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PREFÁCIO 
 
Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos 

em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e 
o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, 
fechando portas, terminando capítulos - não importa o nome que damos, 
o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se 
acabaram.  

 Foi despedido do trabalho? Terminou uma relação?  

 Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro país?  

 A amizade tão longamente cultivada desapareceu sem explicações?  
Você pode passar muito tempo se perguntando por que isso aconteceu. 

Pode dizer para si mesmo que não dará mais um passo enquanto não 
entender as razões que levaram certas coisas, que eram tão importantes e 
sólidas em sua vida, serem subitamente transformadas em pó. Mas tal 
atitude será um desgaste imenso para todos: seus pais, seu marido ou sua 
esposa, seus amigos, seus filhos, sua irmã, todos estarão encerrando 
capítulos, virando a folha, seguindo adiante, e todos sofrerão ao ver que 
você está parado.  

Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado, nem 
mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem connosco. O 
que passou não voltará: não podemos ser eternamente meninos, 
adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os 
pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação com quem já foi embora 
e não tem a menor intenção de voltar. 

 
 

O Provedor 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O movimento das Misericórdias, que representou em Portugal um notável avanço 

no campo assistencial, tem a sua origem num contexto histórico de fortes implicações 

sociais. 

Da Idade Média vinha a tradição de um associativismo destinado ao auxílio mútuo, 

tanto a nível espiritual como material, quase sempre através de uma confraria que se 

colocava sob a protecção de uma figura da Igreja. 

Sabendo-se, como hoje se sabe, de que modo o poder régio entendia o clima devocional, 

facilmente se compreende o impulso que veio da Corte para materializar a fundação da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, consequentemente, de todas as outras que 

vieram a constituir a primeira grande manifestação de solidariedade social com âmbito 

nacional. O exemplo vindo de Lisboa frutificou e permitiu o florescimento de um enorme 

número de Misericórdias que, por serem dimanações de Irmandades religiosas, 

procuravam dar sentido real às intenções postuladas nas “Obras de Misericórdia” 

propostas pela Igreja Católica. Como fim supremo, procurava-se conseguir a salvação 

das almas, através da prática da caridade (esmola), ou de celebrações fúnebres que, sem 

esquecer a componente económica, almejavam atingir o eterno descanso.  

É notório que, desde os primeiros momentos, o impulso para a fundação de 

Misericórdias pertenceu sempre às classes possidentes, por razões de proselitismo religioso, 

mas também como forma de acentuarem a sua influência. 

Mas essas classes não estavam imunes aos ventos portadores de novas correntes 

ideológicas que, com realce para o Liberalismo, passaram a exercitar o conceito de 

democratismo que, ao contrário da monarquia tradicional, considerava o Homem como 

titular de direitos. Este ambiente ajuda a explicar a originalidade que envolveu o 
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nascimento da Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz, assim como a 

modernidade que caracterizou a sua consolidação e evolução. 

De facto, a Santa Casa da Misericórdia da então vila da Figueira da Foz, fundada 

em 5 de Dezembro de 1839, foi a primeira no distrito (e talvez no país) a nascer por 

iniciativa laica, sendo também a que primeiro tutelou um Hospital.  

O seu pioneirismo manifestou-se, de igual modo, no apoio à criança com a construção 

(iniciada em 1911) do Jardim - Escola João de Deus, o segundo a ser criado em 

Portugal. 

 Este espírito inovador não se limitou, porém, ao período inicial, mas prolongou-se 

no tempo, permitindo, nomeadamente, que em 1976, a Santa Casa da Misericórdia e 

A Obra da Figueira se constituíssem numa só instituição, cuja existência, como neste 

trabalho se poderá verificar, tem decorrido, igualmente, sob o signo da evolução.  

A investigação de todo esse passado, constitui o travejamento da presente publicação 

que se insere na evocação do 175.º aniversário da fundação da Santa Casa da  

Misericórdia da Figueira da Foz. 

Procurou-se, assim, que a sua elaboração não fosse apenas uma mera cronologia, 

mas sim (dentro das possibilidades) uma narrativa que visa em linguagem simples 

divulgar o máximo da informação que foi possível carrear. Ou seja: houve a intenção de 

levar até ao máximo de leitores o conhecimento de um percurso que atravessou, com as 

dificuldades compreensíveis, diversos períodos políticos que, ostentando sinais bem 

diferentes, se repercutiram também de forma velada, ou expressa, na sua vida. 

Tornar mais conhecida essa trajectória, bem como o papel dos cidadãos que a 

protagonizaram, constitui, por isso, não um simples acto de memória, mas, acima de 

tudo, uma justa homenagem. 

Mas, não há memória sem testemunhos e, por mais estranho que possa parecer, são 

escassíssimas as referências documentais existentes, pois o que deveria constituir uma 

vasta e rica retenção afectiva (descuidadamente, ou dolosamente) desapareceu. 

Por conseguinte, para corresponder à solicitação do Provedor, dr. Joaquim de Sousa,  

a elaboração do presente trabalho teve como base inicial uma colecção de treslados de 
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Actas da Câmara e da Misericórdia (e outros documentos) que foram preservadas por 

Maurício Pinto e disponibilizadas por seu neto dr. Pedro Mendes de Abreu, fontes que 

foram utilizadas pelo eng.º José Pinto dos Reis no trabalho com título A Misericórdia 

da Figueira e o seu Hospital. Para além disso, foram também consultadas as 

publicações A Obra da Figueira ‒ Uma Consciência de Cidadania, e  

O Convento de Santo António, ambas com a assinatura do eng.º António do 

Santos e Silva. 

Porém, como os títulos sugerem, esses exercícios historiográficos visaram objectivos 

parcelares pelo que, para um melhor conhecimento global da realidade, foi forçoso recorrer 

a outras fontes, nomeadamente, aos jornais e outras publicações que, em diversas épocas, 

foram referências na vida figueirense. 

Isto porque não era possível dissociar o percurso histórico da instituição Misericórdia 

- Obra da Figueira do pulsar da comunidade local que, sublinhe-se, acompanhou, de 

forma aproximada e actualizada, o que de mais progressivo foi sendo feito no país.  

Houve ainda a intenção de mostrar que a história de cada grupo (étnico, recreativo, 

desportivo etc.), trazendo consigo o fascínio do passado, é vital, tanto para o 

reconhecimento da respectiva identidade, como para a sua sobrevivência afectiva. Para 

além de, obviamente, servir para aquilo que o ser humano mais necessita que é conhecer-

se a si mesmo, quer individualmente, quer comunitariamente. 

É muito possível, ainda que indesejável, face aos diversos condicionalismos, que o 
presente trabalho contenha omissões, ou inexactidões, que resultam tanto de deficiências 
informativas, como, naturalmente, da própria investigação. Daí que tenham de ser 
dirigidos pedidos de desculpa, de um modo especial, a todos os membros da Misericórdia 
- Obra da Figueira e, em geral, aos figueirenses. 

Resta esclarecer que, por múltiplas razões, a presente publicação não tem a veleidade 

de se assumir como um ponto de chegada, o que seria, em boa verdade, pura estultícia, 

podendo, quanto muito, ser um simples ponto de partida. No resto, fica a consolação de 

que um mero exercício jornalístico possa contribuir para dissipar o esquecimento que 

envolve tantas figuras que, valorosamente, pugnaram pelo engrandecimento da 

instituição. 
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Sendo certo que o escopo principal do presente trabalho é a rememoração dos marcos 

que assinalam a existência da Misericórdia - Obra da Figueira, acrescente-se que houve 

também a intenção de evocar (homenagear) os que, através dos tempos (alguns bem 

penosos), conseguiram a mobilização necessária para a constituição de organizações laicas 

vocacionadas para a prática da solidariedade através da assistência hospitalar, da 

alimentação, ou da educação. Tudo isso, possibilitou a formação de uma consciência 

cívica que, indubitavelmente, fundamentou uma “memória colectiva” que é um digno 

lábaro da cidade. Memória que, não obstante as erosões provocadas pelos ventos da 

história, mesmo assim possibilita que as gerações actuais acreditem que é possível a 

continuidade de um tempo social. Isto porque as boas recordações devem servir para abrir 

as portas do futuro, mas não para fechar as do passado. 

 

O Autor 
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PARTE 1 

 
FIGUEIRA DA FOZ 
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I ‒ O rio, o mar e a reconquista cristã 

O rio Mondego foi, durante largos tempos, a única “estrada” de ligação 
entre o mar e as terras serranas do interior, aproximando, com relativa 
facilidade, os principais centros urbanos a jusante da Foz do Dão. 

Com as características que a individualizam, esta via fluvial permitiu a 
criação, ao longo do seu curso, de condições que facilitaram a fixação dos 
povos. Por isso, o seu domínio, bem como o das áreas confinantes, 
constituiu, inegavelmente, um forte motivo de atracção que, muitas vezes,  
fomentou ferozes e arrasadores combates, envolvendo tanto os povos 
autóctones como os invasores. 

Aconteceu que no ano de 1064, Coimbra foi tomada, definitivamente, 
aos mouros, seguindo-se as tarefas do repovoamento sob a batuta do  
governador D. Sisnando, nas quais esteve envolvida a Igreja católica.  

Deste modo, coube ao abade Pedro, como líder religioso, a honra de 
ter redigido em 1096 da era de Cristo (1134 da era de César), a célebre 
doação, ao Cabido da Sé de Coimbra, do templo de S. Julião, situado junto 
à foz do Mondego, bem como do incipiente povoado envolvente. 

Nesse dia, esse clérigo assinou o que viria a ser a “Certidão de Idade” 
do lugar que mais tarde veio a ser identificado como a Figueira da Foz que, 
depois de ter sido vila e concelho, mereceu o galardão de cidade que lhe 
conferiu, de imediato, a condição de ser o segundo maior centro 
populacional do distrito de Coimbra. 

 

A reconquista cristã veio demonstrar que, anteriormente, outros  
povos estiveram fixados na zona junto à foz do rio Mondego, o que é 
atestado pelos vestígios arqueológicos encontrados e que podem ser 
admirados em vários locais, com realce para o Museu Municipal. Eles 
testemunham que o referido território fora já habitado em tempos pré-
históricos e, posteriormente, nele estacionaram romanos, gregos, fenícios 
(com povoado junto a Santa Olaia) e mouros, o que é compreensível face 
às condições portuárias, à riqueza piscícola e também à boa aptidão agrícola 
dos solos. 
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A reconquista cristã encontrou, para além da oposição armada, a 
política de “terra queimada” levada a efeito pelos últimos ocupantes 
(mouros), o que levou o Conde D. Sisnando (um moçárabe natural de 
Tentúgal) a ordenar uma ampla acção de repovoamento, em cujo âmbito 
se inseriu a reconstrução do templo de S. Julião. 

Ora, para se poder erguer um templo (por mais modesto que fosse), 
tornava-se necessária a existência de população, o que é confirmado pela 
referida doação. De acordo com a tradução feita do latim pelo eminente 
investigador que foi o dr. António dos Santos Rocha, nesse documento 
está mencionada a existência da referida igreja “próxima da praia do mar, 
a qual outrora foi assaltada e destruída pelos sarracenos e eu depois a 
restaurei por ordem do cônsul D. Sisnando, que deu aos clérigos e leigos o 
poder de edificarem igrejas e povoações segundo o costume hereditário 
(…) E a edifiquei com as casas necessárias e as boas terras, segundo as 
minhas possibilidades e as de outros que pelo amor de Deus ajudaram com 
seus haveres (…) a dou à supradita Sé com tudo o que se acha dentro ou 
fora, todos os edifícios, todas as plantações de vinha e arvoredos, terras 
cultas e incultas e o mais que lhe pertence, perto ou longe, em quaisquer 
lugares”. 

 
Salienta ainda A. Santos Rocha, na mesma obra (Materiais para a  

História da Figueira da Foz nos Séculos XVII e XVIII), que durante séculos não 
existiu qualquer referência ao povoado instalado em torno do templo de S. 
Julião, mas eram feitas menções a lugares como “Casseira”, “Fontanellas” 
e “Lavallos” que são, certamente, a origem dos topónimos ainda existentes 
na área do concelho da Figueira da Foz. 

