem os estatutos nesse ano, 

expressaram a necessidade de reformar também as capelanias do coro, diminuindo o número 

de capelães. A confraria constatou ainda, a necessidade de serem encetados esforços, no 

                                                             
170 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-
1790, fls. 209, 296v.-297, 302; Redução de legados por o Breve de Sua Santidade Pio VI, fls. 3-158v. 
171 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-
1819, fls. 168v., 239-239v., 244, 247v.   
172 Carvalho, Rosário Salema, Por amor de Deus – Representação das Obras de Misericórdia, em painéis de azulejo, 
nos espaços das confrarias da Misericórdia, no Portugal Setecentista, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, 2007, pp. 94-95, tese de Mestrado policopiada. 
173 Sobre estes 12 capelães confira-se Costa, Luís, O templo de Santa Cruz…, p. 25. 
174 As missas eram de modo ostensivo o “intercâmbio de um produto espiritual por um bem temporal devido ao seu 
pagamento.” Os teólogos consideravam os honorários recebidos pelos clérigos que diziam missas de sufrágio, como 
uma “esmola”, em contraposição com os preços delimitados para as missas paroquiais. A este propósito veja-se in 
Lorenzo Pinar, Francisco Javier, “El comercio de la muerte en la Edad Moderna. El caso de Zamora,” in Serrano 
Martín, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular…, p. 436. 
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sentido de haver uma maior racionalidade na distribuição das celebrações efetuadas.175 O 

objetivo era que o coro funcionasse como um órgão único, como se tivesse sido estabelecido 

apenas por um legatário, ainda que sufragasse as almas dos restantes. Através da redução do 

número de capelães, a irmandade pretendia aumentar o salário dos restantes e melhorar o 

serviço espiritual a seu cargo. 

As intenções manifestadas em 1788 não tiveram qualquer reflexo imediato. Por 

negligência, ou por dificuldades monetárias para custear o processo de redução das capelanias 

do coro, não foi tomada qualquer iniciativa nesse sentido até 1799. Só nesse ano a irmandade, 

após diligências na Santa Sé, conseguiu um Breve para efetuar uma redução no sentido de 

passar de 12 para apenas oito capelães. Posteriormente, no ano seguinte, este número foi ainda 

reduzido para sete. Mais uma vez, entre o detetar do problema e a sua resolução, passaram 

vários anos, fazendo com que as dificuldades perdurassem no tempo e prejudicassem a imagem 

da instituição.176  

Que conclusões tirar sobre a forma como as confrarias bracarenses setecentistas 

procuraram lidar com as dificuldades no cumprimento das vontades pias dos legatários? Em 

primeiro lugar, constatámos que os pedidos de redução dos legados pios ocorreram apenas em 

algumas confrarias e geralmente já numa fase adiantada do século XVIII, entre 1770 e 1800. Se 

em algumas irmandades a questão não se chegou a colocar, por terem sido entretanto extintas, 

assinalamos, como exemplo, que nas importantes confrarias do Santíssimo Sacramento da Sé 

ou de Nossa Senhora da Boa Memória da mesma igreja, não encontrámos nenhum dado que 

traduzisse a intenção, por parte dos seus responsáveis, de redução dos encargos pios.  

Devemos recordar ter sido sobretudo na segunda metade do século XVIII, que 

encontrámos referências crescentes às dificuldades destas instituições, no cumprimento das 

disposições pias que tinham aceite, com o consequente atraso na celebração dos sufrágios. 

Portanto, a necessidade da redução desses encargos surgiu algum tempo depois das primeiras 

referências mais persistentes. As reduções tornaram-se indispensáveis devido às crescentes 

dificuldades finaneiras e humanas das confrarias com o maior número de legados. De qualquer 

                                                             
175 As reduções de capelanias foram comuns noutras instituições, ao longo do século XVIII. A Misericórdia de 
Santarém que chegou a ter um total de 33 capelanias, até ao século XVII, viu esse número reduzido para 22 no 
século XVIII. Consulte-se Reis, Maria de Fátima Dias dos, “A Misericórdia de Santarém…,” pp. 489-490. 
176 AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Livro da contagem do coro que compreende as esmolas de reza, 
recibos, vencimentos e revelias dos capelães desde 16 de Fevereiro de 1691 em que principiaram a rezar até 31 de 
Dezembro de 1820 em que foram reformados e se lhes pôs administração separada, fls. 740v.-747v., 811v.-819; 
Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, Bom Jesus dos Passos e Santa Ana, 1788, fl. 88; Livro de termos 
de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1790-1819, fls. 258, 269v.-270. 
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modo, o facto de estas instituições terem recorrido à redução dos seus legados num período 

mais tardio do século XVIII, seria também um sinal de uma certa resistência ao recurso a este 

expediente?177 Estariam conscientes de ser este um reconhecimento explícito do seu fracasso, 

nos compromissos espirituais que tinham estabelecido com os legatários? 

Nas confrarias mais pequenas o problema não parece ter-se colocado de forma tão 

premente, apesar de, por vezes, as fontes documentais mais limitadas destas instituições não 

permitirem informações seguras. O reduzido número de legados por elas recebidos não se 

traduziam na necessidade da contratação de um conjunto alargado de sacerdotes. Por outro 

lado, não podemos colocar de lado a hipótese destas instituições mais humildes terem reservado 

a maior parte dos rendimentos dos seus legados, apenas para a celebração das missas, 

controlando ao máximo os custos associados com o vinho, as hóstias, a cera, os paramentos ou 

as alfaias litúrgicas inerentes às celebrações. É possível que colocando a tónica da sua ação na 

efetiva celebração das missas e não na pompa e solenidade com que podiam ser feitas, as 

pequenas confrarias poderão ter igualmente, deste modo, adiado a necessidade de redução dos 

seus sufrágios. 

 A conclusão que podemos retirar é que, de facto, nas últimas décadas do século XVIII, 

se assistiu a um desinvestimento na salvação da alma por parte dos bracarenses.178 A crise 

económica e financeira que se fez sentir, constringiu a sua capacidade de aposta no 

Purgatório.179 Em simultâneo, as elites bracarenses, responsáveis pela instituição dos legados 

pios perpétuos mais importantes, não seriam totalmente indiferentes às novas ideias que 

surgiam, estimuladas pelo poder estatal, as quais preconizavam que o mundo dos mortos não 

                                                             
177 Efetivamente, em zonas como Setúbal o recurso massivo aos Breves de redução de missas sucedeu desde o 
início do século XVIII. A este respeito leia-se Abreu, Laurinda, “Uma outra visão do Purgatório…,” p. 723. 
178 A diminuição da importância económica do Purgatório, em França, é confirmada pela alteração na composição 
dos testamentos. Se até meados do século XVIII os indivíduos ainda dedicavam parte substancial deste documento, 
na descrição do destino a dar ao corpo, bem como os sufrágios avulsos ou perpétuos a celebrar em benefício da 
alma, na segunda metade da centúria o testamento é cada vez mais um acto de direito com o objectivo principal de 
transmitir heranças. Para este assunto leia-se Ariés, Philippe, Sobre a História da Morte no Ocidente desde a Idade 
Média, Lisboa, Teorema, 1988, pp. 46-47. 
179 A partir de 1770, a produção agrícola no Minho não é suficiente para as suas necessidades alimentares. Os 
preços disparam violentamente, levando muitos indivíduos da pequena e média burguesia a endividarem-se e 
hipotecarem os seus bens. Os pequenos camponeses foram, todavia, os maiores prejudicados, pelos montantes de 
pensões que tinham a pagar em dinheiro e em géneros. A pobreza e as convulsões sociais surgiam com maior 
frequência. Oliveira, Aurélio de, “A renda agrícola em Portugal durante o Antigo Regime (séculos XVII-XVIII). Alguns 
aspectos e problemas,” in Revista de Historia Económica e Social, nº 6, julho-dezembro, Lisboa, Sá da Costa 
Editora, 1980, pp. 20-21, 37-55. 
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devia controlar o dos vivos. Era uma alteração mental na relação entre estes dois mundos, 

decorrente do pensamento iluminista, que começava a marcar a sua influência.180  

Por outro lado, as instituições recetoras de legados pios perpétuos, viam-se 

sobrecarregadas com obrigações pias a cumprir, que lhes acarretavam uma despesa crescente. 

As confrarias estavam confrontadas com a falta de recursos humanos e também elas foram 

atingidas pela crise financeira e económica, que se traduzia na perda dos juros provenientes do 

empréstimo do capital dos legados pios, ou na diminuição dos rendimentos dos bens de raiz que 

os sustentavam. Deste modo, várias irmandades já não conseguiam cumprir com os seus 

compromissos pios perpétuos. Os atrasos sucediam-se, as missas deixavam de ser ditas, o que 

levou algumas confrarias a envidar esforços no sentido da redução destes encargos.181 Este 

cenário deve ter influenciado também a perceção dos bracarenses sobre o investimento 

“perpétuo” no Purgatório. Valia a pena estabelecer vínculos desta natureza, quando observavam 

o seu não cumprimento e até, posteriormente, a redução do número de sufrágios previamente 

estabelecidos?182 Na realidade, aqueles a quem a perspetiva de fundação de missas perpétuas, 

em benefício da alma, tivesse aflorado a sua mente, tinham razões válidas para recear que as 

suas expetativas salvíficas saíssem defraudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
180 Como refere Ana Cristina Araújo, o século das luzes obrigou a própria religião a ter de reavaliar a sua relação 
com a história e a natureza, procurando “adequar os mistérios da fé à inteligibilidade das coisas da vida.” Araújo, 
Ana Cristina, “Ilustración y reforma de la teologia en Portugal en el siglo XVIII,” in Cuadernos Dieciochistas, vol. II, 
Salamanca, Ediciones de La Universidad de Salamanca, 2001, pp. 262-263. 
181 É igualmente de realçar que, relativamente às reduções pias que analisámos, o emergir de novas possibilidades 
de atuação, para além do habitual recurso ao Vaticano. As instituições legais e eclesiásticas nacionais 
desempenhavam um papel crescente nesta temática. 
182 Segundo Laurinda Abreu, a quebra drástica de legados pios perpétuos na Misericórdia setubalense, depois de 
1720, pode ser justificada em parte pela impossibilidade da instituição em cumprir os encargos pios até aí 
assumidos, bem como nos pedidos ao Vaticano para que os reduzisse, o que minou a confiança dos fiéis na eficácia 
do investimento a longo prazo no Purgatório. Confira-se Abreu, Laurinda, A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal…, 
pp. 47-52. 
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Conclusão 

 

 No termo deste trabalho cremos ser o momento de procedermos a um balanço do 

mesmo, procurando apontar as conclusões mais relevantes estabelecidas.  

 Depois do Concílio de Trento, que reforçou no mundo católico a crença no Purgatório, a 

necessidade de uma rápida libertação das almas dos defuntos, deste lugar de punição e de 

castigo dos seus pecados, tornou-se uma preocupação contínua dos fiéis. Por isso, estes deviam 

pautar a sua vida dentro de um quadro de reflexão sobre o além, de modo a estarem sempre 

preparados para a ocorrência da morte, que podia surgir a qualquer momento. A salvação da 

alma começava, em primeiro lugar, pela prevenção da sua condenação ao castigo eterno no 

Inferno, depois do juízo individual que ocorria logo a seguir à morte. Para atingir este desiderato, 

era importante que o individuo cumprisse os preceitos cultuais religiosos e praticasse obras de 

caridade. No entanto, para que os fiéis evitassem a condenação ao Inferno era igualmente 

necessário que preparassem convenientemente a sua morte, quando se tornasse patente que a 

sua vida estava em risco, seguindo escrupulosamente uma série de rituais e procedimentos 

determinados pela Igreja especificamente para este fim. 

Os habitantes da cidade de Braga inseriam-se neste contexto socio-religioso particular. 