Por sua vez, Rui Cascão, no trabalho intitulado Figueira da Foz e Buarcos 
entre 1861 e 1910. Permanência e Mudança em duas Comunidades do Litoral,  
assevera que até finais do século XVII, a zona habitada da Figueira da Foz 
envolvia apenas a elevação onde se situa a igreja de S. Julião, limitada  
a poente pela área do actual Jardim Municipal (antiga Praia da Fonte), e a 
nascente pela Praia da Reboleira (Praça 8 de Maio). 

Depois da doação da igreja de S. Julião, o Cabido da Sé de Coimbra 
recebeu de D. Sancho, a 8 de Novembro de 1191, também o couto de 
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Tavarede que, deste modo, passou a deter a autoridade sobre as 
propriedades que aquela entidade religiosa possuía na região. 

O povoamento da área, tendo em conta o que afirma José Pedro de 
Aboim Borges, na obra Figueira da Foz (Editorial Presença) foi sendo, 
sucessivamente, reforçado e, em 1 de Maio de 1237, o Cabido da Sé de 
Coimbra, fez doação a três humildes povoadores de terras “rotas como 
não rotas”, ou seja arroteadas ou não, no lugar da Figueira, na Foz de 
Buarcos, que se estendiam da Tamargueira ao Paul. 

Enquanto isto, o Mosteiro de Santa Cruz, que já dera início à sua  
política de domínio da zona do litoral, recebeu de D. Afonso Henriques, 
em 1166, o castelo de Santa Olaia, em cuja área se inseria a foz do 
Mondego. 

Os domínios desta faixa da beira-mar, apesar de tutelados pelas 
referidas instituições religiosas, nem por isso viveram “na paz dos anjos”, 
como está, historicamente, comprovado. 

Como terá nascido o topónimo Figueira da Foz? Apesar de todas as 
investigações, realizadas ao longo dos tempos, ainda não existem certezas 
sobre a sua origem. 

O primeiro estudioso a debruçar-se sobre este assunto parece ter sido 
António Santos Rocha que encontrou a primeira designação de “Figueira” 
num testamento de António Fernandes Quadros, de Tavarede, datado de 
1540, no qual se mencionava o “Convento de Santo António da  
Figueira”. Segundo aquele autor, posteriormente, numa carta régia de  
12 de Março de 1557, já se aludia à “Alfândega da Figueira”, enquanto 
outra, de 10 de Março de 1573, referia expressamente a “Figueira da Foz 
do Mondego”. 

Por tudo isto, parece que foi, efectivamente, no século XVI, que a  
Figueira da Foz passou a ter a sua própria identificação, ou seja  
passou a ser reconhecida como um povoado orgânico, o que não sucedia 
até então. 
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II ‒ SÉCULO XVI: INÍCIO DA IDENTIFICAÇÃO  

Na análise que fez das condições de nascimento e povoamento da  
zona junto à foz do Mondego, António Santos Rocha entendia que  
foram as condições naturais e o desenvolvimento demográfico e  
mercantil que motivaram a necessidade do referido local (foz do  
Mondego) ser dotado de uma identificação própria, pois como explicava 
aquele ilustre investigador na obra atrás mencionada, aquele povoado  
tanto era denominado por “foz de Buarcos”, como “Alfândega de 
Buarcos”, em virtude do local estar sob a jurisdição da poderosa vila de 
Buarcos. 

E por que razão aparece no topónimo o vocábulo “Figueira”? Neste 
aspecto também as opiniões divergem e as explicações conhecidas vão, 
desde as mais pueris e fantasiosas, até às mais elaboradas, ou eruditas. 

Terá a palavra alguma relação com a planta que produz os frutos 
conhecidos como figos? Parece que sim, mas sem grandes certezas. Para 
António Santos Rocha é de eliminar a versão que aponta para o “Cerrado 
da Figueira” que existia perto do Casal das Lamas, visto na época estar 
muito afastado do núcleo populacional. 

Considerava ainda António Santos Rocha que a referida árvore  
(figueira) poderia ter existido no espaço entre a Praça Nova (antiga praia 
da Reboleira) e a Casa do Paço, versão que não é afastada por Rui Cascão 
que, na obra Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, admite até 
a hipótese de ser na tal figueira que os pescadores amarravam os seus 
barcos. 

Pelos estudos conhecidos não é fácil descrever, por falta de 
documentos, como seria, urbanisticamente, a Figueira da Foz, até aos 
princípios do século XVIII. 

Aliás, António Santos Rocha, na obra Materiais para a História da Figueira 
nos Séculos XVII e XVIII afirmava: “A Figueira nunca teve crónicas.  
Do período que abrange este livro só actos públicos, lavrados por tabeliães, 
escrivães ou funcionários semelhantes nos fala dela; e os escrivães e 
tabeliães dos séculos XVII e XVIII, como os de hoje, não escreviam história 
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(…)”. Por isso, acrescentava o historiador que teve de “procurar e reunir 
todos esses alfarrábios que se achavam dispersos pelos cartórios da 
comarca e nas mãos de particulares para sujeitar todos os materiais a um 
método que tornasse clara, quanto possível, a situação do povoado nas 
diversas épocas daquele período (…)”. 

 

Mesmo com essas limitações, dado que nesses documentos apenas 
eram mencionados os nomes das pessoas, conseguiu, no entanto, o 
eminente investigador apurar a identificação das áreas adquiridas para 
novas construções, o que lhe permitiu concluir que do núcleo mais antigo 
do povoado ainda existem algumas estreitas e irregulares artérias, como 
sejam as Ruas do Estanco, do Cotovelo, da Oliveira, das Parreiras, ou da 
Cadeia. 

 

 

 

Mas se o crescimento urbanístico inicial da Figueira da Foz se 
processou com alguma lentidão, o mesmo já não pode ser dito em relação 
ao desenvolvimento económico que assentava, principalmente, na 
exportação de vinhos e sal, mas também na importação de madeiras, louças 
e outros produtos. Este movimento concedia ao local, já no século XIV, 
alguma notoriedade comercial que, certamente, atraía a estas paragens os 

Foi o dr. António dos Santos Rocha o 
primeiro grande historiador da Figueira da 

Foz, desde a pré-história até ao século 
XVIII, pertencendo-lhe também a honra 
de ter sido o principal impulsionador do 
Museu Municipal que tem o seu nome. 

Jurista de formação, foi também 
advogado, presidente do município e 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
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“vagabundos do mar” que, de acordo com as suas normas, saqueavam e 
matavam com vulgaridade e impunidade.  

Face a esse movimento, D. João III, como regista José Pedro Aboim 
Borges (in Figueira da Foz), nomeou feitor da alfândega de Buarcos e juiz 
das sisas de Tavarede, o cavaleiro da sua Casa Real, António Fernandes 
Quadros que recebeu também o senhorio de Tavarede. 

Deste modo a família Quadros (de origem castelhana), veio a receber 
brasão e a construir residência senhorial (Paço de Tavarede) que, depois de 
ter estado durante largos anos em ruínas, só na parte final do século XX 
seria objecto de preservação por parte do município. Esta família exerceu, 
durante quase dois séculos, um poder absoluto, a roçar o  
despotismo, sobre as populações, não reconhecendo nem a autonomia  
da Câmara de Tavarede, nem os direitos das entidades religiosas sobre  
as terras. 

Esse comportamento terá pesado na decisão do Marquês de Pombal 
(reinado de D. José I) de elevar a Figueira da Foz à categoria de vila 
(1771),decisão política que, todavia, a curto prazo, não se traduziu em 
grandes progressos, visto que, como observou António dos Santos Rocha, 
a Câmara de Tavarede era muito pobre. Isto porque, o dízimo do pescado 
era cobrado pela Alfândega; o das sisas pelo Cabido da Sé; as rendas do 
pescado fresco pela Casa do Cadaval, e também pelos religiosos do 
convento de Santo António. O direito que a Casa de Tavarede detinha 
sobre os fornos de cozer pão, e os protestos que essa situação originou, 
marcou, formalmente, o declínio da família Quadros.  

A elevação da Figueira da Foz à categoria de vila, passou, assim, pelo 
afrontamento ao Conde de Tavarede, processo que foi acelerado pelo facto 
do Marquês de Pombal ter feito donatário da Quinta do Canal (situada na 
margem esquerda do Mondego e que pertencera à extinta Companhia de 
Jesus) o dr. José de Seabra da Silva, seu secretário antes de ter caído, 
duplamente, em desgraça. 

Com efeito, este político, natural da zona de Coimbra, que foi 
degredado para Angola por ordem de D. José I (por ter denunciado a 
manobra que queria levar ao trono o neto do monarca, o príncipe D. José), 
viria a ser reabilitado por D. Maria I, após a destituição de Pombal. 
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Contudo, José de Seabra da Silva voltaria a sair da Corte, desta feita por ter 
mostrado discordância na atribuição da regência do Reino ao futuro rei  
D. João VI.
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III ‒ A “REVOLUÇÃO” DO FRANCISCANISMO 

Com a elevação à categoria de vila, a Figueira da Foz iniciou no século 
XVIII o que pode ser considerado como a sua “Idade Moderna”. 

Porém, esta fase só foi alcançada por força das estruturas (materiais e 
espirituais) existentes e que começaram a ser construídas no século XVI, 
época em que, como já se viu, a povoação da foz do Mondego passou a 
usar a identificação com que chegou até aos dias de hoje. 

E deu um largo contributo para essa fase de expansão (nomeadamente 
urbanística) a instalação, por frei António de Buarcos, do futuro convento 
de Santo António. 

Este facto de ordem religiosa revestiu-se de extrema importância para 
o futuro da Figueira da Foz, por duas razões principais: por um lado, 
porque as instituições monásticas alteravam sempre a vida dos povoados 
em que se instalavam, principalmente por serem focos difusores de cultura 
e ciência; por outro lado, porque o franciscanismo assentando a sua 
existência na humildade, simplicidade e justiça trouxe algum arejamento 
em relação ao catolicismo tradicional. 

Muito embora o franciscanismo seja relacionado com a pobreza, a 
verdade é que a chegada dos membros desta congregação à Figueira da 
Foz, completou um ciclo, que fora iniciado com a construção do templo 
em honra de S. Julião, e deu começo a outro. 

Sobre a instalação da congregação na Figueira da Foz, escreveu João 
Coelho no Álbum Figueirense (1937) que, em 1527, o frade franciscano 
António de Buarcos, depois de ter passado por Viseu e Trancoso, onde 
granjeou simpatia e reconhecimento, fundou nas imediações do que era 
um simples lugar de pescadores (área do Couto de Tavarede), um convento 
que tinha como patrono Santo António, depois da obtenção da necessária 
Bula que foi assinada pelo Papa Clemente VII. 

Para tanto contribuíram, decisivamente, os favores do rei D. João III, 
e do Senhor de Tavarede, D. António Fernandes de Quadros. 

Deste modo, e para além da expansão da área urbana, foi dado início 
ao culto antoniano e também a um novo tipo de cultura que excedia o 
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aspecto religioso, dado que, como escreveu Jaime Cortesão (ilustre 
historiador natural de Ançã), na obra Eça de Queiroz e a Questão Social, antes 
de S. Francisco de Assis, “A Igreja imobilizara Cristo sobre a cruz”,  
pois “para o monaquismo de reclusão e eremitério, tão característico da 
época pré-franciscana, a Terra era apenas um lugar de passagem e  
expiação”. 

Assim, a chegada à Figueira da Foz dos frades franciscanos teve, 
necessariamente, repercussões na sociedade local, atendendo às 
características principais da ordem e que eram, como enalteceu Jaime 
Cortesão, as seguintes: o voto de pobreza, ou seja o irmão vive do seu 
próprio trabalho, junto dos pobres; o seu especial proselitismo (ao 
contrário de outras Ordens) permitia estender o pensamento franciscano a 
todos os estratos sociais através da Ordem Terceira (irmãos leigos); 
finalmente, o modo como os seguidores de S. Francisco de Assis 
possibilitavam a aproximação do ser humano com a divindade e a 
Natureza. 

Foi de tal modo acolhida a devoção por Santo António que há 
documentos que comprovam que em 1776, a Câmara, deliberou considerá-
lo como seu advogado perante Deus, dentro da tendência corrente que 
atribuía ao taumaturgo o título de “santo popular” a par de certas 
“promoções” a postos militares. 

Os festejos em honra de Santo António, como “padroeiro” de 
nomeação autárquica, tiveram grande luzimento durante muitos anos, 
vindo a descambar para o aspecto profano como o rodar dos tempos. 

Quando o convento de Santo António passou para a posse da Santa 
Casa da Misericórdia, esta instituição incumbiu-se de dar cumprimento à 
tradição da trezena; distribuição do pão e dos cravos; do arraial; e visita ao 
altar do santo na respectiva igreja. 

O franciscanismo chegou à Figueira da Foz num tempo em que, 

praticamente, Portugal tomava contacto como uma outra “revolução pela 

doçura” que era o movimento das Misericórdias, movimento que nascido 

em Lisboa, rapidamente, alastrou por todo o território e sulcou o Atlântico 

levado pelos nossos navegadores-conquistadores. 
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Teve início esse movimento na fundação da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa (1498) e cujo Compromisso (Estatutos) viria a ser impresso em 
1516, instrumento que serviu de base às organizações congéneres que, 
entretanto, e de forma mimética, foram constituídas um pouco por toda a 
parte. 
      Na Figueira da Foz, o franciscanismo criou o lastro que possibilitou a 
expansão do movimento das Misericórdias, na medida em que foram as 
paredes do velho convento que permitiram que, no século XIX de forma 
laica, tivesse nascido a Santa Casa da Misericórdia que, na centúria seguinte, 
deu origem à actual Misericórdia - Obra da Figueira, instituição cuja 
história se pretende descrever no presente trabalho. 
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IV ‒ A VILA E O SEU E DESENVOLVIMENTO  

Por questões relacionadas com o poderio da família Quadros, como 
frisa José Pedro de Aboim Borges (in Figueira da Foz), o Cabido da Sé de 
Coimbra solicitou em 1759, a transferência da Câmara de Tavarede para a 
Figueira como que acedendo aos desejos da população. 

Tratava-se, ao fim e ao cabo, de uma vontade que ganhara alguma 
consistência após a reconquista da independência de Portugal (1640), dado 
que, por ter sido concedido o livre-trânsito de mercadorias, vieram 
estabelecer-se na Figueira da Foz alguns mercadores estrangeiros que 
activaram a economia local, tanto a nível comercial, como da construção 
naval. Nesse tempo, como analisou António dos Santos Rocha,  
“A Figueira não se limitou a construir embarcações para os outros: criou 
também uma pequena marinha mercante (…) o que é comprovado pelo 
aumento das transacções através do porto, especialmente com a Inglaterra, 
mas também com o crescimento da actividade piscatória”. 

Apesar de todo este desenvolvimento, o domínio do Paço de Tavarede 
só viria a ser atenuado com a mudança da Câmara para a Figueira da Foz.  

A decisão régia veio dar cobertura legal ao que até já seria uma 
realidade, pois há indicações de que a Câmara funcionava na Figueira da 
Foz desde 1770. Este aspecto é referido numa publicação da Biblioteca 
Municipal da Figueira da Foz (1988), coordenada por Manuel Barroso dos 
Santos, com o título “Elementos subsidiários para o estudo do concelho 
da Figueira da Foz”, e diz respeito a um despacho da Câmara da Figueira 
da Foz, relacionado com uma provisão régia sobre a pretensão de um 
aforamento pelo governador das praças de Buarcos e Figueira, despacho 
datado da Figueira, em 5 de Novembro de 1770. 

Da mesma opinião é João P. Mano que retomou o assunto, analisando 
o citado despacho, na revista Litorais - Estudos Figueirenses (2005), num artigo 
com o título “A Mudança da Câmara de Tavarede para o lugar ou porto da 
Figueira”. 

A elevação da Figueira da Foz à categoria de vila, é atestada por três 
diplomas régios, sendo o primeiro datado de 12 de Março de 1771. Neste 
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documento, o rei D. José I considera que “Hey por bem erigir em villa, o 
lugar da Figueira da Fós do Mondego e crear nella o lugar de Juis de Fóra, 
Crime e Orfaons, que terá por destricto os coutos de Mayorca, das Alhadas, 
Quiâjos, Tavarede, Lavos, e az villas de Buarcos e Redondos, e os 
conselhos, e cituaçõens ao sul do rio chamado de Carnide, ou do Louriçal, 
desde onde principia o destricto da Ouvedoria de Pombal, até o Moinho 
do Almoxarife, que tudo hey por desmembrado do destricto de Monte Mór 
o Velho a quem ate agora pertencia: E outrossim hey por bem nomear para 
o dito lugar de Juis de Fóra, o Bacharel Bento Jozé da Silva: o qual fazendo 
a meu contento a dita creação, se haverá o dito lugar por cabeça de comarca 
depois de me servir três anos, e os mais que decorrerem emquanto não lhe 
nomear sucessor.” 

O rei D. José I viria a complementar este diploma com o Alvará e a 
Carta de Vila (1771), e o concelho da Figueira da Foz ampliaria a sua 
dimensão em 1872, com a integração de Vila Verde (que pertencia ao 
senhorio do Bispo de Coimbra), por decisão da Câmara e do povo daquela 
paróquia. 

Todavia, e apesar de todos os circunstancialismos favoráveis, os 
diplomas do reinado de D. José I não aludem à criação de qualquer 
organismo autárquico na Figueira da Foz, o que faz supor que as  
áreas integradas mantinham a sua autonomia administrativa. É de  
admitir que ao notório crescimento da Figueira da Foz correspondesse o 
decréscimo de Tavarede, havendo até quem afirme que, face à  
quantidade dos vereadores residentes na nova vila, as reuniões eram 
realizadas neste local, pelo que, dada a ausência de documentos, é de 
admitir que a transferência da Câmara tenha sido consentida e não 
imposta. 

O estatuto de vila só viria a ter símbolo público em 1782, quando, à 
boa maneira da Idade Média, foi levantado um pelourinho, inicialmente 
colocado a norte da Praça do Comércio (Praça Velha), monumento que 
em 1932, foi deslocado mais para sul, ou seja para o actual Largo Luís de 
Camões. 

Mas o século XVIII, não ficaria assinalado na Figueira da Foz, apenas 
pela sua nova condição política e administrativa. Um outro acontecimento 
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ficou, honrosamente, registado nos seus anais. Foi o nascimento de  
Manuel Fernandes Tomás, o jurista e político que viria a ser figura cimeira 
do Movimento Liberal de 1820, que, ao pôr fim à monarquia absoluta, 
abriu as portas do Portugal contemporâneo. 

 

 

Foi pelo número de “licenças de porta aberta” concedidas no século 
XVIII que António dos Santos Rocha percebeu como a povoação da  
Figueira da Foz foi crescendo, em todos os sentidos, aproximando-se  
da Casa do Paço e do Forte de Santa Catarina. 

Em termos demográficos, segundo José Pedro Aboim Borges  
(in Figueira da Foz), a população média que “no século XVII, passara de  
373 para 763 habitantes, deu origem na centúria seguinte, a uma curva 
ascendente que, de 915 habitantes se elevou quase aos 2.000, em data 
próxima da elevação à categoria de vila. Entre 1781 e 1796, verificou-se um 
novo surto demográfico superior a 50% pelo que em 1800, a povoação 
contava com 3.800 almas, distribuídas por 1.000 fogos”. 

Quando a Figueira da Foz foi elevada à categoria de vila (finais do séc. XVIII), 

a sua população concentrava-se entre a Praia da Fonte (A), actual Jardim 

Municipal, a Praia da Ribeira (B), ou seja a Praça Velha, e a Praia da 

Reboleira (C), que é a Praça 8 de Maio  
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Esse movimento expansionista foi comprovado por Pedro Fernandes 
Tomás (in Colecção de Elementos para a História do Concelho da Figueira da Foz) 
que, numa descrição reportada a 1791, confirmava essa realidade com a 
seguinte observação: “A Figueira, que era há menos de 40 anos uma terra 
de nenhuma consideração, apenas se animou nela o comércio, tomou nova 
existência. Ela pode considerar-se como uma praça mercantil e, encanado 
que seja o Mondego e desimpedida a sua foz, fará inveja a Setúbal e Viana”. 

De registar a referência ao assoreamento da barra, problema que se 
arrastou por largas décadas e que foi altamente prejudicial para a vida 
comercial figueirense, especialmente no que diz respeito ao movimento de 
embarcações. 

Ao longo dos tempos foram experimentadas diversas tentativas, no 
sentido da regularização da entrada do Mondego no mar Atlântico  
(a barra chegou a localizar-se na actual zona da Cova-Gala), tendo ficado 
célebre a operação levada a cabo em 1859, pelo eng.º Francisco Maria 
Pereira da Silva. Os efeitos benéficos não foram, no entanto, duradouros, 
pois em 1872, a barra estava, novamente, obstruída. 

De salientar, no entanto, a realização de obras para melhoria das 
condições portuárias que foram efectuadas em finais desse século, dando 
seguimento às que tinham sido realizadas anteriormente das quais é 
testemunha o edifício da Alfândega. 

Ainda em relação ao progresso da vila da Figueira da Foz no século 
XVIII, o seu crescimento populacional, comercial e industrial trouxe, como 
é natural, novas exigências, mormente a nível da preparação técnico-
escolar. Por isso, as forças vivas diligenciaram no sentido da criação de um 
estabelecimentos de ensino e, de acordo com António dos Santos Rocha, 
em 1779, a rainha D. Maria I fez duas doações aos frades do convento de 
Santo António, no valor de 60 e 40 mil réis, para a criação de uma cadeira 
de Gramática Latina e de uma Escola de Ler, Escrever e Contar. 

Sobre o movimento do porto da Figueira da Foz, referiu Adolfo  
Loureiro, na obra Os portos de Portugal e Ilhas Adjacentes (1904) que,  
em 1795, demandaram o estuário do Mondego, 235 embarcações, sendo 
205 portuguesas; 3 inglesas; 2 suecas; 2 dinamarquesas; 3 espanholas; e  
10 americanas. 
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Por via desta movimentação, foram acreditadas na Figueira da Foz 
diversas pessoas com os cargos de “vice-cônsules honorários” de vários 
países, nomeadamente, da Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Espanha e 
Hamburgo (cidade-estado alemã). 

Esta actividade mercantil, originando novos estratos sociais, passou, 
inclusive, para a literatura, nomeadamente através do escritor A. A. Teixeira 
de Vasconcelos que localizou na Figueira da Foz, o início da acção do seu 
romance de pendor moralista A Ermida de Castromino, editado em 1870. 
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V - MANUEL FERNANDES TOMÁS 

O início do século XIX, ficou manchado pelos terríveis e prolongados 
acontecimentos que passaram para a História como as “Invasões 
Francesas”, ou “Guerras Peninsulares”, acontecimentos com graves 
repercussões na Figueira da Foz. Todavia, a então vila soube reagir com tal 
sorte que acabou mesmo por alterar os acontecimentos, em desfavor dos 
invasores.  

Com efeito, a vida local, que ficara bloqueada desde o momento em 
que as forças napoleónicas ocuparam o Forte de Santa Catarina (Dezembro 
de 1807), só seria retomada no mês de Junho do ano seguinte, quando, na 
sequência de uma sublevação nacional, uma milícia comandada por 
Bernardo Zagalo, aluno da Universidade de Coimbra, desalojou os 
invasores. Esta façanha acabou por quebrar a ligação entre as tropas 
francesas estacionadas a norte e a sul do Mondego e, com a foz do rio 
liberta foi possível em 1809, o desembarque (Agosto) das forças sob o 
comando do general Arthur Wellesley (futuro Duque de Wellington), 
operação que veio apressar o fim das invasões. 

Para além do que a presença de forças ocupantes sempre provoca, a 
vida da Figueira da Foz foi ainda agravada pelo facto de, naquele período, 
as populações rurais em fuga terem procurado refúgio na vila. Sem 
condições de nenhuma espécie, a concentração de tanta gente originou a 
erupção de um surto epidémico (possivelmente de tifo), que vitimou mais 
de 5.000 pessoas que, na sua maior parte, foram sepultadas na Cerca do 
convento de Santo António, local que foi assinalado com o Cruzeiro 
evocativo ainda existente.  