As Constituições Sinodais da arquidiocese, publicadas em 1697, determinavam, aos indivíduos 

que temessem pela vida, a solicitação ao seu pároco da receção dos sacramentos da confissão, 

comunhão e santa-unção, como forma de garantir a salvação da alma. As determinações 

eclesiásticas obrigavam os clérigos à prestação destes serviços espirituais aos enfermos, assim 

que solicitados. Aliás, o transporte do sacramento da comunhão ao solicitante implicava a 

organização de uma procissão, desde a igreja até a casa do doente. Os fiéis de cada paróquia 

eram chamados a tomar parte neste evento.  

 A família e os vizinhos, para além do pároco, deviam estar presentes para acompanhar o 

agonizante, quando se tornasse evidente a aproximação do seu último instante de vida. A morte 

era vivida coletivamente, para que o indivíduo pudesse desfrutar do maior número de orações 

possível, tendo em vista a salvação. Em paralelo, o aproximar da morte impelia os fiéis à 

elaboração do seu testamento. Através deste documento encomendavam a alma a Deus, 

pediam o auxílio dos intercessores celestes para garantir a salvação no momento do juízo 

individual, dispunham os procedimentos a tomar com o seu corpo após o falecimento, bem 

como os serviços religiosos em benefício das suas almas, para além de determinarem a 
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repartição das heranças dos bens materiais. Ou seja, no que dizia exclusivamente respeito à 

questão da vivência da morte e da salvação da alma, os testadores preocupavam-se em 

simultâneo com o destino do corpo e da alma, após a separação destas duas entidades. 

 Na concepção teológica que impregnava os espíritos dos fiéis na Época Moderna, o 

corpo estava subalternizado em relação à alma. Na verdade, era o destino desta última que 

devia ter prioridade, de tal modo que em situações de doença séria, o pároco devia ser chamado 

em primeiro lugar, para tratar das questões relativas à salvação espiritual do doente. O médico, 

o cura dos problemas do corpo, só podia atuar posteriormente, uma vez salvaguardada a cura 

da alma. Contudo, os fiéis bracarenses não deixavam de manifestar a sua preocupação com o 

destino dos seus restos mortais, quer no modo como deviam ser expostos à contemplação dos 

vivos, quer na forma como seriam transportados ao local onde deveriam repousar aguardando o 

juízo final e a ressurreição. Do mesmo modo, esta localização era igualmente motivo de 

ponderação. 

 A preocupação com o corpo manifestava-se, em primeiro lugar, pela escolha da 

mortalha envolvente dos cadáveres. Com base no estudo testamental efetuado, detetamos uma 

tendência notória pela seleção do hábito de São Francisco, ainda que, desde meados da centúria 

se denote igualmente um crescimento da importância do hábito carmelita, sobretudo entre o 

sexo feminino. Tais escolhas estão em sintonia com o que se verificava noutras regiões e eram 

determinadas pelas graças espirituais salvíficas concedidas aos seus portadores. Contudo, é 

importante recordar que os pobres não faziam testamento e pensamos que esses seriam 

maioritariamente vestidos somente com um simples lençol. 

 Depois de lavado e vestido, o corpo era depositado para ser velado por familiares e 

amigos. Até cerca de 1750-60, tendo como base a nossa amostra testamental, os corpos da 

maioria dos indivíduos permaneciam em casa, sendo apenas removidos no momento do funeral. 

A partir dessa data, todavia, denotou-se uma tendência crescente, por parte dos testadores, no 

sentido de haver uma deslocação imediata dos seus restos mortais, para as igrejas onde 

desejavam ser sepultados. Afastava-se, assim, o período do velório do espaço doméstico, 

transferindo-o para o espaço religioso. 

 Relativamente ao transporte do corpo até à última morada, este era geralmente definido 

pelos testadores, os quais solicitavam a presença de clérigos e das confrarias a que pertenciam. 

Os dados analisados mostram que se pediam, tendencialmente, até duas dezenas de clérigos, 

embora nos fins do seculo XVIII esses valores estivessem em recuo. Por seu turno, as confrarias 
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estavam obrigadas estatutariamente a acompanhar os seus confrades à sepultura e 

apresentavam-se nestes cortejos fúnebres seguindo uma disposição ritual própria, que variava 

conforme a sua importância social local, embora fosse frequente a falta de alguns dos seus 

membros a tal obrigação. Muitas destas instituições, no século XVIII, possuíam um esquife no 

qual transportavam os irmãos defuntos à última morada, podendo fazê-lo também aos que não 

eram seus confrades, mediante pagamento. 

A escolha do local de sepultura estava também presente entre as preocupações dos 

fiéis. A análise testamental revelou uma tendência pela procura das igrejas paroquiais e 

confraternais, como os destinos dos restos mortais dos habitantes da cidade. No primeiro caso 

destacaram-se a igreja da Sé, a de São João de Souto e a de São Vítor, ao passo que no 

segundo as igrejas das confrarias de São Vicente, Nossa Senhora-a-Branca, Santa Cruz e a da 

Misericórdia tiveram as preferências dos testadores analisados. A importância das igrejas 

confraternais poderá estar relacionada, por um lado, pela possibilidade de um enterro gratuito 

dos seus confrades, bem como pelos preços praticados para os fiéis em geral. Por outro lado, o 

prestígio de algumas irmandades como a da Misericórdia ou a de Santa Cruz terá motivado 

alguns indivíduos a escolherem os seus templos, como local de eterno descanso. Em geral, os 

locais específicos de enterro dentro das igrejas não foram referidos. Somente em relação à Sé 

constatámos uma importância assinalável do seu claustro de Santo Amaro, como zona sepulcral. 

Contudo, cremos que a maioria dos fiéis era enterrada na “nave” dos edifícios religiosos, abaixo 

do cruzeiro ou transepto. Era aí que se situavam as sepulturas mais baratas. Os mais pobres 

tinham direito a uma sepultura gratuita no adro exterior. Por seu turno, os mais poderosos 

podiam aspirar a ser sepultados na zona do transepto e da capela-mor, necessitando, neste 

último caso, de uma licença eclesiástica, pois o enterro nesta zona era muito condicionado. 

Todavia, como já mencionámos, a preocupação principal dos indivíduos centrava-se na 

salvação da alma, depois da morte. No século XVIII, à semelhança do que verificamos noutras 

regiões, os bracarenses encomendavam a alma a Deus Pai, visto como o decisor último do seu 

destino no juízo individual. Eles apelavam igualmente a seu filho Jesus, referindo-se à sua paixão 

e morte, redentora da humanidade. Cristo era considerado simultaneamente como decisor e 

mediador, no momento do juízo individual. Para além disso, os fiéis solicitavam também a 

intervenção de Nossa Senhora, do anjo da guarda, do santo titular do nome do indivíduo, dos 

santos da sua devoção e de toda a corte celeste dos santos e anjos em geral, como 
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intercessores junto de Deus. Todos eram convocados para aquele ato, em que se decidia o 

destino eterno das almas. 

Era igualmente importante, contudo, não descurar os benefícios espirituais em favor das 

almas dos defuntos, que deviam ser prestados pelos vivos por ocasião desse momento decisivo. 

Neste sentido, a esmagadora maioria dos testadores analisados solicitou a celebração de ofícios 

e de missas pela sua alma, desde o momento da morte até ao do enterro. O seu número variava 

conforme as possibilidades financeiras de cada indivíduo e estes sufrágios podiam decorrer em 

simultâneo em várias igrejas e altares. Através destas cerimónias, os defuntos esperavam que os 

vivos, mediante a intervenção do clero, sufragassem a sua alma, atuando como intercessores. A 

análise efetuada demonstrou a sua permanência ao longo da centúria setecentista, não se 

verificando grandes alterações no número de missas solicitadas, que iam maioritariamente até 

um quantitativo de 20 sufrágios. 

A absolvição da alma dos perigos das penas eternas do Inferno era a primeira condição 

“sine qua non” da salvação. Uma vez alcançado este desiderato, os fiéis ansiavam a libertação 

rápida do Purgatório, local igualmente de purificação e de punição da alma, pelas faltas 

cometidas em vida. Na verdade, poucos eram os que obtinham o acesso imediato ao Paraíso e, 

por isso, a passagem pelo Purgatório era quase obrigatória. Para diminuir o tempo de 

permanência das almas dos defuntos neste local eram necessárias as orações dos vivos e, 

fundamentalmente, a celebração de missas de sufrágio, de modo a que os defuntos aí não 

permanecessem até ao dia do juízo final. Nesse sentido, constatamos que muitos testadores 

para além dos serviços religiosos solicitados para o período de velório determinaram também a 

celebração de outras missas a título posterior, maioritariamente até 40 sufrágios, apesar de os 

mais pobres se terem de cingir a um número mais exíguo e os ricos poderem determinar a 

celebração de centenas de eucaristias. Todavia, as últimas décadas da centúria assistiram a 

uma redução no número de sufrágios deste cariz que foram solicitados. A análise efetuada ao 

caráter intencional destas missas demonstrou igualmente que, conforme avançava o século 

XVIII, para um número crescente de fiéis elas sufragavam não apenas a sua alma, mas também 

a dos seus familiares e amigos, entendendo-se neste facto um desejo de reconstituição do 

contexto sócio-familiar no além. 

Os sufrágios a que aqui aludimos tinham um caráter não perpétuo, sendo celebrados no 

período mais breve possível, após o funeral. Não se estabelecia, geralmente, um prazo 

específico para a sua celebração, embora alguns dados apontem no sentido de estes serviços 
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deverem ter lugar no limite máximo de um ano. Sabemos, no entanto, que um conjunto de fiéis 

estabeleceu a celebração de sufrágios perpétuos pela sua alma, pela de familiares, conhecidos, 

ou pelas almas do Purgatório. Se a análise testamental apenas demonstrou a existência de 

casos esparsos, o estudo das fontes dos arquivos confraternais possibilitou uma análise mais 

alargada desta questão. Efetivamente, irmandades como as de São Vicente, Santa Cruz ou 

Nossa Senhora-a-Branca foram contempladas com a receção de legados que determinavam a 

celebração, “até ao fim do mundo,” de eucaristias segundo as intenções dos seus legatários. 

Tais fundações perpétuas de missas foram instituídas, na sua esmagadora maioria, com base na 

atribuição de fundos monetários às confrarias. Seguidamente, estas organizações emprestavam 

o dinheiro recebido a juro, com o qual custeavam os sufrágios celebrados.  

O estudo desenvolvido relativamente a estes legados demonstrou um âmbito celebrativo 

bastante variado. Alguns legados, instituídos pelos indivíduos com maior poder financeiro, 

determinavam a celebração de uma missa diária, enquanto outros, menos ambiciosos, se 

cingiam apenas à celebração de uma ou mais missas semanais. Havia ainda quem preferisse a 

celebração de um número variável de missas anuais. Constatámos a importância da celebração 

de missas em certas datas como o dia de Fiéis Defuntos e de Todos-os-Santos, ou dos seus 

oitavários, bem como o dia de Natal. Foi durante a primeira metade do século XVIII que estes 

legados pios confraternais tiveram maior difusão, verificando-se um decréscimo acentuado no 

número de fundações perpétuas instituídas após 1760. A esta diminuição não era alheia a 

situação socio-económica nacional e local então vivida. De facto, a segunda metade da centúria, 

a nível nacional, caracterizou-se por uma diminuição na afluência do ouro brasileiro, que limitou 

a circulação monetária. Por outro lado, a cidade de Braga e o norte em geral conheceram uma 

crise cerealífera, que fez aumentar substancialmente o preço dos bens essenciais, como o pão. 

Tornava-se difícil, portanto, continuar a apostar nestas modalidades pias de salvação. 

Aliás, a própria satisfação dos compromissos pios assumidos pelas confrarias se tornou 

difícil. Desde logo, em primeiro lugar, pelo acumular de obrigações sufrágicas, para as quais 

eram precisos espaços de culto, bem como membros do clero suficientes para lhes dar 

resposta. Era óbvio que a instituição contínua de fundações de missas perpétuas se iria 

defrontar, a médio ou a longo prazo, com limitações humanas e dos altares de celebração 

disponíveis. Por outro lado, os juros e os fundos monetários a crédito, num contexto de crise, 

nem sempre se cobravam e os bens imóveis (terras de produção) que sustentavam alguns 

legados não geravam, por várias vezes, receitas suficientes para as despesas com as missas. 
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Estas por seu lado, como reflexo da inflação verificada, viram aumentar o seu preço, pois os 

clérigos recusavam celebrá-las se as suas exigências salariais não fossem satisfeitas. Para além 

disso, as próprias leis estatais de 1769 estabeleceram limites à possibilidade de testar em favor 

das instituições religiosas, bem como de instituir fundações de missas perpétuas. Neste cenário 

pluricausal não é de admirar que, na segunda metade da centúria, fossem crescentes as 

dificuldades das confrarias locais em dar cumprimento aos seus compromissos pios, deixando 

em atraso a celebração de centenas de missas, chegando mesmo a não as poder de todo 

celebrar. Confrontadas com uma situação que se agravava e que as descredibilizava aos olhos 

dos habitantes, as confrarias envidaram esforços no sentido de verem reduzidos os seus 

encargos pios. 

Mas as irmandades não se distinguiram, na assistência à alma, apenas como recetoras 

de legados. Na verdade, estas organizações asseguravam aos seus membros a celebração de 

missas pela sua alma, de forma coletiva e individual. Para este efeito, a nível coletivo, 

mandavam celebrar uma missa, geralmente aos domingos e dias santos, por todos os confrades 

vivos e defuntos, embora algumas destas organizações o fizessem com uma periodicidade mais 

limitada. Outras, ao invés, chegaram a instituir a celebração de uma missa diária com este cariz. 

Todavia, o momento alto de celebração coletiva confraternal era por ocasião do seu 

“aniversário,” onde os irmãos se uniam para relembrar os colegas falecidos e rezar pela alma de 

todos os membros. Eram celebradas, na ocasião, diversas missas e, em várias irmandades, um 

ofício solene. Para além dos sufrágios coletivos, as confrarias bracarenses procuraram munir-se 

de “indulgências” para os seus membros. Através destes instrumentos clericais, mediante o 

cumprimento de certas determinações religiosas e caritativas, todos os membros destas 

instituições podiam usufruir do perdão das penas que as suas almas deviam padecer no 

Purgatório.  

Paralelamente a estas celebrações de cariz coletivo, as organizações confraternais locais 

comprometeram-se igualmente a mandar rezar pela alma de cada confrade, após o seu 

falecimento, um determinado número de sufrágios. No decorrer da centúria assistiu-se a um 

crescimento bastante assinalável na quantidade de sufrágios proporcionados pelas irmandades 

aos seus membros, num clima de competição social e económica onde cada instituição 

procurava, mediante as suas possibilidades financeiras e às vezes até excedendo-as, atrair novos 

membros e não ficar para trás num mercado competitivo. O crescimento quantitativo sufrágico 

foi de tal modo intenso que, nos finais do século, algumas destas instituições estavam a ter 
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dificuldades financeiras e humanas para celebrar todas as missas. À semelhança do que sucedia 

relativamente às missas dos legados, também as dos confrades conheceram então alguns 

atrasos celebrativos, especialmente devido aos constrangimentos de tesouraria das irmandades, 

às reclamações salariais dos clérigos e à saturação dos altares ou espaços de culto. De tal 

modo, que um pequeno número destas instituições teve de reduzir o quantitativo de sufrágios, 

enquanto outras procuraram celebrá-las em altares alheios mais baratos, uma medida que, 

aliás, também tomaram relativamente a algumas das eucaristias dos legados pios.  

É igualmente de destacar, relativamente aos sufrágios pelos defuntos, o papel 

desempenhado pelas confrarias das Almas de Braga, que tomaram para si o encargo de 

sufragar todas as almas cativas do Purgatório que não tinham quem delas se lembrasse. Era 

uma assistência espiritual fulcral para os defuntos mais pobres, que durante a vida não tinham 

podido inserir-se numa instituição proporcionadora de auxílio espiritual após a morte. 

Referimos anteriormente a necessidade da existência de locais de culto para celebração 

dos sufrágios. Na verdade, o estudo testamental demonstrou que, no século XVIII, algumas 

igrejas e altares em particular tiveram uma maior prevalência no culto das almas dos defuntos. 

Assim, quer relativamente às missas celebradas para o momento de velório, quer para o período 

posterior a título não perpétuo, o altar privilegiado de São Pedro de Rates da Sé conheceu uma 

significativa procura, devido às graças espirituais salvíficas que concedia às missas aí celebradas 

pelas almas dos defuntos. Outros altares privilegiados como os das igrejas de São Vicente e de 

Santa Cruz, o altar do Senhor da Agonia na Sé e o das Santas Chagas da Cividade, bem como 

os localizados no convento do Carmo, na igreja de Nossa Senhora-a-Branca, na da Misericórdia, 

ou na da Ordem Terceira, foram palco igualmente de uma procura que deve ser assinalada. Os 

altares privilegiados conferiam maior eficácia salvífica às missas aí celebradas e, durante algum 

tempo na Idade Moderna, constituíam uma minoria. Todavia, verificámos que, durante a 

centúria, as confrarias bracarenses obtiveram do Vaticano a concessão do mesmo estatuto para 

os altares que controlavam ou para aqueles onde mandavam celebrar missas pelos seus 

confrades e pelos legatários. Deste modo, o estatuto de privilegiado concedido a um altar, foi 

perdendo o seu valor relativo, uma vez que quase se generalizou. 

Para além dos espaços físicos, era necessária para a boa celebração eucarística a 

existência de clérigos e pessoal auxiliar. Na análise testamental efetuada, os fiéis não indicavam 

explicitamente os sacerdotes que deviam ficar com o encargo das celebrações, subentendendo-

se que os párocos das freguesias e os restantes clérigos das igrejas, bem como aqueles que não 
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tinham um vínculo celebrativo estabelecido com qualquer templo, deviam ser os escolhidos 

pelos executores testamentais. Por seu turno, muitas confrarias estabeleciam a existência de um 

ou mais capelães para darem satisfação aos seus compromissos sufrágicos, indivíduos que 

deviam ter boa conduta moral e contribuir para a imagem positiva destas instituições. Todavia, 

as relações entre as duas partes nem sempre eram positivas, especialmente quando os 

sacerdotes exigiam aumentos salariais, deixando de celebrar as eucaristias se estas exigências 

não fossem atendidas. Para coadjuvarem os sacerdotes no seu trabalho, as confrarias 

empregavam certos indivíduos designados como “servos,” que velavam no sentido de os 

paramentos e as alfaias litúrgicas necessários à celebração dos sufrágios estarem sempre 

preparados, para além de procederem à limpeza regular das igrejas e dos altares. 

Os dados trabalhados e analisados ao longo desta investigação apontam no sentido do 

importante impacto da questão da vivência da morte e da salvação da alma, na sociedade 

bracarense do século XVIII. Os seus habitantes tinham um contacto próximo com esta realidade. 

Os cortejos de transporte do Santíssimo Sacramento aos enfermos e os de cariz fúnebre eram 

uma presença regular do seu quotidiano. Por seu turno, as igrejas da cidade eram locais de 

intensa atividade espiritual, em especial nos altares mais requisitados para a celebração de 

sufrágios. Nestes espaços, sucediam-se as celebrações eucarísticas destinadas à salvação das 

almas. 

Todavia, parece ser também notório que, nas últimas décadas da centúria este cenário 

começou a ser colocado em causa. As limitações e constrangimentos locais e nacionais do 

mundo dos vivos entraram em confronto com os pressupostos eternos do mundo dos defuntos. 

Era impossível dar cumprimento a todas as vontades das almas do além. E devido às 

dificuldades económicas sentidas, o Purgatório tornava-se num local em que era menos atrativo 

investir recursos, daí o recuo nos legados e no número de missas solicitadas. O próprio Estado 

pombalino, imbuído de novas ideias sobre as relações entre vivos e defuntos, apontava no 

mesmo sentido. Era preciso racionalizar o investimento na salvação. As ideias iluministas que 

lançavam uma nova visão crítica sobre a vivência da morte, bem como sobre os temores do 

Purgatório, parecem ter contribuído para o surgimento de novas atitudes. A pompa fúnebre dos 

cortejos, bem como a verificada nas cerimónias rituais era crescentemente criticada e entendida 

como inútil, e vários fiéis procuravam uma maior simplicidade e humildade nestes atos, 

enquanto o velório dos defuntos foi sendo progressivamente afastado do espaço doméstico. O 

facto de o investimento nas missas posteriores ao enterro ter decrescido, pode igualmente 
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revelar uma menor preocupação com o Purgatório por parte de alguns indivíduos, imbuídos de 

uma visão de Deus como um ser compassivo e misericordioso. Por outro lado, o facto de as 

confrarias proporcionarem muitos sufrágios aos seus membros, bem como a difusão de 

indulgências atenuadoras das penas do Purgatório, podem ter motivado muitos fiéis a desinvestir 

noutros sufrágios pela sua alma, em períodos de dificuldade, pois não eram tão necessários.  

 Se a preocupação com a morte e o destino da alma se mantiveram ao longo do século 

XVIII, as últimas décadas da centúria marcaram em Braga o início de um processo que se 

traduziu numa alteração da relação quotidiana entre vivos e defuntos, à semelhança do sucedido 

noutras regiões, ainda que porventura essa mudança tenha decorrido de forma mais lenta e 

tardia. Essa nova relação pressupunha uma certa “libertação” face aos constrangimentos que o 

além impunha e aos quais a limitação humana não podia dar sempre resposta. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 
Mortalhas solicitadas pelos testadores bracarenses no século XVIII 

 Anos  
Totais Mortalhas 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 

M F M F M F M F M F  
Hábito de São 
Francisco 

18 14 13 11 19 4 12  12  103 

Hábito de São 
Francisco e por cima o 
de viúva  

   3  2  4   9 

Hábito de São 
Francisco e lençol 

    1  2  4  7 

Hábito de São 
Francisco e por cima o 
da Senhora da 
Conceição 

   1  2  1  1 5 

Hábito de São 
Francisco e por cima o 
de Nossa Senhora do 
Carmo 

     1   1 1 3 

Hábito de São 
Francisco e por cima o 
de Santa Teresa 

     1  1  1 3 

Hábito de São 
Francisco e outro por 
cima ao arbítrio dos 
herdeiros 

   1  1     2 

Hábito de São 
Francisco e por cima 
vestes sacerdotais 

  1      1  2 

Hábito de São 
Francisco e por cima o 
de São Bento 

 1      1   2 

Hábito de São 
Francisco e por cima o 
de freira do convento do 
Salvador 

   1       1 

Habito de São 
Francisco com 
escapulário e capa da 
Senhora do Carmo por 
cima 

      1    1 

Hábito de São 
Francisco e o das 
freiras dos Remédios 
por cima 

   1       1 

Hábito de São 
Francisco e por cima o 
da sua ordem religiosa 

  1        1 

Hábito de São 
Francisco e por cima o 

1          1 
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de cavaleiro da Ordem 
de Cristo 
Hábito de Santa Teresa 
do Carmo 