Foram, inquestionavelmente, tempos de grandes privações os que a 
Figueira da Foz viveu na sequência das invasões francesas, não só pelos 
motivos apontados, como também pela paralisia verificada a nível 
governamental, dado que o país (com a Corte no Brasil), foi transformado 
num “protectorado” britânico. 

Por esses tempos, desempenhava as funções de Superintendente das 
Alfândegas e dos Tabacos nas comarcas de Leiria, Aveiro e Coimbra, o 
jovem magistrado Manuel Fernandes Tomás que nascera na Figueira da 
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Foz, em 30 de Junho de 1771, e que iniciara a sua carreira como Juiz de 
Fora, em Arganil. Na sequência do desembarque do futuro Duque de 
Wellington (1808),e face à inexistência de autoridades administrativas, foi 
ele o elo de ligação entre o comando das tropas aliadas e as entidades 
gentílicas. 

 

 

Mercê do modo como desempenhou as diversas funções que lhe  
foram cometidas, Manuel Fernandes Tomás foi indicado para o cargo de 
Desembargador do Tribunal da Relação do Porto, cargo que ocupou só 
depois de se ter preparado, juridicamente, datando desse tempo  
a elaboração de uma obra que consistiu em coligir, num só volume, a 
legislação avulsa (Repertório Geral das Leis Extravagantes) que suportava 
a vida nacional. 

O desembarque das forças anglo-lusas sob o comando do Duque de Wellington, aquando das invasões francesas, 

constituiu um acontecimento histórico-militar que colocou, de forma impressiva, a Figueira da Foz nos mapas de 

Portugal e da Europa 
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Na cidade do Porto, Manuel Fernandes Tomás cedo criou ligações com 
José Ferreira Borges (advogado e filho de um armador) e José da Silva 
Carvalho, Juiz dos Órfãos (originário de uma família de fracos recursos de 
S. João de Areias, concelho de Santa Comba Dão), núcleo de amigos que 
se foi alargando, como informa Xavier de Araújo, na obra Revelações e 
Memórias. 

A este núcleo restrito juntou-se, posteriormente, João Ferreira Viana, 
grande comerciante e, num dos seus muitos encontros, de acordo com as 
revelações de Xavier de Araújo, o figueirense Manuel Fernandes Tomás, 
face à situação do país terá dito: “Este estado de coisas é impossível que 
persista; há-de haver necessariamente revoltas e anarquia. Preparemo-nos 
para esse caso e formemos um corpo compacto que apareça nessa ocasião 
para dirigir o movimento a prol do País e da sua liberdade”. 

Foi esta linha de pensamento que balizou a formação do “Sinédrio”, 
organização de inspiração maçónica que, no dia 24 de Agosto de 1820, pôs 
na rua o Movimento Liberal, tendo Manuel Fernandes Tomás assumido a 
liderança da Junta Provisional do Supremo Governo do Reino. 

Como deputado pelas Beiras, foi Manuel Fernandes Tomás eleito para 
as Cortes Constituintes (1821), tendo sido as suas intervenções 
preponderantes na elaboração da primeira Constituição Portuguesa (1822) 
que ao instituir um sistema tripartido reduzia o poder do rei; criava os 
poderes judicial e legislativo; e consagrava a igualdade dos cidadãos perante 
a lei, bem como a liberdade de expressão. 

Foi no leito da agonia (e da miséria) que Manuel Fernandes Tomás 
tomou conhecimento de que a Constituição pela qual tanto lutara, havia 
sido jurada em 23 de Setembro de 1822. Todavia, não saboreou esse  
momento que marcou o início do constitucionalismo em Portugal, porque 
viria a falecer pouco tempo depois, a 19 de Novembro. 

A grande obra de Manuel Fernandes Tomás foi, sem dúvida a 

Constituição de 1822, que trouxe para um país ainda feudal como era 

Portugal, um novo conceito de poder que transferia a soberania do Rei 

para a Nação (representada no Parlamento), na base do princípio da 

“separação dos poderes”. 
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Todavia, a Constituição que pôs fim ao “ancien regime”, talvez devido 
ao seu radicalismo, não durou muito tempo, tendo sido considerada nula 
pelo absolutismo de D. Miguel (1824) e, mais tarde, substituída pela Carta  
Constitucional (1826), outorgada por D. Pedro IV. 

Mas nem este recuo satisfez D. Miguel que, não obstante ter jurado  
a Carta Constitucional, dissolveu as Cortes em 1828, e ao restaurar a  
monarquia absolutista, abriu, consequentemente, as portas à guerra civil 
que ensanguentou Portugal (1832-1834). 

Com D. Pedro IV a abdicar do título de Imperador do Brasil e a tomar 
a liderança dos liberais em Portugal, a cidade do Porto converteu-se no seu 
mais importante reduto, apesar do longo e mortífero cerco imposto pelas 
forças miguelistas. Resistindo, e optando pelo contra-ataque a partir do 
Algarve, os liberais entraram em Lisboa, a 24 de Julho de 1834. 

Na Figueira da Foz, as forças miguelistas foram escorraçadas no dia  
8 de Maio desse ano, graças à intervenção da armada comandada pelo 
mercenário britânico Charles Napier. 

O conflito só terminaria com a Convenção de Évora-Monte  
(assinada no dia 26 do mesmo mês), nos termos da qual foram concedidas 
amnistias aos apaniguados de D. Miguel, em troca do seu exílio no 
estrangeiro. 

Entretanto, na sequência desse período negro da história nacional, 
foram promulgados importantes diplomas, dos quais se destacam os que 
foram assinados pelos ministros Mouzinho da Silveira e Joaquim António 
de Aguiar. Um diploma deste último, que ficou conhecido como o “mata- 
frades”, dizia respeito à extinção das ordens religiosas masculinas 
determinação que também afectou o convento franciscano da Figueira da 
Foz, cuja estrutura física viria a acolher a futura Santa Casa da Misericórdia.  
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PARTE 2 
 

CONSOLIDAÇÃO DO LIBERALISMO 
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I ‒ INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA SILVA SOARES 

A história do Liberalismo em Portugal pode ser dividida em três 
períodos, principiando o primeiro em 1820, com o triunfo do já referido 
Movimento idealizado por Manuel Fernandes Tomás; o segundo, também 
pleno de convulsões, prolongou-se até 1851; e o terceiro, conhecido como 
o da Regeneração, resultou do golpe executado pelo Marechal Saldanha 
(apadrinhado por D. Fernando II) que se caracterizou pela existência de 
partidos políticos e por um acentuado progresso (construção de linhas 
férreas, abertura de estradas, industrialização etc.), sendo sustentado pelo 
Acto Adicional à Carta Constitucional de 1826, que passou a vigorar como 
lei fundamental portuguesa. Foi no decurso deste período, que a Figueira 
da Foz alcançou (1882) o estatuto de cidade. 

Sobre o que foi o Liberalismo, considera a historiadora Maria de 
Lourdes Costa dos Santos, na obra com o título Intelectuais Portugueses na 
Primeira Metade de Oitocentos, que essa corrente ideológica foi a 
“manifestação espectacular de uma vontade de alternativa política que 
vinha ganhando força face à incapacidade do Estado absolutista para 
subtrair a Nação ao domínio inglês e impedir a sua estagnação económica 
e social”. 

Para a mesma autora, o movimento “vintista” liderado por Manuel 
Fernandes Tomás, face à situação de abandono em que Portugal se 
encontrava, correspondeu a “um primeiro momento assinalável de 
actuação conjunta de homens de letras, burocratas e militares com vista a 
modificar a cena político-social”, e a sua implantação ocorreu como a 
contestação à velha ordem social “através de diversos aparelhos de 
sociabilidade, designadamente as academias (salões e academias 
propriamente ditas) e as sociedades secretas onde (…) certos grupos da 
burocracia, do Exército e da Igreja, começaram a dar voz a ideias avançadas 
e a lutar por uma nova hegemonia ideológica e política”. 

 

De que modo é que os ideais liberais se fizeram sentir na Figueira da 
Foz? Relativamente ao primeiro período (1820), pouco se sabe, mas as 
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elites locais não seriam indiferente às ideias, posições e carisma de Manuel 
Fernandes Tomás. Aliás, isso é perceptível nas notícias que dão conta do 
modo como entraram na então vila, em 8 de Maio de 1834, as forças do 
almirante Napier, afugentando as hostes absolutistas. 

A Câmara Municipal que então foi empossada e aclamada, era presidida 
pelo Juiz José da Costa Dinis, e integrava como vereadores o bacharel José 
Tavares de Goes Nobre, João Fernandes Tomás, Francisco Luís Afonso 
da Costa e Joaquim Malheiro de Melo. 

Seguindo as informações publicadas pelo dr. José Jardim, em 1920, no 
jornal Gazeta da Figueira, na Secção “Notas de Um Figueirense”, este elenco 
geriu o município até às eleições de 19 de Setembro, altura em que Joaquim 
da Silva Soares assumiu as funções de presidente da câmara. 

Esta figura, conjuntamente com os seus irmãos, dr. João da Silva  
Soares de Menezes (1774-1844) e José da Silva Soares (1776-1855), 
constituíram um núcleo que viria a marcar, de forma impressiva, a vida  
da Figueira da Foz, em todas as áreas, praticamente até final do  
século XIX. 

Assim, o dr. João da Silva Soares de Menezes, médico, foi o primeiro 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz, enquanto que 
Joaquim da Silva Soares, exerceu cargos municipais (almotacé em 1807) e 
vereador nos períodos 1817-1821 e presidente em 1834-1835. Grande 
comerciante foi também o primeiro presidente da Associação Comercial 
(1835) e exerceu o cargo de vice-cônsul honorário da cidade-estado alemã 
de Hamburgo. Voltou às lides autárquicas em 1846, como presidente de 
uma comissão administrativa. 

Solteiro, viveu com quatro irmãs também solteiras, sendo detentor de 
vários imóveis na Figueira da Foz, bem como de uma quinta em Vila 
Verde. 

Um tanto pela sua formação, outro tanto pela idade, foi José da Silva 
Soares o membro da família que mais se notabilizou como “figueirense”, 
quer durante a vida, quer “post mortem”. 

De acordo com o que é conhecido da sua biografia, José da Silva  
Soares terá deixado muito cedo a farta casa paterna e seguido para a cidade 
alemã de Hamburgo, decerto para se ilustrar na arte comercial e dar outra 
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relevância aos negócios familiares. Há quem avente a hipótese de também 
ter estado em Londres, ou numa qualquer cidade norte-americana, pelo 
facto de falar a língua inglesa. 

Certo é que estava radicado no Brasil, quando foi dada a independência 
a esse país (1822), mas no ano seguinte era já residente na Figueira da Foz, 
ao que parece devido ao seu relacionamento com o comerciante Joaquim 
José Duarte Silva. Por causa dessa ligação José da Silva Soares esteve fixado 
em Lisboa (entre 1824 e 1837), regressando depois à Figueira da Foz, 
conforme atesta o dr. José Pereira Jardim, nas aludidas “Notas d’Um 
Figueirense”, publicadas na Gazeta da Figueira. 

 

Mais adiante serão fornecidos outros detalhes biográficos relativos a 
José da Silva Soares, porque foi, entre os seus irmãos, o que teve 
intervenção mais directa e profunda na fundação e estabilização da Santa 
Casa da Misericórdia da Figueira da Foz. 

Os elementos que nesta cidade constituíram o clã Silva Soares, eram 

naturais do Porto e foram seus progenitores o casal João da Silva Soares ‒ 
Mariana Angélica Silva. Todavia, nada se sabe sobre as razões que levaram 
à sua fixação na Figueira da Foz. Terá sido, pelo relacionamento com a 
família Duarte Silva, nomeadamente a nível comercial? Ou terá sido por 
causa do exercício da Medicina, do dr. João da Silva Soares de Menezes?  