 1  3  5  4  6 19 

Hábito de Nossa 
Senhora do Carmo 

     4 2 1  2 9 

Hábito de Santa Teresa 
do Carmo e lençol 

        1  1 

Hábito de Nossa 
Senhora da Conceição 

 1  1  1  3  5 11 

Hábito da Senhora da 
Conceição com capela 
e palmito e lençol 

         2 2 

Hábito de São Bento  2  1 1 1  1   6 
Hábito das freiras dos 
Remédios 

 1  1  1  1  1 5 

Hábito da Ordem 
Terceira 

      3  1  4 

Hábito de Santa Mónica          1 1 
Hábito de cavaleiro da 
Ordem de Cristo 

  1        1 

Hábito da confraria do 
Menino Deus de 
Maximinos 

    1      1 

Vestes sacerdotais 2  2  2  3    9 

Vestes sacerdotais e 
por baixo o escapulário 
de nossa senhora do 
Carmo 

        1  1 

Hábito de viúva      1  4  1 6 
Hábito de freira de São 
Domingos 

         1 1 

Lençol 1   1     2  4 
Ao arbítrio dos 
herdeiros/ 
testamenteiros 

 2 2 1  1 1 4 1 4 16 

Não referido 6  2 2 1 1  1   13 
Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-
75, 85-85v., 89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-
198; Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 
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Anexo 2 

 

Locais de sepultura (igrejas, conventos e capelas) 

 Anos  
Totais Local 

Sepultura 
1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 

 M F M F M F M F M F  
Igreja de São Vicente 2  4 7 3 6 4 4 1 1 32 
Igreja de São Vicente, 
acima das grades 

  1 1       2 

Igreja de São Vicente, das 
grades para cima no lado 
do altar de Santo António 

 1         1 

Igreja de São Vicente, 
abaixo das grades 

 1         1 

Igreja de Santa Cruz 2 4 4 3 5 1 3 6 2 1 31 
Num dos “carneiros” da 
igreja de Santa Cruz 

1 1  1       3 

Igreja de Santa Cruz junto 
à pia de água benta do 
lado da rua do Anjo 

1          1 

Igreja de Nossa Senhora-
a-Branca 

 1 4 5  1  2 4 3 20 

Igreja de Nossa Senhora-
a-Branca, das grades 
acima 

1     1     2 

Igreja de Nossa Senhora-
a-Branca, abaixo das 
grades 

    1      1 

Claustro de Santo Amaro 
da Sé 

4 1 2 5 1 3  1 1 1 19 

Claustro da Sé 1  1  4 3 2 2  1 14 
Igreja da Santa Sé  2   2  1  2 1 8 
Capela de São Geraldo da 
Sé 

1         1 2 

Claustro de Santo Amaro 
da Sé defronte ao altar de 
Nossa Senhora do 
Desterro 

   1    1   2 

Claustro da Santa Sé, em 
frente ao altar de Nossa 
Senhora da Boa Memória 

    1  1    2 

Claustro da Santa Sé 
junto à pia de água benta 

1          1 

Nas oliveiras dos 
claustros da Sé, onde se 
enterram os pobres 

1          1 

Claustro da Santa Sé em 
frente ao altar de Santo 
António 

     1     1 

Capela de São Pedro de 
Rates da Sé 

    1      1 

Igreja de São João de 
Souto 

2 3  2 1  2 1   11 
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Igreja da Ordem Terceira 1   1   3 3 1 1 10 
Igreja de São Vítor 2  1    1 1 3 2 10 
Adro da igreja de São 
Vítor 

1       1   2 

Igreja da Misericórdia 3 2 1    1   3 10 
Igreja do Convento do 
Carmo 

1  1   2 1 2 1 2 10 

Igreja do convento do 
Carmo, abaixo das grades 

         1 1 

Igreja de Maximinos    2  1   3  6 
Igreja de Maximinos, 
junto ao altar de São 
Bento  

  1        1 

Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição de Monte 
de Penas 

      1    1 

Igreja de São Tiago da 
Cividade 

 1   1 1     3 

Igreja de São Marcos     1     1 2 
Igreja de São Lázaro         1  1 
Igreja de São Lázaro 
acima das grades 

        1  1 

Igreja dos Congregados       1    1 
Igreja do convento do 
Pópulo 

    1 1    1 3 

Num dos “carneiros” dos 
Santos Passos, no Pópulo 

  1 1       2 

Capela de Santa 
Apolónia, na igreja do 
Pópulo 

         1 1 

Na igreja do Pópulo, dos 
púlpitos para cima 

        1  1 

Capela-mor do convento 
de Nossa Senhora da 
Conceição, na sepultura 
dos padroeiros 

  1        1 

Igreja do Convento dos 
Remédios 

     1    1 2 

Convento do Salvador  2         2 
Capela de Santa Ana    1 1      2 
Capela de Nossa Senhora 
do Amparo, no Campo da 
Vinha 

    1 1     2 

Capela de São Miguel o 
Anjo 

       1 1  2 

Capela particular da sua 
quinta 

1          1 

Ao arbítrio do 
herdeiro/testamenteiro 

 1   1 2 2 1 1 3 11 

Não referido 1 1    1   1 1 5 
Fonte: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-
75, 85-85v., 89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-
198; Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 
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Anexo 3 
 

Número de missas de corpo presente (excluindo as incluídas nos ofícios) 

 Anos  
Nº de missas de corpo 
presente (excluindo as 
dos ofícios) 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Totais 

 M F M F M F M F M F  
1-10 9 7 5 8 5 5 4 9 5 8 65 
11-20 5 3 6 5 4 2 2 2 3 3 35 
21-30 2 1 2 2 2 5 2  2  18 
31-40 1 1 1  2 2 1 1 1  10 
41-50 1   1  1 1    4 
51-60 1 2  1  2    1 7 
+ 60    1  1 2 2  2 8 
Um dia de missas gerais 
num único templo 

1      6 2 2 1 11 

Um dia de missas gerais 
(em vários altares) 

   1 3   1   5 

Um dia de missas gerais 
num único altar 

   1  1 1   1 4 

Um dia de missas gerais 
no altar de São Pedro de 
Rates da Sé e no 
convento do Carmo 

         1 1 

Um dia de missas gerais 
em três templos 

       1   1 

Um dia de missas gerais 
na igreja de Santa Cruz, 
no altar privilegiado da 
igreja da Misericórdia, no 
altar privilegiado das 
Chagas na igreja de São 
Tiago da Cividade e no 
altar privilegiado da igreja 
de São Vicente 

  1        1 

Um dia de missas gerais 
na igreja de Santa Cruz e 
uma missa no altar de 
São Pedro de Rates da Sé 

       1   1 

Um dia de missas gerais 
na igreja da Senhora a 
Branca e mais 10 missas 
no altar de São Pedro de 
Rates 

        1  1 

10 missas e mais um dia 
de missas gerais na igreja 
de Nossa Senhora a 
Branca 

        1  1 

Um dia de missas gerais 
na igreja de São Vicente e 
mais nove missas 

      1    1 

Um dia de missas gerais 
na igreja de Nossa 
Senhora a Branca e em 

    1      1 
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Santo António dos 
Touros; mais 30 missas 
em altar privilegiado; 
duas no altar de Santo 
André 
Ao arbítrio do 
testamenteiro 

 1         1 

Não define   1 1       2 
Fontes: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da freguesia 
da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v.-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 85-85v., 89-
89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v-198; Livro de 
testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 
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Anexo 4 

 

Locais de celebração das missas de corpo presente, incluindo as celebradas nos ofícios (século 

XVIII) 

 Anos  
Altares de celebração 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Totais 

 M F M F M F M F M F  
Altar privilegiado de São 
Pedro de Rates da Sé 

13 9 3 9 7 8 3 7 5 8 72 

Igreja da Sé Primaz        2   2 
Altar do Senhor da Agonia 
da Sé 

 4 1 2 1    1  9 

Altares dos claustros da Sé    1   1  1 1 4 
Altar do Senhor das 
Angústias da Sé 

   1       1 

Altar de São Martinho da Sé 1          1 
Altar de Nossa Senhora da 
Graça da Sé 

    1      1 

Altar de Santo Amaro da Sé 1          1 
Altar de Nossa Senhora do 
Rosário (Sé?) 

   1       1 

Num altar privilegiado da 
Sé 

 1         1 

Altar privilegiado de São 
Vicente 

2 2 4 7 2 4 2    23 

Igreja de São Vicente 1    1  5 3   10 
Altar de São Tiago da 
Cividade 

  1 1       2 

Altar privilegiado das Santas 
Chagas, da igreja de São 
Tiago da Cividade 

 1 1 2  1     5 

Igreja da Ordem Terceira  1  1   1 1   4 
Altar de São Francisco da 
igreja da Ordem Terceira 

 1         1 

Igreja de Nossa Senhora-a-
Branca 

   1 1    3  5 

Igreja de Santa Cruz   1 1 1  4 2 1   
Altar privilegiado de Santa 
Cruz 

 1  1       2 

Altar do Senhor com a 
“cruz às costas” da igreja 
de Santa Cruz 

       1   1 

Altar do Senhor da Coluna 
da igreja de Santa Cruz 

       1   1 

Altar privilegiado de Nossa 
Senhora das Angústias em 
Santa Cruz 

      1 1   2 

Altar privilegiado da 
Misericórdia183 

  1  1  1    3 

Igreja da Misericórdia   1 1   1 1  1 5 

                                                             
183

 A Misericórdia de Braga tinha no século XVIII vários altares privilegiados. Desconhecemos a qual se 
referia. 
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Igreja de São João Marcos    1       1 
Altar de São Bento de 
Maximinos 

  1        1 

Altar das Almas de 
Maximinos 

  1        1 

Altar do Santo Nome de 
Deus (de Maximinos?) 

  1        1 

Altar de Santo André (de 
Maximinos?) 

  1        1 

Altar de São Sebastião 
(local não referido) 

  1        1 

Altar de Nossa Senhora Ó 
(local não referido) 

  1        1 

Igreja de São João de Souto     1  1    2 
Igreja de São Lázaro         1  1 
Igreja de São Vítor         1  1 
Capela do Senhor das 
Ânsias 

    1 1     2 

Capela de Nossa Senhora 
da Conceição do Monte de 
Penas 

      1    1 

Capela de Santo António 
dos Touros 

    1      1 

Capela de São Miguel o 
Anjo 

    2 1 2    5 

Capela-mor do convento de 
Nossa Senhora da 
Conceição 

  1        1 

Convento dos Remédios          1 1 
Altar privilegiado do 
convento do Pópulo 

       1   1 

Altar de São Nicolau do 
convento do Pópulo 

 1         1 

Igreja do convento do 
Carmo 

1     1 2 1 1 3 9 

Altar privilegiado da igreja 
do convento do Carmo 

  1     2   3 

Altar privilegiado da igreja 
do convento de São 
Frutuoso 

       1   1 

Igreja do convento do 
Salvador 

       1   1 

Qualquer altar de Nossa 
Senhora da Conceição 

    1      1 

Em qualquer altar 
privilegiado  

3 2 3 3 3 5  1  1 21 

Em qualquer altar 1  1 1 3 4 1 1   12 
Não designa 1 1 5 2 3 3 4 3 5 7 34 

Fontes: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 
85-85v., 89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-
198; Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58, 59v. 
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Anexo 5 

 

Locais de celebração dos sufrágios após o enterro (séc. XVIII) 

 Anos  
Altares de celebração  1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Totais 

 M F M F M F M F M F  
Altar privilegiado de São 
Pedro de Rates da Sé 

4 6 2 3 2 3 6 3 6 1 36 

Altar de Santo Ovídio da 
Sé 

1          1 

Altar do Senhor da Agonia 
da Sé 

 1  1   3 1   6 

Altar de Nossa Senhora 
do Rosário da Sé 

1          1 

Altar do Espírito Santo da 
Sé 

 1         1 

Claustro de Santo Amaro 
da Sé 

2          2 

Altares da Sé  1   1   1   3 
Igreja de S. Vicente 2      1 1   4 
Altar privilegiado de São 
Vicente 

   5 1 1     7 

Igreja de Nossa Senhora-
a-Branca 

1   1 1      3 

Altar das Chagas da igreja 
de São Tiago da Cividade 

 1  1       2 

Igreja de São João de 
Souto 

     1     1 

Altar de Nossa Senhora 
da Apresentação da igreja 
de São João de Souto 

 1         1 

Igreja da Misericórdia 1          1 
Igreja de Santa Cruz 1 3 1       1 6 
Altar privilegiado da igreja 
de Santa Cruz 

         1 1 

Altar dos Santos Passos 
da igreja de Santa Cruz 

       1   1 

Altar de Santa Ana da 
igreja de Santa Cruz 

       1   1 

Altar de Nossa Senhora 
da Lapa 

1          1 

Manigressos  1         1 

Altar de São Pedro da 
igreja de Maximinos 

1          1 

Igreja de Maximinos 1   1       2 
Igreja dos Congregados  1         1 
Altar privilegiado da igreja 
dos Congregados 

   1      1 2 

Altar de Nossa Senhora 
da Boa Morte, da igreja 
do colégio de São Paulo 

     1     1 

Na sua capela de Nossa 
Senhora da Piedade 

  1        1 

Altar da Senhora da       1    1 
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Conceição da Ordem 
Terceira 
Altar do Santíssimo 
Sacramento da igreja de 
São Vítor 

      1    1 

Em qualquer altar da 
igreja de Nossa Senhora 
da Abadia 

   1       1 

Altar do Senhor de local 
desconhecido 

 1         1 

Igreja de São Lázaro         1  1 
Altar de Nossa Senhora 
do Bom Despacho da 
capela de São Sebastião 

       1   1 

Capela de Santo António 
de Campo de Touros 

1          1 

Igreja do convento do 
Salvador 

 1         1 

Igreja do convento de São 
Frutuoso  

   1  1 1  1  4 

Altar privilegiado do 
convento do Pópulo 

         1 1 

Altar de Nossa Senhora 
da Piedade da igreja do 
convento dos Remédios 

 1         1 

Igreja do convento do 
Carmo 

1 2 1    2 1 1 1 9 

Altar privilegiado da igreja 
do convento do Carmo 

         1 1 

Em qualquer altar 2  6 4 5 4 2 1 3 1 28 
Em qualquer altar 
privilegiado 

4  4 2 4 1    3 18 

A arbítrio do 
testamenteiro/ herdeiro 

 4 2 7 3 3 3 5 3 2 32 

Fora da cidade 1       2   3 
Não indicado 3 2 4 1 8 5 3 9 4 7 46 

Fontes: ADB, Testamentos do Fundo de Provedoria (cf. Fontes Documentais); AISB, Livro de testamentos da 
freguesia da Sé, 1738-1785, fls. 10-10v., 12-13, 19-19v., 26v-27v., 32-33, 35-36, 40v.-41, 50v.-51, 67v.-68, 74-75, 
85-85v., 89-89v., 111v.-112, 129-130., 134v.-135, 135, 147-148, 160-161, 165v.-166v., 175-176, 189, 197v.-
198; Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814, fls. 5-5v., 37v.-38, 49v.-50, 57v.-58. 
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Anexo 6 

Locais de celebração das missas dos legados perpétuos (séc. XVIII) 

Legados 
Perpétuos 

1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 Totais 

 M F M F M F M F M F  
Igreja de Nossa 
Senhora-a-Branca 

1 1         2 

No altar do 
Presépio, da igreja 
de Nossa Senhora-
a- Branca 

       1   1 

Altar-mor da igreja 
de Nossa Senhora-
a-Branca 

  4  2     1 7 

Capela de São 
Nicolau Tolentino, 
Ferreiros 

    1      1 

 Altar privilegiado 
das Santas Chagas 
na igreja de São 
Tiago da Cividade 

    1      1 

Em qualquer altar 
da igreja de São 
Vicente 

 1 1 2 4 2 3  1  14 

Altar-mor de São 
Vicente 

2 1 6 3 7 1     20 

Igreja de São Vítor     1      1 
Altar da capela do 
Senhor “preso à 
Coluna,” na igreja 
de Santa Cruz 

 1     1    2 

Altar da Senhora 
das Angústias, na 
igreja de Santa 
Cruz 

    1  1    2 

Altar-mor de Santa 
Cruz 

  1        1 

Igreja de Santa 
Cruz 

3 1 2  1    1  8 

Qualquer altar do 
corpo da Sé 

  1        1 

Altar de Nossa 
Senhora da Boa 
Memória na Sé 

      1    1 

No altar do 
Santíssimo 
Sacramento da Sé 

    1      1 

Na capela do 
recolhimento de 
Santa Maria 
Madalena 

     2     2 

Altar de São Tomé 
da igreja de Santa 
Ana 

  1        1 
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Igreja de Santa 
Ana 

  1 2       3 

Igreja matriz de 
Barcelos 

       1   1 

Igreja de São Paio 
de Arcos 

1          1 

No local da sua 
sepultura 

 1         1 

Em qualquer altar 
da cidade 

   1       1 

Em qualquer altar   2  3 1 3 1 2  12 
Não referido 1  1  3  1  3 3 12 

Fontes: Livros de registo de todas as confrarias em análise 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
184 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número. 
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Fontes: Livros de registo de todas as confrarias em análise. 185 

a) Não possuímos dados relativos a estes anos. 

b) A irmandade já tinha cessado a sua existência nestes anos. 

                                                             
185 Optamos por não discriminar os livros consultados devido ao seu elevado número.  
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Anexo 8 

Legados reduzidos na confraria de Santa Cruz por via judicial eclesiástica nacional (1780) 

Legado Ano Originalmente Após a redução 

Clara de Sá 1595 Três missas anuais Sem alteração 

Beatriz Alves 1595 Uma missa anual Sem alteração 

Maria Lopes, Ana Gomes e Maria 

Fernandes 

1595 Sete missas (três, três e uma) 

em qualquer altar 

Seis missas 

Manuel Lopes 1628 11 missas anuais Sem alteração 

Luís Lopes Barreira e Diogo 

Fogaça 

1636 Missa quotidiana no altar de 

Nossa Senhora 

150 missas anuais 

Francisca Ferreira e marido 1636 Missa semanal em dia 

determinado 

35 missas anuais 

Abade Gregório de Carvalho 1642 12 missas anuais Nove missas anuais 

João Mendes de Magalhães 1645 Missa quotidiana com 

responso 

175 missas anuais 

Almas do Purgatório 1648 Missa semanal 25 missas anuais 

Gonçalo Coelho 1652 Missa semanal 27 missas anuais 

Helena Antónia e marido 1658 20 missas anuais 15 missas anuais 

Rev. João Gomes 1659 60 missas anuais 50 missas anuais 

Rev. Bernardo F., pais e parentes 1660 Missa semanal à quarta-feira 

com orações 

35 missas anuais 

Margarida Luís, antepassados e 

herdeiros 

1661 Missa semanal 31 missas anuais 

Rev. Francisco Palhares e Madre 

Catarina de são José 

1663 Duas missas semanais 62 missas anuais 

João Pereira 1665 Missa semanal com responso 31 missas anuais 

Maria de Araújo e marido 1666 Missa semanal à segunda-feira 35 missas anuais 

Rev. Francisco Palhares e Madre 

Catarina de São José 

1667 Duas missas semanais 70 missas anuais 

Madre Catarina de São José 1669 Missa de 15 em 15 dias (24 

total) 

17 missas anuais 

Rev. Francisco Palhares de Castro 1669 Missa semanal na quinta-feira 35 missas anuais 

Reverendo Francisco Palhares de 

Castro 

1669 Missa semanal 35 missas anuais 

Rev. Francisco Palhares e Madre 

Catarina de São José 

1669 Duas missas semanais 62 missas anuais 

Madre Catarina de São José 1669 Missa semanal 35 missas anuais 
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Miguel F. e outro devoto 1670 Missa semanal e três de Natal 45 missas anuais e três 

de Natal 

Rev. Francisco Palhares de Castro 1670 Missa semanal à sexta-feira 35 missas 

Bartolomeu Lopes 1671 Sete missas anuais em dias 

determinados 

Cinco missas 

Francisca Luís, marido e filhos 1675 Missa semanal 35 missas 

Ana Soares e Rev. Manuel Soares 1678 Missa semanal 37 missas 

Rev. Patrício Ferreira Vilaça 1678 Missa quotidiana 250 missas 

Isabel Rodrigues 1685 Duas missas semanais em 

privilegiado 

75 missas 

Rev. João Vilaça Pinto 1691 Missa quotidiana  250 missas 

Mariana Vieira 1692 Missa semanal 37 missas 

Rev. Patrício Ferreira Vilaça 1692 Missa quotidiana  250 missas 

Helena Palhares 1696 Missa semanal aos sábados  40 missas 

Beneficiário Bento Machado 1699 Missa semanal  45 missas 

Maria Machada 1699 Missa semanal 45 missas 

Rev. António Marques Ferreira, 

pais e irmãos 

1729 Missa quotidiana Sem alteração 

Rev. António Gonçalves Desconhecido Duas missas cada mês com 

responso em dia determinado 

19 missas 

Helena Maria da Cruz Desconhecido Missa quotidiana  150 missas 

Fontes: AISC, Fundo da irmandade de Santa Cruz, Redução de legados por o Breve de Sua Santidade Pio VI, fls. 12-
14v. 
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Glossário 

 

Baeta: pano de lã a que, com o uso ou com instrumentos se levanta o pêlo. Há de vários tipos.  

Bombado: fazer girar o sino lentamente, dando badaladas. 

Capela: instituição que vincula as rendas do instituidor ao encargo de celebração de missas por parte do 

beneficiário. 

Capela de flores: ornamentação floral que adorna a cabeça dos indivíduos.  

Carneiros: sepultura comum onde se colocam os ossos dos defuntos.  

Casco: provavelmente o objeto onde se guardavam os fundos monetários das confrarias.  

Cobertor de matizes: cobertor com várias cores. 

Coroa de Nossa Senhora: composta de 72 ou mais Ave-marias, com seus padre-nossos, em memória dos 

72 ou mais espinhos da coroa de espinhos de Jesus Cristo.  

Corrida de sinos: toque rápido de sinos. 

Escumilha: é um pano branco e fino. 

Estação: cada uma das partes em que se divide a Via-Sacra, ou seja, a representação da paixão de 

Cristo. 

Gibão: peça de vestuário que cobria o corpo desde o pescoço até quase à cintura. 

Hora da alva: toque de sinos ao romper do dia. 

Hora das almas: último toque de sinos já pela noite dentro. 

Loba: veste eclesiástica, clerical e honorífica que chega até ao chão, com aberturas de modo a nela 

entrarem os braços.  

Meia cova: provavelmente, uma cova para enterrar menos profunda que a habitual. 

Meio Depósito: o depósito de um defunto numa igreja durante um menor período de tempo do que o 

usual. 

Meio legado de missa quotidiana: institui a celebração de missas correspondentes a meio ano. 

Missa conventual: aquela que se diz todos os dias nos conventos e colegiadas depois da hora canónica 

Terça.  

Missas gerais: celebração de um número indeterminado de missas num determinado dia e altar, 

conforme as possibilidades da pessoa ou instituição que as solicitam e os clérigos disponíveis. 

Missa de aviso: missa celebrada, em algumas confrarias, imediatamente após o conhecimento da morte 

de um dos seus irmãos. 



566 
 

Noturnos: uma das três partes em que geralmente se divide a hora canónica matinas, com um certo 

número de salmos e leituras. Alguns ofícios de defuntos solicitavam a celebração expressa destas partes. 

Para Maria Manuela Rodrigues, um nocturno era composto por três lições (leituras). 