Natural da cidade do Porto, José da 
Silva Soares foi fundador e o segundo 
Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia da Figueira da Foz, 
sucedendo a seu irmão dr. João da 
Silva Soares de Menezes. A sua 
acção, conjugada com a dos restantes 
familiares, foi fundamental no 
arranque e credibilização da 
instituição 
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Porventura, até poderão ter existido outras razões, mas as de ordem 
comercial apresentam alguma credibilidade, visto terem sido muitas as  
famílias nortenhas que decidiram estabelecer-se na Figueira da Foz, 
aproveitando as oportunidades comerciais que lhes eram facultadas. 

 De facto, existiam condições objectivas resultantes do sucesso 
mercantil, como confirma António Santos Rocha na obra Materiais para a 
História da Figueira da Foz nos Séculos XVII e XVIII, quando refere, citando o 
Livro n.º 1 da Câmara da Figueira da Foz (1773) que em finais dessa 
centúria, era grande o movimento portuário e “O principal comércio de 
importação e exportação pertenceu por muito tempo a casas inglesas, 
holandesas, francesas e de outras nacionalidades, estabelecidas em 
Coimbra, e a alguns negociantes ingleses estabelecidos na Figueira”. 

Deste modo é possível que os membros da família Silva Soares tenham 
sido uns dos muitos que, no final do século XVIII, escolheram a Figueira 
da Foz para o exercício das suas actividades, contribuindo, assim, para o 
que foi um período áureo, com a construção naval a ser um dos motores 
desse desenvolvimento. Com efeito, entre 1783 e 1800, foi lançado à água 
um total de 28 navios, número que, todavia, viria a decrescer (por causa 
dos conflitos) de tal modo que entre 1801 e 1815, apenas foram 
construídos 15, número que representou um largo declínio. 

Com maior ou menor movimento, a verdade é que a indústria da 
construção naval atraiu até à Figueira da Foz, uma grande quantidade de 
pessoas classificadas como artistas (carpinteiros, pedreiros, ferreiros, 
serralheiros, alfaiates, tanoeiros, sapateiros etc.) contando-se, entre eles, 
José dos Santos Carvalho (do Algarve) que veio a ser avô do historiador 
António Santos Rocha, ou um tanoeiro do Porto que foi pai dos drs. José 
e Joaquim Jardim. 
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II ‒ A POPULAÇÃO E A QUESTÃO ASSISTENCIAL 

Mas de que modo é que essa movimentação se reflectiu no nível e 
qualidade de vida da população? Ou esse progresso económico teve 
repercussões apenas numas tantas famílias? Como seria, de facto, a Figueira 
da Foz nesse ano de 1834, quando foi empossada a primeira Câmara 
Municipal após o triunfo do Liberalismo? 

Muito embora António Santos Rocha (referindo-se ao período anterior 
ao século XVIII) considerasse que “A Figueira nunca teve crónicas”, como 
já foi frisado, existe, no entanto um documento, datado do começo do 
século XIX que ajuda a fazer alguma luz sobre o que seria, 
urbanisticamente, a Figueira da Foz. 

Esse documento, descoberto pelo Dr. Joaquim Montezuma de 
Carvalho, na Biblioteca do Exército, em Lisboa, aproxima-se, no seu 
entender, do conceito de crónica. Transcrito na íntegra na edição de 
7/12/1990 do jornal O Figueirense, faz parte da Collecção de Reconhecimentos 
Militares executados por oficiais da repartição do Quartel mestre general nos anos de 
1817-1818, e foi elaborado pelo cap. Agostinho José Freire. 

Lê-se no mencionado documento: ”Figueira: grande vila comercial 
sobre a foz do Mondego, aonde entram navios de pequeno lote e pela 
maior parte hiates que conduzem géneros para todo o campo de Coimbra, 
para a cidade e para o interior da Província da Beira para onde são 
transportados até à foz do Dão (…)”. 

Para além de fornecer informações técnicas sobre o rio Mondego, que 
tinha apenas uma ponte [em Coimbra], o cap. Agostinho José Freire 
acrescentava: “A vila [Figueira da Foz] tem muitos edifícios bons, um 
convento de Santo António, e é toda de construção moderna (…)”. 

Ora bem, este relatório militar contrasta, substancialmente, com a 
exposição elaborada por Joaquim da Silva Soares, aquando da sua posse 
como presidente do município, e da qual constam as razões que levaram à 
criação de um Hospital. Essa exposição, carregada com as cores do 
miserabilismo, teria, certamente, como finalidade sensibilizar o poder 
governamental para a concessão dos subsídios indispensáveis à 
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modernização de um concelho que era formado pelas freguesias de  
S. Julião, Tavarede e Vila Verde. Diz nesse documento Joaquim da Silva 
Soares que essa área administrativa tinha “pouco mais de uma légua na sua 
maior extensão, e menos de meio quarto de légua de largura”, pelo que se 
solicitava que fosse ampliada com as freguesias de Buarcos, Quiaios, 
Brenha e Alhadas. 

Quanto à estrutura urbanística, escreveu Joaquim da Silva Soares: “Esta 
vila está edificada na maior desordem que se pode imaginar, não tendo uma 
única rua direita e todas muito estreitas; tendo cada indivíduo construído, 
como e onde lhe apetece”. 

Na sua exposição o autarca abordou também o problema da instrução, 
pois o ensino limitava-se ao “professor de ler e escrever” (que estava vago) 
e ao “mestre” de latim Rocha Pinto, pelo que a Câmara pedia a colocação 
de “mestres de francês e inglês”, atendendo a que a Figueira da Foz era 
“uma terra de comércio”. 

Curioso é que o autarca, mercê dos seus conhecimentos teóricos e 
práticos, pediu professores “não de teologia”, mas para um ensino “que 
seja acomodado à vida do homem na sociedade”. 

No resto, Joaquim da Silva Soares lamentava a falta de água potável; 
levantava a questão dos cemitérios (os enterramentos estavam apenas  
a ser feitos na Igreja de S. Julião, depois de terem sido utilizados os templos 
da Ordem Terceira e do convento de Santo António); e frisava a 
inexistência de um Hospital. 

 

Como se constata, a questão do Hospital aparecia como uma das 
prioridades na inventariação das necessidades da Figueira da Foz, a qual 
denotava a vontade que o autarca tinha de dar ao povoado características 
de modernidade, decerto à semelhança das terras que já conhecera. 

O arejamento mental de Joaquim da Silva Soares não deverá ter sido 
fruto de qualquer adesão apressada ao Liberalismo, mas sim o reflexo de 
um “lastro cultural” já existente na Figueira da Foz, localidade que, desde 
muito cedo, foi receptiva às novas ideias, como sublinhou António dos 
Santos Rocha. 
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 De facto este historiador, na sua obra já, por várias vezes citada, ao 
caracterizar os tempos finais do século XVIII, acentuava que esse ambiente 
era devido “ao contacto frequente dos figueirenses com os estranhos que 
concorriam ao porto”. E sublinhava: ”Na verdade, a povoação devia lucrar 
duplamente com o movimento que se operava no seu porto: os benefícios 
do comércio das cousas, e os do comércio das ideias. Por outro lado, uma 
grande parte da população seguia a vida do mar e muitos comandavam 
embarcações mercantes, profissão que exigia certos conhecimentos e que 
facultava a aquisição de outros (…) pelas relações com diversos povos e 
países”. 

Um outro testemunho revelador da importância do contacto das gentes 
da Figueira da Foz com os estrangeiros, foi dado, mais tarde, por Maurício 
Pinto, nomeadamente no artigo que com o título “Ingleses na Figueira” foi 
publicado em 1954, no jornal A Voz da Figueira. Esse trabalho viria, mais 
tarde, a fazer parte de uma colectânea organizada pelo dr. Marcos Viana 
(Cadernos Municipais) publicada em 1984, para assinalar o centenário do 
nascimento daquele activo e prestante cidadão figueirense. 

Nesse trabalho, Maurício Pinto destacou as relações da Figueira da Foz 
com a Inglaterra, relações que de acordo com o que está documentado, 
começaram a ter relevo em meados do século XVI, com trocas comerciais, 
motivando mesmo a fixação de súbditos britânicos no povoado da foz do 
Mondego. 

Com conhecimentos profundos no capítulo das actividades mercantis, 
os ingleses, contrariamente ao que sucedia noutras partes do país, não se 
isolaram, mas criaram até vínculos afectivos e desenvolveram actividades 
cívicas o que levou Maurício Pinto a dizer “que eles de alguma maneira 
influíram no espírito dos nossos conterrâneos de antanho, na propaganda 
das ideias liberais, chegando a imiscuir-se na política interna do país…”. 

E essa participação dos ingleses na vida local não se limitou à 
doutrinação, mas assumiu facetas interventivas, como se constata num 
documento relativo ao período do terror de D. Miguel. Nesse documento, 
revelado em primeira mão pelo dr. A. Mesquita de Figueiredo, no jornal  
A Voz da Justiça (10/6/1921), e complementado pelo dr. José Jardim 
(sobrinho) em 29/11/1924, no jornal A Gazeta da Figueira, constam os 
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nomes dos figueirenses acusados de rebelião contra o Absolutismo, 
verificando-se que nessa vasta lista aparecem os de George Laidley, Duarte 
Becker, Salomon Tozer que, no processo, são identificados como 
“negociantes ingleses”. 

 

 
 
Por tudo isto, não admira que alguns desses “negociantes ingleses” 

viessem a integrar os primeiros corpos directivos da Associação Comercial 
da Figueira da Foz (1835), organização que representou o arranque do 
associativismo local, visto que até então os movimentos de sociabilidade 
existentes tinham a chancela da Corte, ou da Igreja católica, pese embora a 
reduzida influência deste credo religioso.  

Muitos dos comerciantes que exerceram a sua actividade 

empresarial na Figueira da Foz, foram sepultados em 

cemitério exclusivo de súbditos britânicos, situado na zona 

da Salmanha. Aquando das obras de ampliação da estação 

da CP (1982) as campas  ali existentes foram concentradas 

numa só, no Cemitério Oriental  
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A questão da influência da religião católica foi analisada por Rui A. F. 
Cascão na obra Figueira da Foz e Buarcos entre 1861 e 1910. Permanência e 
Mudança em duas Comunidades do Litoral. Nesse livro, o autor faz uma citação 
do jornal O Conimbricense (1897), na qual era referido que ”Aqui só há falta 
de igrejas e de padres. Igrejas duas por junto (…) e padres também só dois, 
um dos quais aposentado. Lá para assuntos de igreja e de d’água benta é 
que a gente da Figueira não é (…)”. 

Terá tido alguma influência a passagem por estas paragens dos 
navegadores e mercadores ingleses, e de outros povos nórdicos, dado que 
professavam ideias identificadas com o luteranismo? Poderão essas ideias 
não ter sido determinantes, mas tiveram, certamente, alguma influência no 
“modus vivendi”, inclusive, no que diz respeito aos sepultamentos, pois foi 
mesmo construído na zona da Salmanha, um cemitério só para ingleses. 

Seja como for, certo é que a fundação da Associação Comercial  
(a 3.ª mais antiga do país) evidenciou não apenas a existência de 
sentimentos de classe, como também conhecimento das realidades práticas 
visto que os seus organizadores consideravam como finalidade principal a 
necessidade de “defender e promover os interesses do comércio deste 
porto, em geral, e dos associados, em particular”, dado que “desde há 
muito que estas associações estão em prática nas nações mais cultas da 
Europa”.  

De salientar ainda que entre as primeiras medidas tomadas pela 

Associação Comercial, estavam as que reclamavam sobre questões 

alfandegárias e a melhoria das condições portuárias, reivindicações que, ao 

longo dos tempos, se estenderam a outras áreas, nomeadamente às vias de 

comunicação. 