Ofício: O ofício consistia na oração de salmos, epístolas e evangelhos, por parte dos clérigos no seu 

breviário, nas diferentes horas canónicas. Podia ser simples (com menos leituras), semidúplex e duplex, 

ou seja, com mais leituras. Daí também se diferenciarem entre ofícios de três ou nove lições (leituras).  

Ofício completo de defuntos: Este ofício celebrado pelos defuntos albergava todas as leituras e salmos 

possíveis, bem como ainda a possibilidade de celebração de missa.  

Oitavário: é o espaço de oito dias consagrado à celebração de uma festa solene. 

Palmitos: Pequeno ramo ou palma, colocado na mão dos defuntos. 

Pão meado: pão feito com uma mistura de farinha de milho e centeio. 

Pão terçado: pão feito com uma mistura de farinha de milho, centrio e trigo. 

Sanguinho ou Sanguíneo: o pano com que se limpa o cálice. 

Saragoça: tecido grosso de lã, fabricado, primitivamente, na cidade espanhola de Saragoça. 

Sete quarentenas: sete vezes quarenta dias de perdão de penas. 

Sotaina: trata-se de uma vestida mais que uma casaca, envergada pelos moços das portarias de alguns 

mosteiros, conventos e igrejas. Do mesmo modo, era uma vestidura que os eclesiásticos vestiam por 

debaixo da capa. 

Tafetá: trata-se de um pano leve feito de seda. 

Ternos de missas: são três missas.  

Trindades: As trindades, em algumas zonas do país eram comparáveis ao toque das Ave-Marias. 

Designam-se, assim, pelo toque trino dos sinos. Tocava-se ao fim do dia, pelas 18 horas. 

Trintário de São Gregório: São trinta missas continuadas, por trinta dias, com a obrigação de a última ser 

no fim de um ofício. Aplicam-se pelas almas e foram instituídas por São Gregório Magno. 

Vedor das missas: Membro da mesa que, nas irmandades, estava responsável pela supervisão em 

relação ao cumprimento dos sufrágios da instituição. 

Volantes: Tecido estreito e comprido, feito de fios de lã entrefechados com canutilho de cor de prata ou 

ouro. Fazem-se de várias cores, pregados com alfinetes por muitos modos e com diversas figuras pelos 

armadores e servem de ornato nas igrejas. 
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Fontes Documentais 

 

ADB, Arquivo Distrital de Braga 

 
Colecção Cronológica, doc. 2844, 1762. 

Estatutos para o bom regimento dos padres coreiros desta Santa Sé Primaz, 1700, cota 446 

Livro do escrivão João Monteiro de Magalhães, 1745-1746 

Silva Tadim, Manuel José da, Diário Bracarense, vol. II, 1748-1816, Cota 1055 

 

- Fundo monástico-conventual  

Livro dos títulos das capelas ou obrigações perpétuas de missas que tem a congregação do Oratório de 

Braga, s/d 

 

- Fundo dos registos paroquiais 

Livro de óbitos da paróquia de São Vítor, Braga, 1737-1752 

 

- Fundo dos testamentos de provedoria  

Cotas 17, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 

63, 64, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 104, 111, 

112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 125, 128, 131, 137, 143, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 

161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 188, 193, 196, 199, 201, 202, 206, 

209, 212, 214, 218, 221, 225, 227, 233, 234, 253, 255, 256, 257, 262, 264, 269, 271, 282, 283, 287, 288, 

292, 293, 298, 301, 303, 305, 308, 310, 315, 316, 319, 326, 327, 328, 329, 335, 347, 350, 371, 386, 387, 

392, 395, 399, 404, 408, 409, 410, 412, 417, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 430, 432, 434, 435, 442, 

443, 444, 448, 454, 455, 458, 462, 467, 468, 470, 472, 495, 501, 519, 524, 540, 549, 551, 552, 569, 583, 

593, 604, 608, 637, 1717, 1718, 1721, 1723, 1726, 1727, 1728, 1731, 1732, 1733, 1734, 1801, 2987, 3012, 

3018, 3432, 3797, 4293, 4294, 4297, 4298, 4301, 4302, 4303, 4306, 4308, 4310, 7153, 7229, 8057, 8058, 

8059, 8064, 8065, 8067, 8068, 8070, 8077, 8078. 

 

AFTUCB, Arquivo da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Braga 

- Fundo da irmandade de São Pedro dos Clérigos 

Estatutos da irmandade de São Pedro dos Clérigos, 1739 

 

- Fundo da irmandade de São Tomás de Aquino 

Estatutos da irmandade do Angélico Doutor São Tomás de Aquino, 1712 
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AINSB, Arquivo da Igreja de Nossa Senhora-a-Branca 

 

- Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Nova 

Estatutos da confraria de Nossa Senhora da Boa Nova, 1726 

Livro das certidões de missas de legados perpétuos, irmãos defuntos e das mais que tem obrigação de dizer a 

irmandade de Nossa Senhora da Boa Nova, 1726-1771 

Livro do recibo dos contratos e dos revedores da irmandade de Nossa Senhora da Boa Nova, 1711-1772 

Livro de termos da confraria de Nossa Senhora da Boa Nova, sita na capela de Nossa Senhora da Boa Nova, em 

cima da Porta Nova, 1733-1771 

 

- Fundo da confraria de Nossa Senhora do Bom Despacho 

Estatutos da confraria de Nossa Senhora do Bom Despacho, 1758 

Livro de termos da confraria de Nossa Senhora do Bom Despacho, sita na capela de São Sebastião das Carvalhas 

desta cidade, 1709-1777 

 

- Fundo da confraria de Nossa Senhora do Ó (ou da Expectação) do Hospital 

Estatutos reformados da confraria de Nossa Senhora do Ó, 1701 

Livro do legado de seis missas cada ano, 1708-1783 

Livro das missas gerais anuais da irmandade de Nossa Senhora do Ó do hospital, 1732-1770 

Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1670-1771 

Livro das missas dos irmãos defuntos de Nossa Senhora do Ó, 1679-1707 

Livro das missas dos irmãos defuntos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1708-1734 

Livro das missas dos irmãos defuntos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1734-1753 

Livro das missas dos irmãos defuntos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1753-1765 

Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1676-1724 

Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1724-1771 

Livro de termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1695-1727, situada no adro do hospital de São Marcos 

Livro de termos da irmandade de Nossa Senhora do Ó, 1726-1753 

 

- Fundo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca (ou de Nossa Senhora das Neves) 

Estatutos da confraria de Nossa Senhora das Neves, sita na capela de Nossa Senhora-a-Branca, 1724 

Estatutos da irmandade de Nossa Senhora das Neves, sita na capela de Nossa Senhora-a-Branca, reformados em 

1768 e de novo em 1773 

Estatutos da confraria da Senhora das Neves, 1788 

Breves e outros documentos sobre indulgências, 1608-1791 

Livro das certidões das missas dos irmãos que foram da irmandade de Nossa Senhora do Ó e da confraria de Nossa 

Senhora da Boa Nova, 1772-1792 
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Livro das certidões das missas de Nossa Senhora-a-Branca, 1710-1728 

Livro da despesa das missas de Nossa Senhora-a-Branca, 1738-1745 

Livro dos legados da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1728-1741 

Livro das missas da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1720-1721 

Livro das missas dos legados, 1743-1745 

Livro das missas dos legados, 1744-1745 

Livro das missas dos legados, 1746-1747 

Livro de missas dos legados da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1754-1755 

Livro de missas dos legados da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca e do príncipe dos apóstolos, 1758-1759 

Livro das missas dos legados da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca e do príncipe dos apóstolos, 1759-1760 

Livro das missas dos legados da irmandade do príncipe dos apóstolos e da Senhora-a-Branca, 1764-1765 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1768-1769 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1769-1770 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1770-1771 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1771-1772 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1774-1775  

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1778-1779 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1779-1780 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1784-1787 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1787-1791 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1791-1793 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1793-1794 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1794-1795 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1795-1796 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1796-1797 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1796-1798 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1798-1799 

Livro de missas dos legados da Senhora-a-Branca, 1799-1800 

Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1740-1764 

Livro das missas dos confrades de Nossa Senhora-a-Branca, 1765-1793 

Livro de missas dos irmãos defuntos da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1792-1802 

Livro do recibo dos emolumentos e esmolas das covagens, pano de sepultura, depósitos, limpeza dos ornatos das 

missas gerais, sinais, repiques e esmolas, 1754-1779 

Livro dos emolumentos ou esmolas que se derem pelas covagens, pano de sepultura, depósitos e limpeza dos 

ornatos das missas gerais, sinais, repiques e esmolas, 1779-1826   

Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1669-1738 

Livro do recibo da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1736-1806 

Livro de termos de entrega de inventário da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1668 

Livro de termos de mesa da confraria da Senhora-a-Branca, 1670-1741 
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Livro de termos da confraria da Senhora-a-Branca, 1741-1766 

Livro de termos de mesa da confraria de Nossa Senhora-a-Branca, 1766-1777 

Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1777-1787 

Livro de termos de mesa da irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, 1787-1805 

 

AISB, Arquivo da igreja da Sé de Braga 

 

Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1738-1785 

Livro de testamentos da freguesia da Sé, 1785-1814 

Indulgências concedidas pelo Sereníssimo Senhor D. Gaspar à imagem de Nossa Senhora da Graça, s/d 

Indulgências das sete igrejas perpetuamente concedidas nesta cidade de Braga a todos os fiéis de um e de outro 

sexo, pelo papa Pio VI, 1778 

Manifesto do pleníssimo jubileu, mais graças e indulgências que foi concedido conceder o santíssimo Padre Pio VI, 

ora presidente na igreja de Deus à sagrada imagem de Nossa Senhora do Livramento do claustro da Sé Primaz, 

1790 

 

- Fundo da confraria das Almas da Sé 

Estatutos da confraria das Almas sita na Sé desta cidade, 1723 

Resumo das indulgências que concedeu o Santíssimo Padre Clemente XIV, ora presidente na Igreja de Deus, aos 

irmãos confrades da confraria das Almas da Santa Sé Primaz, 1772 

 

- Fundo da confraria de Nossa Senhora da Ajuda 

Livro de estatutos da confraria de Nossa Senhora da Ajuda, 1766 

 

- Fundo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória 

Livro das certidões das missas dos confrades defuntos de Nossa Senhora da Boa Memória, 1748-1812 

Livro das certidões das missas que são da obrigação do reverendo secretário da confraria de Nossa Senhora da Boa 

Memória, 1753-1811 

Livro de eleições e também de inventários e alguns termos de mesa, 1678-1738 

Livro de estatutos da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória situada no claustro da Sé, reformados em 1793 

Livro nº 3 de contratos e medidas e compromisso dos cereeiros da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 

1766-1837 

Livro de receita e despesa da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória da Santa Sé, 1669-1705 

Livro do recibo da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 1707-1751 

Livro do recibo de Nossa Senhora da Boa Memória da Sé, 1752-1807 

Livro dos termos de mesa da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 1750-1774 

Livro dos termos de mesa da confraria de Nossa Senhora da Boa Memória, 1774-1811  
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Manifesto das copiosas graças e indulgências que o Santíssimo Padre Pio VI concedeu a quem visitar este altar de 

Nossa Senhora da Boa Memória, 1778 

 

- Fundo da confraria de Nossa Senhora da Paz  

Livro de estatutos da confraria de Nossa Senhora da Paz instituída na capela de São Cosme e São Damião dos 

claustros da Sé, reformados em 1766 

 

- Fundo da confraria de Nossa Senhora do Rosário da Sé 

Indulgências da confraria de Nossa Senhora do Rosário, concedidas pelo papa Pio VI, 1796 

Livro de despesa de Nossa Senhora do Rosário, 1700-s/d 

Livro de despesa da confraria de Nossa Senhora do Rosário, 1758-1802 

Livro de receita da confraria de Nossa Senhora do Rosário, 1767-1803 

Livro de termos da confraria de Nossa Senhora do Rosário, 1759-1793 

Livro de termos da confraria de Nossa Senhora do Rosário, 1793-1805 

 

- Fundo da confraria de Santo Amaro da Sé 

Breve de indulgências concedidas aos confrades de um e outro sexo da confraria de Santo Amaro da Sé Primaz, 

pelo Papa Bento XIV em 1752 

Breves de altar privilegiado, 1725, 1732, 1751,1782 

Estatutos da confraria de Santo Amaro sita na Sé, 1742 

Estatutos da confraria de Santo Amaro, 1781 

Inventário da fábrica do milagroso Santo Amaro, 1765 

Livro das certidões das missas dos irmãos defuntos e dos legados, 1710-1762 

Livro das certidões das missas dos legados da confraria de Santo Amaro, 1763-1834 

Livro da despesa da confraria de Santo Amaro, 1751-1802 

Livro de missas dos irmãos defuntos, 1751-1782 

Livro de missas dos irmãos defuntos, 1785-1793 

Livro de missas dos irmãos defuntos, 1793-1806 

Livro do recibo da confraria de Santo Amaro, 1751-1802 

Livro de termos e eleições da confraria de Santo Amaro, 1628-1718 

Livro de termos da confraria de Santo Amaro, 1719-1743 

Livro de termos da confraria de Santo Amaro, 1743-1760 

Livro de termos da confraria de Santo Amaro, 1784-1802 

 

- Fundo da confraria de São Bento do convento do Salvador 

Estatutos da confraria de São Bento do Salvador desta cidade de Braga, reformados em 1792 
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- Fundo da irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé 

Livro de despesa da confraria do Santíssimo Sacramento, 1663-1707 

Livro da despesa da confraria do Santíssimo Sacramento, 1707-1767 

Livro de despesa da confraria do Santíssimo Sacramento, 1767-1860 

Livro dos legados da confraria do Santíssimo Sacramento, 1687-1761 

Livro dos legados da confraria do Santíssimo Sacramento, 1761-1804 

Livro de missas dos irmãos defuntos da confraria do Santíssimo Sacramento, 1716-1764 

Livro das quitações do legado de Frei Agostinho de Jesus, 1742-1816 

Livro de termos de mesa da confraria do Santíssimo Sacramento, 1767-1800 

 

- Fundo da irmandade de São Crispim e São Crispiniano 

Livro da despesa da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1711-1810 

Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1702 

Livro de estatutos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1731 

Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1689-1719 

Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1740-1758 

Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1759-1798 

Livro de missas de legados da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1710-1781 

Livro de receita da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1700-1748 

Livro de receita da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1748-1789 

Livro dos legados da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1734-1810 

Livro dos termos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1724-1737 

Livro dos termos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1747-1760 

Livro dos termos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1760-1790 

Livro dos termos da irmandade de São Crispim e São Crispiniano, 1790-1874 

 

AISC, Arquivo da Igreja de Santa Cruz 

 

- Fundo da confraria de Santa Ana 

 

Livro 1º das certidões de missas de legados de Santa Ana de 1721 a 1737 em  que se uniu aos Passos e 

das certidões das missas dos legados dos Passos, desde 1726 a 1757 

Livro de recibos e despesas da confraria de Santa Ana e seus inventários desde 1592 até 1723 

Livro de termos de mesa, eleições e juntas da confraria de Santa Ana, 1625-1737, contém também registos de 

receita e despesa do legado de Sebastião de Freitas e Lourenço Veloso, dinheiro a juro, pagas e pensões, 1625-

1737 
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- Fundo da confraria de São Gonçalo 

Livro de estatutos da confraria do glorioso São Gonçalo, sita no recolhimento de Santa Maria Madalena e São 

Gonçalo, de novo fundado no campo de Santa Ana pelo senhor D. Rodrigo de Moura Teles, no ano de 1723 

Livro único dos assentos dos instituidores, confrades, eleições, termos de mesa, de 1601 até 1737, recibos e 

despesas, de 1639 a 1732, dinheiros a juro e pensões de 1723 a 1725 

 

- Fundo da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos 

Livro das certidões das missas dos irmãos defuntos da irmandade do Bom Jesus dos Passos, 1632-1716 

Livro 2 das certidões de missas dos irmãos defuntos e acompanhamentos da irmandade dos Passos e Santa Ana, 

1716-1752 

Livro 3 das certidões de missas dos irmãos defuntos da irmandade dos Passos e Santa Ana, 1752-1778 

Livro 1 das certidões das missas dos legados de Santa Ana de 1721 a 1736 em que se uniu à irmandade dos 

Passos e das certidões das missas dos legados dos Passos desde 1726 a 1757 

Livro segundo das certidões das missas dos legados da irmandade do Bom Jesus dos Passos, 1755-1764  

Livro nº 3 das certidões das missas dos legados dos Passos e de Santa Ana desde a capela 4 de Julho de 1764 até 

à capela 13 última de Junho de 1772 em que se uniu à irmandade de Santa Cruz 

Livro das despesas da irmandade do Bom Jesus dos Passos, 1628-1737, quando a confraria de Santa Ana se lhe 

uniu e de 1737-1772 

Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos, 1707 

Livro de estatutos da irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos e confraria de Santa Ana, 1747 

Livro dos rendimentos da casa e anais 1628-1708 e de 1737 até se incorporar em Santa Cruz em 1772, da 

irmandade dos Santos Passos e Santa Ana 

Livro dos termos de mesa e juntas e aceitação de irmãos da irmandade dos Santos Passos, 1686-1740 

Livro de termos de mesa da irmandade do Bom Jesus dos Passos, 1740-1772 

Questões entre os religiosos do Pópulo e a irmandade dos Santos Passos, 1725-1735, documento avulso 

Questões entre os religiosos do Pópulo e a irmandade dos Santos Passos, 1741, documento avulso 

Reforma do contrato entre os religiosos do Pópulo e a irmandade dos Santos Passos, 1706 

Sentença que alcançou a irmandade dos santos passos contra o reverendo padre reitor e mais religiosos do populo 

desta cidade sobre não cumprirem com as obrigações de fazerem os ofícios na forma do contracto, 1727 

Sentença contra o reverendo reitor e religiosos do convento do Pópulo da cidade de Braga, 1728 

Sentença de força que a irmandade alcançou sobre o uso das sepulturas e carneiros que a mesma irmandade tem 

na igreja do Pópulo, 1725 

Sentença de força nova do juiz e oficiais da irmandade dos Santos Passos desta cidade contra o reverendo reitor do 

colégio de Nossa Senhora do Pópulo e mais religiosos do mesmo colégio, sobre as sepulturas, 1729 

Sentença de força nova do juiz e mais oficiais da mesa do Bom Jesus dos Santos Passos contra o padre reitor e 

mais religiosos do convento do Pópulo desta cidade, 1736 

Sentença de força nova do juiz e mais oficiais do serviço de mesa do Bom Jesus dos Santos Passos desta cidade 

contra o padre reitor e mais religiosos do convento do Pópulo desta cidade, 1736 
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- Fundo da irmandade de Santa Cruz 

Cópia do traslado do testamento do Dr. Manuel de Almeida Passos, Braga, Edição da irmandade de Santa Cruz, 

1917. 

Livro das certidões das missas dos irmãos defuntos e alguns legados da irmandade de Santa Cruz, 1631-1745 

Livro que compreende as prerrogativas e graças espirituais e bem assim as regalias e isenções temporais de que 

goza a irmandade, 1638-1944 

Livro da contagem do coro que compreende as esmolas de reza, recibos, vencimentos e revelias dos capelães 

desde 16 de Fevereiro de 1691 em que principiaram a rezar até 31 de Dezembro de 1820 em que foram 

reformados e se lhes pôs administração separada 

Livro de despesas da irmandade de Santa Cruz, 1581-1719 

Livro das despesas da irmandade de Santa Cruz desde 1719 a 1802 

Livro dos documentos relativos aos legatários D. Natália da Silva, João Lopes Quarto, Dr. Almeida Passos, Sebastião 

de Freitas e Francisco Alvares Pereira, 1575-1754 

Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, 1664, 1702, 1762,1773 

Livro de estatutos da irmandade de Santa Cruz, Bom Jesus dos Santos Passos e Santa Ana, 1788 

Livro de inventário de toda a fábrica desta irmandade, 1799 

Livro dos legados que compreendem os legatários desde a letra A até à letra H inclusive da irmandade de Santa 

Cruz, 1590-1782 

Livro dos legados que compreendem os legatários desde a letra I até à letra U inclusive da irmandade de Santa 

Cruz, 1590-1782 

Livro do legado do Dr. Almeida Passos, recibo e despesa de sua instituição, 1754-1821 

Livro dos recibos de dinheiro de Santa Cruz, 1618-1719 

Livro do recibo de dinheiros da irmandade de Santa Cruz, 1719-1782  

Livro de termos da mesa da irmandade de Santa Cruz, 1589-1701 

Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1701-1734 

Livro de termos da mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1735-1757 

Livro dos termos de mesa e juntas da irmandade de Santa Cruz, 1757-1772  

Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz, 1772-1790 

Livro de termos de mesa e junta da irmandade de Santa Cruz,1790-1819 

Papéis pertencentes ao legado do coro, 1724 

Redução de legados por o Breve de Sua Santidade Pio VI 

Roteiro dos legados, 1799 

 

- Fundo da irmandade das Santas Chagas da Cividade 

Livro das contas da confraria que contem recibos e despesas desde 1649 até 1774 em que se uniu à irmandade de 

Santa Cruz, recibos de medidas, pensões, contractos de dinheiro a juro, alugueres de tumbas, desde 1685 até 

1784 
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Livro dos estatutos da confraria das Santas Chagas, 1719 

Livro de estatutos da irmandade das Santíssimas Chagas, sita na igreja de São Tiago da Cividade, 1740 

Livro de estatutos da irmandade das Santíssimas Chagas, sita na igreja de São Tiago da Cividade, 1761 

Livro das missas dos irmãos defuntos e legados da confraria das Chagas, 1695-1794 

Livro dos termos de mesa da irmandade das Santas Chagas, 1658-1774 

 

- Fundo da irmandade do Santo Nome de Deus (ou do Menino Deus) e de São Gonçalo 

Livro de certidões das missas da confraria do Menino Deus e São Gonçalo, 1711-1776 

Livro dos recibos e despesas da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1616-1776 

Livro dos termos de mesa, juntas e eleições da irmandade do Menino Deus e São Gonçalo, 1693-1776 

Tábua de indulgências perpétuas concedidas aos confrades e irmãos da venerável irmandade do Santíssimo Nome 

de Jesus situada em a capela de São Gonçalo da freguesia de São Vitor extra muros desta cidade de Braga, pelo 

papa Clemente XII,1739 

 

- Fundo da irmandade de São Tiago da Cividade 

Livro das certidões das missas e assentos de irmãos, 1603-1794 

Livro dos contractos de dinheiro a juro e seus recibos, 1706-1795, recibos e despesas, 1628-1796  

Livro de estatutos da confraria do apóstolo São Tiago da igreja da Cividade, reformados em 1739 

Livro dos termos de eleições, mesas e juntas da confraria de São Tiago da Cividade, 1628-1796 

 

AISL, Arquivo da Igreja de São Lázaro 

 

- Fundo da confraria das Almas de São João da Ponte 

Estatutos da confraria das Almas de São João da Ponte, desta cidade de Braga, 1784 

Livro da despesa da confraria das benditas Almas de São João da Ponte, 1767-1801 

Livro de recibos e despesas da confraria das Almas de São João da Ponte, Braga, 1687-1726 e dos peditórios, 

1726-1747 

Livro de registo das certidões das missas da confraria das benditas Almas de São João da Ponte, 1768-1802 