Alguns dos membros da Associação Comercial estiveram também na 
fundação da Assembleia Figueirense (1839), instituição destinada a 
preencher o vazio cultural existente. Os seus mentores deixaram bem 
expressas as suas intenções, quando mencionaram no Relatório do 
primeiro livro de Actas, que estavam “Desejosos de estabelecer na nossa 
vila, um Centro para o qual fossem chamadas todas as pessoas nas 
circunstâncias de formar uma Assembleia onde se pudesse, já em recreio, 
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já em leitura, já em conversação, estabelecer uma reunião que para todos 
fosse de utilidade (…)”.
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PARTE 3 
 

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
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I ‒ ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A vontade de instalação de um Hospital, como já ficou dito, fazia parte 
das prioridades da Câmara Municipal eleita após a restauração do 
Liberalismo (1834), quando era presidente Joaquim da Silva Soares. 

Essa vontade era bem demonstrativa do conhecimento das novas 
formas de auxílio aos necessitados, mas, apesar do modo acelerado como 
se processou o crescimento da Figueira da Foz, caso ímpar a nível regional, 
a verdade é que, no campo assistencial havia um considerável atraso, 
mesmo em relação a povoações vizinhas, como era o caso de Buarcos. 

Daí a necessidade que o presidente da Câmara Municipal eleito, 
Joaquim da Silva Soares da Silva, sentiu de diligenciar a criação de um 
Hospital, possibilidade que foi encontrada através da constituição de uma 
Misericórdia. 

Esta diligência, de sentido laico, contrariava a prática tradicional, pois 
desta feita a iniciativa não partia de qualquer entidade religiosa, nem eram 
utilizadas as estruturas das Irmandades existentes na Figueira da Foz.  

Terá estado na base dessa decisão apenas uma fundamentação 
doutrinária relacionada com o Liberalismo, ou resultou do conhecimento 
da realidade concreta?  

Efectivamente, como analisa Maria Antónia Lopes na obra História 
Breve das Misericórdias Portuguesas, o novo regime [Liberalismo] “pugnava por 
uma transformação radical e generosa da sociedade” e o intervencionismo 
do poder estatal passava agora a ser feito fora da alçada do rei, sendo o 
amparo aos indigentes tido como “tarefa nacional.” 

Por isso, os edis figueirenses sentiram que a melhor maneira de criar 
condições assistenciais, seria através de uma Misericórdia, à semelhança de 
outras localidades, onde já existiam essas associações pias. 

De facto, e apesar de alguns casos menos transparentes, era notória a 
credibilidade das Misericórdias, até porque na sua liderança estavam quase 
sempre cidadãos pertencentes às melhores famílias locais que, por questões 
de prestígio, ou fervor religioso, zelavam pelos princípios consagrados nos 
respectivos Compromissos (Estatutos).  
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A primeira Santa Casa da Misericórdia fundada em Portugal foi, 
efectivamente, a de Lisboa, e o seu exemplo revolucionou, com notável 
celeridade, o ambiente de protecção social em Portugal. 

É ponto assente que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi fundada 
em 15 de Agosto de 1498, mas este acto não constituiu um fenómeno 
isolado, mas, pelo contrário, deve ser inserido na sequência de acções que, 
desde os tempos remotos, tinham como intenção fundamental a assistência 
aos necessitados. 

O mérito da fundação das Misericórdias é atribuído à diligência 
caritativa da Rainha D. Leonor, viúva de D. João II, mas recuando no 
tempo, verifica-se que, desde a antiguidade, existiram formas de assistência 
que vieram a conhecer uma notória humanização com o advento do 
Cristianismo, mormente com a incrementação do gesto da esmola; do 
respeito pela morte e salvação das almas; ou do auxílio a romeiros e 
viandantes, através das albergarias. 

Sobre o movimento das Misericórdias em Portugal, considera 
Fernando da Silva Correia, autor do trabalho com o título Origem e Formação 
das Misericórdias Portuguesas, que a história da assistência pode ser dividida 
em diversas partes, sendo a primeira anterior ao cristianismo, seguindo-se 
as que antecedem o Feudalismo e o Renascimento. Posteriormente, 
apareceram os conceitos trazidos pela Revolução Francesa que se 
prolongaram, com maior ou menor incidência, até à criação de serviços 
mutualistas, ou oficiais. 

Em Portugal, as primeiras obras assistenciais foram activadas por 
entidades civis (através de doações a pobres, órfãos etc.), mas pertenceram, 
inquestionavelmente, à Igreja Católica, através das ordens monásticas, as 
principais iniciativas tendentes a minorar a situação dos desprotegidos, 
quer no aspecto espiritual, quer material. Por isso, nos principais centros 
urbanos, foram criados hospícios, asilos, casas de recolhimento ou 
albergues que, na prática, pretendiam materializar a doutrina dos 
Evangelhos, denominada como as “Obras de Misericórdia”, 
contemplando 14 situações: “Dar de comer a quem tem fome ― Dar de 
beber a quem tem sede ― Cobrir os nus ― Curar os enfermos e pobres ― 
Remir cativos e visitar os presos ― Dar pousada aos peregrinos ― Enterrar 
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os mortos ― Dar bom conselho a quem o pede ― Ensinar os ignorantes 
― Castigar com caridade os que erram ― Consolar os tristes desconsolados 
― Perdoar as injustiças ― Sofrer com paciência as injúrias ― Rogar a Deus 
pelos vivos e pelos mortos”. 

 

Tendo nascido a nacionalidade portuguesa sob a tutela da Santa Sé, não 
admira, por isso, que, desde os nossos primeiros reis, todos os actos ligados 
à administração tenham sido impregnados pelos ensinamentos da doutrina 
cristã, visto que a generosidade terreal possibilitava a ocupação de um bom 
lugar na vida eterna. À semelhança do que se passava noutros países da 
Europa, foram as Corporações de Artes e Ofícios as primeiras 
organizações assistenciais com funções mutualistas, ou de previdência. 

A par das Corporações existiram também as Confrarias (com fins 
beneficentes) muitas vezes formadas dentro das próprias Corporações, 
assumindo quase todas feições piedosas, especialmente a partir do século 
XIII, por força da influência da Ordem de S. Francisco, que impunha, como 
principais atribuições, visitar e socorrer os enfermos, assistir religiosamente 
os condenados e enterrar os mortos. 

O conceito de Confraria entronca com o de Irmandade, que eram as 
organizações criadas sob a protecção de um Santo, com certos rituais e 
vestes próprias, funcionando como reforço do espírito de corpo necessário 
ao funcionamento da instituição. 

Segundo refere Maria Helena Coelho, na obra As Confrarias Medievais 
Portuguesas, existiram em Portugal, entre os século XII e XV, nada menos do 
que 291 confrarias distritais, urbanas e rurais. 

A epopeia dos Descobrimentos se trouxe para Portugal riquezas das 

terras encontradas, também originou um mar de miséria, porque, para além 

das epidemias, todos os que compunham a chamada “malta das naus”, 

deixavam atrás de si um rasto de clamorosa pobreza, porque pereciam no 

mar, ou no regresso vinham sem saúde e sem recursos. 

Face à impossibilidade (indiferença) do poder régio, foram os leigos 
que, de forma isolada, ou em conjunto com a Igreja, tomaram a iniciativa 
de levar à prática os princípios de que o cristianismo estava imbuído. 
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Elucida Fernando da Silva Correia, na obra citada (Origem e Formação das 
Misericórdias Portuguesas) que, no Porto, no século XII, já existia a Confraria 
de Nossa Senhora da Silva e, em Lisboa, fora instituída na Sé, no reinado 
de D. Sancho II (século XIII) a capela de Nossa Senhora da Piedade da 
Terra Solta, ”precisamente no sítio onde, dois séculos depois, a rainha  
D. Leonor instituiu a sua famosa confraria”. 

Foi, efectivamente, a rainha D. Leonor a grande obreira da viragem 
que, no campo assistencial, se verificou no século XV. Para além de ter 
patrocinado o Hospital das Caldas, ainda antes de ter deixado o seu nome 
ligado à fundação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, foi ela quem 
solicitou autorização papal para a criação, na mesma cidade, do Hospital 
de Todos-os-Santos, onde foram concentradas todas as pequenas unidades 
assistenciais existentes até então. Esse Hospital (que se localizava entre o 
que é hoje o Rossio e a Praça da Figueira), foi destruído por um incêndio, 
resistindo apenas as paredes que desapareceram no terramoto de 1755. 

Sobre a fundação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, assevera 
Fernando da Silva Correia na obra já citada: “Um grupo de ‘bons e fiéis 
cristãos’ é que organizou em 1498 a irmandade destinada à realização de 
todas as Obras de Misericórdia; a rainha D. Leonor deu ‘premisso 
consentimento e mandado’ para tal: o Colégio da Sé de Lisboa deu-lhe 
‘outorga, autoridade e ajuda”. 

O exemplo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa depressa se 
espalhou pelo território nacional e esse movimento recebeu, ainda que de 
forma indirecta, o contributo das rupturas verificadas a nível da fé 
(luteranismo), pois, como salienta Isabel dos Guimarães Sá no livro História 
Breve das Misericórdias Portuguesas, “os reformadores católicos, como em 
tantas outras coisas, reafirmaram a sua fé nos aspectos do culto que os 
protestantes mais criticavam (…) e continuaram a afirmar que a salvação 
se alcançava pela fé e pelas obras”. 

Com o rodar dos tempos, as Misericórdias, formadas no cumprimento 
de princípios católicos e dirigidas por pessoas, localmente prestigiadas, 
desviaram-se (pelo menos algumas) dessa linha orientadora, sendo 
conhecidos casos em que foram convertidas em símbolos de poder, ou 
organizações financeiras. 
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Estas situações, que resultavam da forma como as Misericórdias se 
distanciavam do poder régio, vieram a receber o que terá sido a primeira 
correcção no reinado de D. José I. Com efeito, como foi averiguado por 
Maria Antónia Lopes (in História Breve das Misericórdias Portuguesas), “a acção 
pombalina irá mudar este relacionamento, impondo-se uma forte 
intervenção da Coroa (embora, com frequência, fossem as próprias Mesas 
ou facções rivais a requer tal intervenção), comportamento que se 
prolongará pelos dois reinados seguintes”. 

Deste modo, posteriormente, foram publicados vários diplomas régios 
que interagiram com a vida das Misericórdias. Considera Maria Antónia 
Lopes que um deles (o alvará de 18 de Outubro de 1806), “constitui um 
marco na história da intervenção do poder central nas Misericórdias. Nele 
se determina, entre várias outras coisas, que todas se regulem pelo 
Compromisso da de Lisboa e que as Mesas cessantes passem a apresentar 
contas à nova direcção “na presença do provedor da Comarca, corregedor, 
ou juiz de fora nas terras sem provedor. Estes magistrados examinarão as 
contas, proporão medidas administrativas e as despesas que devem ou não 
fazer-se. De tudo se fará assento e, em caso de dúvida, se informará o 
Desembargo do Paço”. E conclui Maria Antónia Lopes: “Repare-se que 
estas medidas implicavam o cercear da autonomia das Misericórdias, com 
a gestão assistencial a ser determinada pelos agentes régios”. 
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II ‒ POSSE DOS PRIMEIROS MESÁRIOS  

Depois da nomeação camarária verificaram-se algumas alterações nos 
nomes propostos para a constituição da Mesa e Definitório da Irmandade 
da Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz, cujo juramento foi 
prestado, mesmo não existindo o Compromisso que ainda aguardava a 
“sanção régia”. 

O documento que registou, de facto e de direito, a fundação da Santa 
Casa da Misericórdia da Figueira da Foz (de acordo com os treslados 
conservados por Maurício Pinto - Livro de Actas n.º 1) intitula-se  
“Auto do Juramento da Mesa provisória e Definidores da Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia desta vila, nomeados pela Câmara  
Municipal d’ela”.  

Lê-se nesse Auto de Juramento: “Ano do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e nove, aos cinco de Dezembro do 
dito ano, no Coro do antigo convento de Santo António, aí presentes o 
Reverendo sr. P.e Domingos Dias dos Reis, vigário da freguesia desta dita 
vila, por convocação que se lhe fez para deferir o juramento ao Provedor 
nomeado abaixo-assinado, este lho deferiu da seguinte maneira: Juro por 
estes santos Evangelhos cumprir os artigos do Compromisso da Santa 
Casa, digo da Irmandade da Misericórdia que vai estabelecer-se nesta vila 
da Figueira, oferecido à sanção de S. M. a Rainha, em tudo o que for 
compatível com o estado actual da sua criação e promover, quanto for 
possível, o seu aumento para sua organização definitiva. 