Livro de registos dos recibos da confraria das Almas de São João da Ponte, Braga, 1726-1768 

Livro de registos dos recibos da confraria das Almas de São João da Ponte, Braga, 1768-1802 

Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 1726-1757 

Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 1757-1786 

Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São João da Ponte, 1797-1802 

 

- Fundo da confraria das Almas de São Lázaro 

Edital de publicação de indulgências perpetuamente concedidas aos irmãos e irmãs da irmandade das almas sita na 

freguesia de são lazaro, 1789 
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AISV, Arquivo da Igreja de São Vítor 

 

- Fundo da confraria das Almas de São Lázaro 

Livro de inventário da confraria das Almas de São Lázaro e contratos, 1755-1788 

Livro de missas da confraria das Almas de São Lázaro, 1724-1763 

Livro dos termos de mesa da irmandade das Almas de São Lázaro, 1731-1759 

 

- Fundo da confraria do Santíssimo Sacramento de São Vítor 

Estatutos da confraria do Santíssimo Sacramento, da igreja de São Vítor, reformados em 1744 

Livro dos recibos da confraria do Santíssimo Sacramento, da freguesia de São Vítor, 1730-1802 

Livro dos termos de mesa da confraria do Santíssimo Sacramento, da freguesia de São Vítor, 1731-1762 

Livro dos termos de mesa da confraria do Santíssimo Sacramento, da freguesia de São Vítor, 1762-1799 

Tábua de indulgências da confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Vítor, 1757 

 

- Fundo da confraria de Santo António de São Vítor 

Livro de estatutos da confraria de Santo António, 1742 

 

- Fundo da confraria de São Sebastião de São Vítor 

Estatutos da confraria do mártir São Sebastião da freguesia de São Vítor, 1757 

 

- Fundo da confraria de São Tiago de São Vítor 

Estatutos da confraria do apóstolo São Tiago da freguesia de São Vítor, 1749 

Livro de certidões de missas da confraria do apóstolo São Tiago, 1750-1802 

Livro de termos de mesa da confraria de São Tiago, da freguesia de São Vítor, 1763-1787 

 

- Fundo da confraria de São Vítor 

Estatutos da confraria do glorioso mártir São Vítor, 1765 

 

- Fundo da confraria do Subsino de São Vítor 

Estatutos da confraria do Subsino de São Vítor, 1738 

Estatutos da confraria do Santíssimo Nome de Jesus e Subsino da freguesia de São Vítor, 1778 

 

- Fundo da congregação do Senhor das Necessidades 

Apontamentos por onde se rege esta congregação, 1758-1780  
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Livro de missas de legados e irmãos defuntos, 1760-1805  

Livro de termos de mesa da congregação do Senhor das Necessidades, 1768-1824 

 

- Fundo da irmandade das Almas de São Vítor 

Escritura do contrato de um legado de 3 missas anuais, em dia de Natal por alma de Joana Rodrigues, 1765, 

documento avulso. 

Escritura de um legado de dois termos de missas em dia de Natal, por testamento de Valeriana Luísa, 1786, 

documento avulso. 

Escritura do contrato de união das almas de são lazaro com as de são vitor, 1776, documento avulso. 

Escritura do contrato de união da confraria de são Sebastião com a das almas de são Victor, 1775, documento 

avulso. 

Indulgências de altar privilegiado da confraria das Almas de São Vitor, 1746, documento avulso. 

Livro das despesas da irmandade das Almas de São Vítor, 1740-1786 

Livro das despesas da irmandade das Almas de São Vítor, 1786-1810 

Livro de estatutos da confraria das Almas de São Vítor, 1738 

Livro de missas gerais da irmandade das Almas de São Vítor, 1731-1810 

Livro de missas da irmandade das Almas de São Vítor, 1722-1738 

Livro de missas da irmandade das Almas de São Vítor, 1741-1787 

Livro de missas da irmandade das Almas de São Vítor, 1787-1792 

Livro de missas dos irmãos defuntos, 1746-1802 

Livro de missas dos legados da irmandade das Almas de São Vítor, 1793-1820 

Livro dos peditórios dos mordomos da irmandade das Almas de São Vítor, 1738-1754 

Livro do recibo da confraria das Almas de São Vítor, 1705-1742 

Livro do recibo do tesoureiro da confraria das Almas de São Vítor, 1740-1747 

Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1747-1786 

Livro do recibo da irmandade das Almas de São Vítor, 1786-1812 

Livro de termos de entrega do inventário, 1705-1809 

Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1734-1752 

Livro de termos de mesa da confraria das Almas de São Vítor, 1752-1776 

Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1776-1794 

Livro de termos de mesa da irmandade das Almas de São Vítor, 1794-1823 

Tábua de legados da irmandade das Almas de São Vítor s/d 

 

AISVTE, Arquivo da Igreja de São Vicente 

 

- Fundo da confraria das Almas de São Vicente 

Estatutos da irmandade das Almas de São Vicente, 1667 

Estatutos reformados da confraria das Benditas Almas de São Vicente, 1761 
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Tábua de indulgências da confraria das Almas de São Vicente, 1757 

Tábua de indulgências concedidas dà confraria das Almas cita na capela de São Vicente desta cidade de Braga, 

1772 

 

- Fundo da irmandade de Santo Homem Bom da Sé 

Livro de despesa dos tesoureiros da irmandade de Santo Homem Bom, 1757-1783 

Livro de estatutos da confraria de Santo Homem Bom, 1688 

Livro de estatutos reformados da confraria de Santo Homem Bom, 1725 

Livro de estatutos da irmandade de Santo Homem Bom, 1773 

Livro de missas dos irmãos defuntos da irmandade de Santo Homem Bom, 1744-1783 

Livro de recibos da irmandade de Santo Homem Bom, 1736-1783 

Livro dos termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1690-1742 

Livro dos termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1744-1765 

Livro de termos de mesa da irmandade de Santo Homem Bom, 1765-1783 

 

- Fundo da irmandade de São Vicente 

Livro de certidões das missas pelos irmãos defuntos, 1675-1705 

Livro de certidões de missas pelos irmãos defuntos, 1708-1727 

Livro de certidões das missas dos irmãos defuntos, 1728-1748 

Livro de certidões das missas dos irmãos defuntos, 1754-1757 

Livro das certidões das missas dos irmãos defuntos, 1757-1761 

Livro das certidões de missas dos irmãos defuntos, 1761-1767 

Livro das certidões de missas de irmãos defuntos, 1767-1776 

Livro das certidões de missas de irmãos defuntos, 1776-1787 

Livro das certidões das missas de irmãos defuntos, 1794-1800 

Livro de certidões das missas dos legados, 1744-1746 

Livro de certidões missas dos legados, 1746-1747 

Livro das certidões das missas de legados, 1747-1748 

Livro das certidões das missas de legados, 1748-1749 

Livro de certidões missas dos legados, 1749-1750 

Livro das certidões das missas de legados, 1752-1753 

Livro das certidões das missas de legados, 1753-1754 

Livro das certidões das missas de legados, 1754-1755 

Livro das certidões das missas de legados, 1755-1758 

Livro das certidões das missas de legados, 1758 

Livro das certidões das missas de legados, 1758-1759 

Livro de certidões das missas de legados, 1770 

Livro de certidões das missas de legados, 1770-1771 
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Livro de certidões das missas de legados, 1771 

Livro de certidões das missas de legados, 1771-1772 

Livro de certidões das missas de legados, 1772 

Livro de certidões das missas de legados, 1772-1773 

Livro de certidões das missas de legados, 1773-1774 

Livro de certidões das missas de legados, 1774 

Livro de certidões das missas de legados, 1774-1775 

Livro de certidões das missas de legados, 1775 

Livro de certidões das missas de legados,1775-1776 

Livro da contagem do coro, 1761-1787 

Livro da contagem do coro, 1787-1820 

Livro de covagens, sinos, limpeza de missas e mais rendimentos desta capela de São Vicente, 1748-1892  

Livro de devassas, 1750-1787 

Livro da despesa da irmandade de São Vicente, 1732-1769 

Livro da despesa de São Vicente, 1769-1811 

Livro dos estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1723 

Livro dos estatutos reformados da irmandade de São Vicente, 1768 

Livro de legados da irmandade de São Vicente, s/d 

Livro do recibo, 1728-1756 

Livro de recibos da irmandade de São Vicente, 1756-1782 

Livro de recibos e despesa da irmandade de São Vicente, 1788-1810 

Livro dos termos de junta, 1796-1806 

Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1700-1720 

Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1720-1736 

Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1736-1748 

Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1748-1765 

Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1765-1772 

Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1772-1781 

Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1781-1790 

Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1790-1796 

Livro de termos de mesa da irmandade de São Vicente, 1796-1803 

Livro de trastes e ornatos da irmandade de São Vicente, 1789-1860 

Livro de visitas de D. Rodrigo de Moura Teles, 1706-1723 

 

ANTT, Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

- Fundo do convento de Santa Teresa de Jesus de Braga 

Livro de Legados do Convento das Carmelitas Descalças de Santa Teresa, Braga, 1766-1898 
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- Fundo do desembargo do Paço, Secretaria das Comarcas, Repartição do Minho e Trás-os-

Montes, Expediente da Secretaria da Repartição, Documentação Avulsa, Maço 1413, 1770-

1776. 

Livro da relação dos títulos, fazendas e bens do colégio de nossa Senhora do Pópulo de Braga 

Relação dos bens que possui a Congregação do Oratório 
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Fontes Impressas 

 

Alvarenga, Manuel José Correia, Braga Triunfante, Coimbra, No Real Colégio das Artes da 
Companhia de Jesus, 1742. 
 
Bluteau, Raphael, Vocabulário Portuguez e Latino, Tomos II, III, V, VI, VII, VIII, Coimbra, no 
Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712. 
 

Collecção das Leis, Decretos e Alvarás que comprehende o feliz reinado d´el rei fidelíssimo D. 
Jozé o I. Nosso Senhor desde o anno de 1761 até ao de 1769, tomo II, Lisboa, na oficina de 
Miguel Rodrigues. 
 
Constituições Synodais do arcebispado de Braga, Lisboa, na oficina de Germão Galharde, 1538. 
 
Constituiçõens synodais do arcebispado de Braga ordenadas no anno de 1639 pelo illustríssimo 
Senhor Arcebispo D. Sebastião de Matos Noronha e mandadas imprimir a primeira vez pelo 
illustríssimo Senhor D. João de Sousa, Lisboa, na oficina de Miguel Fernandes, 1697. 
 
Ferreira, J. Augusto, Fastos Episcopais da Igreja Primacial de Braga (séculos III-XX), Tomo III, 
Famalicão, Edição da Mitra Bracarense, 1932. 
 
Graça, Frei Manuel da, Cerimonial e Ordinário Monástico, Coimbra, Real Imprensa da 
Universidade, 1784. 
 
Maria, Frei João de Jesus, Exercícios quotidianos com que se justifica a alma para se obter uma 
boa morte, 1777. 
 
Monteiro, Abílio Augusto, Direito Portuguez sobre Legados Pios, Porto, Typographia de António 
José da Silva, 1879. 
 
Ordenações Filipinas, Livros I, IV e V, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1985. 
 
Peixoto, Inácio José, Memórias Particulares de Inácio José Peixoto: Braga e Portugal na Europa 
do século XVIII, Braga, Arquivo Distrital de Braga, 1992. 
 
Senna Freitas, Bernardino José da, Memórias de Braga, vols. II, III, IV e V, Braga, Imprensa 
Católica, 1890. 
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Dicionários e Enciclopédias 
 

Costa, J. Almeida; Melo, A. Sampaio e (ed.), Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, 7º Edição, 
Porto Editora, 1994. 
 
Enciclopedia de la religion católica, Tomo V, Barcelona, Dalmau y jovier ediciones, 1953. 
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