 “E logo em acto consecutivo, o mesmo Provedor passou a deferir 
igual juramento aos Mesários e Definidores abaixo-assinados que o 
prestaram e, para constar fiz este Auto que todos assinaram”. 

Quem assinou em primeiro lugar foi o vigário Domingos Dias dos  
Reis, seguindo-se o Provedor, dr. João da Silva Menezes; o secretário,  
José da Silva Soares; e os mesários Francisco Pinto dos Reis Mascarenhas, 
João Fernandes Tomás e Francisco José de Oliveira Guimarães. 
Definidores: Bernardo José Pereira de Carvalho, José Brandão  
Pereira de Melo, Inácio Fernandes Coelho, Manuel José de Sousa,  
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João Gonçalves Curado, António Alves Pereira Veras, Domingos José 
Pinto Viana. 

Era dito ainda no mesmo Auto de Juramento “que o primeiro passo 
que a Irmandade tinha a dar, julgava ser oficiar-se à Câmara Municipal, 
participando-lhe que se achava instalada a Mesa por ela nomeada e que se 
achava pronta a tomar a posse do que a mesma destinasse entregar-lhe à 
sua administração, no que assentaram todos se oficiasse nesta 
conformidade, e não havendo mais nada a tratar se deu por finda  
[a reunião], e Eu, José da Silva Soares a escrevi”.  

O primeiro acto de gestão dos corpos directivos empossados, consistiu 
na assinatura do auto de posse do património que a Câmara cedera à 
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, documento que foi redigido do 
seguinte modo: 

“Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos 
e trinta e nove, aos doze dias do mês de Dezembro do dito ano, reunida a 
Mesa para o fim de tomar posse da parte da Casa, Cerca e Igreja, que a 
Câmara Municipal destinou para a Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia e seu Hospital, para que a mesma lhe oficiara, reunida uma e 
outra corporação se passou a tomar a dita posse, segundo a divisão e 
demarcação que de acordo fizeram, cujas confrontações ficaram descritas 
na Acta da Câmara e que devem fazer parte da escritura que a mesma 
Câmara mandou lavrar da entrega de mesmo edifício e suas pertenças. 

“Não havendo por ora meios para se dar andamento à execução das 
obrigações que competem à Mesa na conformidade do Compromisso,  
se deliberou que o mais breve possível houvesse peditório ficando no 
arbítrio do Provedor designar o dia, e não havendo mais nada a tratar se 
houve por finda esta reunião e Eu, José da Silva Soares secretário, a escrevi 
e assinei”. Seguem-se as assinaturas de João da Silva Soares de Menezes 
(Provedor), José da Silva Soares (secretário), Bernardo José Pereira de 
Carvalho, João Fernandes Tomás e Francisco José de Oliveira Guimarães.   

Na escritura que, como é referido no Auto, foi mandada elaborar pela 
Câmara ficou expresso que era cedida “à Santa Casa da Misericórdia a igreja 
e o seu coro para servir de capela da mesma e encomendação dos finados, 
que daí deverão ser conduzidos ao cemitério por uma porta que se abrirá 
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fronteira ao mesmo, onde melhor convier, e bem assim a Sacristia e o 
Dormitório, que principiam por cima da mesma Sacristia, correndo direito 
para Sul, e o outro que do fundo deste conduz para Nascente, bem como 
a parte do Dormitório central, principiando desde a parede mestra que dá 
entrada para a Casa da Câmara, e que fica por baixo do solho [soalho], até 
à janela do Nascente. Igualmente, lhe cedem todas as casas térreas que 
ficam por baixo desta parte do edifício, menos as duas que em outro tempo 
serviram de Aulas, por se destinarem para o mesmo fim, e a parte da Casa 
da Adega que for necessária para se estabelecer a Secretaria da 
Administração do Concelho; ficando, outro sim, a serventia principal 
comum para a Misericórdia e os mais estabelecimentos públicos (…).” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lê-se ainda neste documento, que os representantes do município 
também cederam “à mesma Santa Casa todo o terreno da cerca, menos os 
dois bocados, em que da parte do Norte decorre do cunhal da capela-mor 
da dita igreja, em linha recta até ao muro do cemitério, e o outro que da 
parte do Sul do edifício decorre desde o cunhal do arco, que fica por baixo 
do mesmo, sendo o dito cunhal o do poente em linha recta ao muro que, 
pelo Sul, lhe fica fronteiro, vindo a ser os dois terrenos os que ficam ao 
poente destas divisões (…)”. 

O primeiro brasão da Santa Casa da Figueira 

da Foz ainda ostentava a classificação do 

aglomerado populacional como vila 
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Como foi possível numa época de acentuado anticlericalismo, instituir 
na Figueira da Foz uma organização que tinha na sua génese os princípios 
do catolicismo? Quem eram esses figueirenses, fossem eles autarcas, ou 
membros da Misericórdia? 

Não sendo fácil, por falta de documentos, retratar com fidelidade a elite 
figueirense de então, parece, no entanto, ser possível, caracterizá-la com 
base no estatuto social de que era detentora. Assim, talvez se possa dizer 
que os seus elementos (identificados com o Liberalismo) eram pessoas 
formalmente conservadoras, com ilustração (alguma proveniente de 
Inglaterra) e que na linha de pensamento da burguesia instruída, entendiam 
que a associação de indivíduos do mesmo estrato podia contribuir para um 
certo desenvolvimento material e espiritual, um tanto ou quanto à 
semelhança das antigas corporações. 

Em resumo: no fundo, nesse microcosmos coexistiam uns tantos 
burgueses com preocupações aristocratizantes, sociais e culturais, tendo 
como denominador comum a noção de que só com melhorias materiais 
seria possível atingir o progresso. 

A vitalidade associativa da Figueira da Foz (num tempo de elevadíssimo 
analfabetismo) não se pode dissociar da forte presença de comerciantes 
ingleses que, de forma directa ou indirecta, transmitiram aos naturais as 
noções elementares da vivência em comunidade.  
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III ‒ A INSTALAÇÃO DO HOSPITAL 

Quando, a Câmara solicitou (1839) a um grupo de cidadãos a sua 
intervenção no sentido da criação de um Hospital, o país acabava de 
receber (1835) uma nova divisão administrativa com a criação do distrito 
(substituindo a Comarca que passou a denominar uma circunscrição 
judicial) que tinha à sua frente o Governador Civil como representante do 
Poder Central. 

Detinha essa entidade, entre outras atribuições, a incumbência de saber 
como os municípios geriam os bens que haviam pertencido às Ordens 
Religiosas e, muito embora o regime não afrontasse as Misericórdias viria, 
todavia, a colocar algumas restrições ao seu funcionamento e a controlar o 
seu património. 

Relativamente ao facto de não ser confiada a tarefa de formação da 
Misericórdia da Figueira da Foz a uma organização religiosa, isso pode ser 
entendido como sinal da debilidade das Irmandades religiosas locais. Mas 
como compreender que só 22 anos depois da sua fundação, a Misericórdia 
tivesse tido Estatutos (Compromisso) próprios? 

Não é perceptível, de facto, tal situação até porque na correspondência 
trocada entre a Câmara Municipal e a Comissão que formalizou a fundação 
da Misericórdia, era dito (5/11/1939) que “Foi presente à Câmara o 
Compromisso o qual aprovou e deliberou se remetesse à sanção de Sua 
Majestade (…)”. 

Terá havido algum protelamento, por razões relacionadas com a forma 
tumultuária como decorria a vida nacional? Certo é que o primeiro Código 
Administrativo só foi publicado em 1842, e algumas normas nele contidas 
tiveram nítidos reflexos na vida das Misericórdias, como era o caso de 
serem atribuídas aos Governadores Civis competências para dissolver 
Mesas e nomear comissões administrativas. 

Estranho é também o facto de ter sido utilizado o Compromisso da 
Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, quando já existia uma Misericórdia 
em Buarcos. Terá sido por uma questão reverencial, ou de algum 
relacionamento preferencial? 
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Como curiosidade registe-se o facto do Compromisso da Misericórdia 
de Coimbra ter sido sempre designado por Estatutos. Esta alteração 
semântica deverá ser interpretada como uma consequência dos ideais 
liberais que, por sinal, até foi agitada no 4.º Congresso das Misericórdias 
(1958), no qual o então o arcebispo de Évora, considerou, entre outras 
coisas, que no período do Liberalismo, as Misericórdias se laicizaram 
“perdendo o seu espírito e a sua eficiência”. 

Mas haverá alguma diferença entre Estatutos e Compromisso? Trata-
se de uma mera distinção formal e tradicional, pois na substância esses 
instrumentos têm a mesma finalidade. O termo Compromisso comporta, 
efectivamente, uma componente histórica e religiosa, como explica  
Fernando da Silva Correia na obra Origens e Formação das Misericórdias  
Portuguesas. Dizia o autor, em referência ao prólogo do Compromisso da 
Misericórdia de Lisboa, que “esse grupo de bons e fiéis cristãos leigos, pois 
essa era uma das características de todas as confrarias daquele género, 
tendo porventura escolhido para capelão o virtuoso frade trino Miguel 
Contreiras, manifestou desejo de se reunir para a prática das Catorze Obras 
de Misericórdia, sentindo-se com coração, siso, forças e caridade (…) para 
ordenarem uma irmandade ou confraria”. Acrescentava o autor, citando 
Garcia de Resende, que “ a rainha D. Leonor, como excelente e piedosa, 
vendo que a cidade tinha necessidade de quem prouvesse pobres e 
necessitados e que muitos presos pereciam ao desamparo, determinou dar 
ordem como se fizesse uma cabeça e união de irmandade de homens 
curiosos de fazer a tal obra, mandou ajuntar certos e, a contentamento 
deles, juntos determinaram fazer compromisso”. 

Com o apoio da Coroa e das estruturas da Igreja católica, as aristo-
cracias locais, espalharam, rapidamente, o movimento das Misericórdias 
pelo território nacional (continental, insular e, posteriormente, ultra-
marino), como se constata na obra As Misericórdias, elaborada em 1897, por 
Costa Goodolphim a quem se deve o primeiro inventário (ainda que 
incompleto) das Misericórdias Portuguesas, bem como o respectivo 
resumo histórico. Segundo aquele autor, em finais do século XIX, existiam 
no Continente e nas Ilhas Adjacentes (Madeira e Açores) um total de  
215 Misericórdias, pertencendo a maior fatia ao distrito de Lisboa (que na 
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época incluía o de Setúbal) com 29, contando o de Coimbra com 14, aliás, 
como o de Beja. 

A maior parte destas piedosas organizações teve as suas origens no 
século XVI, verificando-se no citado estudo de Costa Goodolphim que no 
século XIX, talvez pelas circunstâncias políticas referidas, tenham sido 
fundadas poucas, a maioria das quais depois da acalmia trazida pela 
Regeneração (1851). 

No que diz respeito ao distrito de Coimbra, Costa Goodolphim 
registou a existência de mais de uma dezena de Misericórdias, que eram 
(por ordem de antiguidade) as de Góis, Pereira e Montemor-o-Velho 
(1498), Coimbra e Lousã (1500), Soure (1520), Cantanhede (1521), 
Tentúgal (1583), Vila Nova de Anços (1636), Arganil (1647), Galizes 
(1668), Pampilhosa da Serra (1824) e Figueira da Foz (1839). Este número, 
necessita, no entanto, de correcção, visto o autor não ter incluído as 
Misericórdias de Vila Cova de Alva, Semide e Penela. Já no século XX, 
foram constituídas as de Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares e Tábua. 

Como se verifica pelos documentos existentes, a extinção do convento 
de Santo António da Figueira da Foz processou-se sem incidentes (pelo 
menos não são conhecidos) e pela data da constituição da Irmandade 
(1839), observa-se que foi num curto espaço de tempo que as novas 
entidades locais procuraram criar condições para minimizar a miséria 
reinante, não obstante as fortes convulsões políticas registadas no país. 

Esta vitalidade é, em parte, explicada, ironicamente, por Alexandre 
Herculano (citado por Miriam Halpern Pereira na obra Das Revoluções  
Liberais ao Estado Novo) que considerava que “os heróis e capitalistas (do 
novo regime) substituíram-se aos donatários, aos comendadores e aos 
frades”. 

Pelo Auto lavrado, aquando da posse administrativa deste cenóbio pela 
Câmara Municipal da Figueira da Foz, constata-se que os religiosos 
levavam uma vida literal e substancialmente franciscana, pois de acordo 
com o inventário havia apenas “quatro enxergões muito usados”, o que é 
prova de que nem a Ordem era rica, nem os frades eram muitos. Nos 
termos da Lei de Desamortização, o edifício conventual foi avaliado em 
2.400$000 réis, e a Cerca, com os muros em volta, em 500$000 réis. 
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E que configuração teria o convento de Santo António? Desse tempo 
não sobrou qualquer texto, ou gravura que permitam a formulação de uma 
ideia sobre as suas dimensões, ou divisões. No entanto, de acordo com a 
opinião de António dos Santos e Silva, expressa no opúsculo com o título 
O Convento de Santo António, as instalações conventuais seriam de pequena 
dimensão, sendo possível imaginá-las “como uma edificação simples (de 
três corpos que se uniam à igreja formando com ela um quadrilátero, no 
interior do qual ficava um claustro com cisterna), com dois pisos e duas 
águas (no rés-do-chão refeitório, cozinha, despensa e arrumações; no piso 
de cima, as celas dos frades, cujo corredor ligava ao coro-alto da igreja). 

 

 

A origem do convento de Santo António remonta ao século XVI, tendo 
sido fundado por frei António de Buarcos, com o apoio de D. João III e 
de António Fernandes de Quadros, senhor do couto de Tavarede, que, 
inclusive, nas suas disposições testamentárias deixou expressa a vontade de 
ser sepultado na capela monacal, assim como incumbiu os seus sucessores 
de efectuarem obras naquele templo. 

Terá sido determinante para a localização do convento, a altitude da 
zona (sobranceira ao povoado), mas também a existência de abundância 
de água, o que era de capital importância para a vida da comunidade 
religiosa.  

De acordo com os estudos de Isabel Pereira, publicados nos Cadernos 
Municipais (11), edição intitulada Os imóveis Classificados do Concelho da Figueira 
da Foz”, a capela de S. António, segundo uma inscrição existente no arco 

O desenhador figueirense Augusto 

Moreira Júnior (1904-1972) foi o 

autor desta gravura relativa ao 

antigo convento franciscano. Terá 

sido baseada em documentos, ou 

trata-se de um puro acto de 

imaginação? 
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da capela-mor é de 1536, portanto anterior ao convento, mas terá recebido 
grandes obras em 1725, nas quais foram utilizados materiais do templo 
anterior. A última remodelação ocorreu em 1886, especialmente no coro, 
onde existe um interessante cadeiral em cujos espaldares estão pintadas 
cenas da vida de Santo António. 

Foi pela recuperação da capela de Santo António que a Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz iniciou as suas actividades, 
em virtude do templo estar a servir como arrecadação, razão pela qual a 
Mesa solicitou à Câmara, em 22 de Janeiro de 1840, que fosse retirado 
“algum trem dos Engenheiros que aqui se acham em Comissão”, para não 
serem danificados com as obras que iriam ser efectuadas. 

Por outro lado, foram encetadas diligências para reparação e 
recuperação de alfaias do culto, bem como de imagens, sendo interessante 
a carta que foi endereçada à Rainha D. Maria II, na qual era feita a 
justificação do funcionamento do Hospital face “à muita pobreza que há 
nesta vila, fazendo perecer à míngua de sustento e curativo quando doentes 
a muitos dos seus habitantes”, assim como se chamava a atenção para a 
necessidade da beneficiação do templo “Igreja que a Irmandade achou 
desmantelada e falta de tudo quanto é preciso ao culto divino e privada de 
todos os poucos ornatos (…)”. Por isso, a Mesa implorava à rainha que lhe 
fossem atribuídos “três cálices que existem em Coimbra por distribuir do 
espólio dos conventos suprimidos”, para além da restituição das imagens e 
adornos que estavam na posse da Fazenda Nacional, por força da Lei de 
Desamortização. 

Já com a capela reparada, foi efectuada no dia 8 de Maio de 1840, de 
forma solene e processionalmente, a trasladação das imagens “que se 
encontravam em depósito na Matriz desta freguesia”, entre elas a de Santo 
António, iniciando-se assim um curioso ciclo de manifestações religiosas 
que, de algum modo, evidenciava não apenas o peso do tradicionalismo 
religioso, como também a vontade dos católicos afirmarem, publicamente, 
a sua fé. 

Neste âmbito há ainda a salientar as solenidades religiosas realizadas 
em 1848, na capela de Santo António, para assinalar o 4.º aniversário do 
Hospital, tendo o orador sagrado (o monge jerónimo António Lopo 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

62 
 

Correia de Castro) posto em relevo os contributos dos figueirenses 
radicados no Brasil, que eram José Dias Cupertino e Joaquim Pereira 
Pestana, classificados pelo sacerdote como “dois cavalheiros cheios de 
virtude e amor pátrio, cheios de caridade e misericórdia”, bem como os de 
José da Silva Soares e dr. Porfírio Vitorino de Sousa cujos nomes “estão 
inscritos no coração dos pobres e no livro das misericórdias divinas”.  

Os contributos dos figueirenses radicados no Brasil deverão ser 
inseridos numa dimensão nacional, na medida em que reflectem o poderio 
económico dos “brasileiros”, ou seja dos emigrantes na antiga colónia e 
que, levados pelo saudosismo, ou ávidos de protagonismo, foram 
determinantes na vida das Misericórdias na segunda metade de Oitocentos, 
como analisa Isabel dos Guimarães Sá, na obra História Breve das 
Misericórdias Portuguesas. 
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IV ‒ AS OBRAS DO HOSPITAL E A FALTA DE MEIOS 

Apesar de ter nascido sem um patrono economicamente forte, a Santa 
Casa da Misericórdia conseguiu, no entanto, dois anos depois da sua 
fundação, iniciar as obras para a instalação do Hospital. Foi a Mesa a que 
presidia o dr. João da Silva Soares de Menezes que deliberou em sessão de 
20 de Maio de 1841, que, em virtude de não haver sala no edifício que 
pudesse servir para enfermaria era necessário “adaptar a casa que existe por 
cima da sacristia e cozinha” para se poderem instalar as camas destinadas 
aos doentes. 

No entanto (e segundo consta nas Notas preservadas por Maurício 
Pinto), já anteriormente, o mesmo Provedor se prontificara “a adiantar o 
dinheiro necessário para a instalação da Farmácia do Hospital, sujeitando-
se a ser reembolsado só quando os recursos financeiros da Misericórdia o 
permitissem”.  

Para que se possa fazer uma ideia da penúria económica da 
Misericórdia, basta dizer que o orçamento apresentado (250.200 réis) para 
as obras, era incompatível com o cofre da instituição que detinha apenas 
73.500 réis, pelo que o dinheiro que faltava foi rateado entre os mesários, 
importância que poderia ser concedida como esmola, ou empréstimo. 
Todavia, como nem todos os membros da Mesa pudessem dar o  
seu contributo, foi António Pereira Veras que disponibilizou o dinheiro 
para as obras que foram iniciadas sob um novo orçamento que era mais 
baixo do que o que fora, inicialmente, proposto, ou seja, na ordem dos 
158.000 réis. 

Antes das obras estarem concluídas, o Provedor recebera uma 
importante colaboração que é bem demonstrativa do modo como entre as 
classes mais ilustradas era encarada a situação da Misericórdia.  

Veio esse apoio, em 1843 do médico Porfírio Vitorino de Sousa que se 
disponibilizou a prestar a sua colaboração, respondendo o Provedor deste 
modo: ”Recebi ontem um ofício que V.ª S.ª me dirigiu (…) no qual 
desejando concorrer para o alívio da pobreza desvalida enquanto se não 
proporcionarem os meios de os enfermos pobres serem tratados dentro 
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do Hospital que se anda estabelecendo, se oferece à Mesa da Santa Casa 
para receitar gratuitamente aos pobres que quiserem consultá-lo no local 
do mesmo Hospital que a Mesa designar, o que acho não só muito 
louvável, mas digno de apreço, por isso, antecipando-me à decisão da Mesa 
que é meu dever consultar, desde já designo a V.ª S.ª a casa destinada para 
a Secretaria da Irmandade, na bem fundada esperança de que a Mesa 
aprovará esta minha resolução (…)”. 

O dr. Porfírio Vitorino de Sousa que foi, assim, o primeiro médico do 
Hospital, exerceu as suas funções, gratuitamente, até 5 de Maio de 1846, 
altura em que passou a ser gratificado com 10 moedas. 

 
Concluídas as obras, a abertura solene do Hospital foi marcada para o 

dia 25 de Março de 1844 (dia da Anunciação de Nossa Senhora), mas antes 
disso, os mesários tiveram necessidade de contribuir cada um com 4.800 
réis, para poder constituir um fundo de maneio, assim como foi contraído, 
junto de Maria José Pinheiro da Silva Rebelo, um empréstimo sob hipoteca, 
no valor de 60.000 réis. Face a todas estas carências, a nova unidade 
hospitalar foi inaugurada apenas com três pacientes, dado que a Mesa 
deliberara “admitir três doentes no máximo visto os exíguos recursos da 
Santa Casa não permitirem o internamento de mais”. O serviço médico era 
apoiado por “um moço que além de cozinhar auxilie os tratamentos” e um 
guarda-portão recrutado “entre os pobres e que fosse o mais desemparado 
da família”. 

Para manter em funcionamento o seu Hospital, a Misericórdia teve de 
estipular preços aos doentes que pudessem pagar (240 réis), mas essa verba 
era insuficiente pelo que a segunda metade do século XIX, foi eivada de 
dificuldades de toda a ordem. 

Segundo relatou o dr. José Jardim no jornal Gazeta da Figueira (“Notas 
d’Um Figueirense”) os membros da Irmandade da Misericórdia, face à 
escassez de recursos, efectuavam, aos domingos, peditórios pelas portas 
“estendendo a mão” para “sustentar e dar curativo aos pobres doentes do 
Hospital”. Para esse fim eram elaboradas “escalas de serviço” como se 
exemplifica com um documento (respeitante aos anos 1845-1846) com a 
seguinte indicação: para o mês de Agosto, José da Silva Soares (Provedor) 
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e Joaquim Maria dos Santos (secretário da Câmara Municipal); Setembro: 
João Fernandes Tomás (director da Alfândega) e Francisco José de Oliveira 
Guimarães (negociante); Outubro: dr. Bernardo José Pereira de Carvalho 
(advogado) e Manuel José de Sousa (negociante e armador); Novembro: 
Joaquim da Silva Soares (presidente da Associação Comercial) e José de 
Sousa Oliveira Sobrinho; Dezembro: dr. António Manuel da Cruz Rebelo 
e João Maria de Salerno Jordão. 

No dia 9 de Abril de 1844, registou-se a primeira baixa na equipa 
fundadora da Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz, com o 
falecimento do primeiro Provedor, dr. João da Silva Soares de Menezes 
(sucedeu-lhe seu irmão José da Silva Soares) a quem a Irmandade da 
Misericórdia devia a soma 808.030 réis. A maior parte do seu património 
foi legado à Misericórdia, mas, de acordo com as informações do dr. José 
Jardim, como era usufrutuária sua irmã Clara Henriqueta da Silva Soares, 
os bens daquele benemérito só entraram na posse da Misericórdia em 1861, 
altura em que foi celebrada uma escritura de doação entre aquela senhora 
e o Provedor que era na ocasião, João José da Costa. 

Entretanto, ainda durante o mandato de José da Silva Soares é feita 
menção ao dr. Bernardo José Pereira de Carvalho, como tendo exercido o 
cargo de Provedor, como mais adiante será explicado. 

O cargo de Provedor, de acordo com uma carta de Bernardo Augusto 
Lopes (in Album Figueirense 1937) foi ocupado, posteriormente, por Pedro 
Medeiros Albuquerque, João Anselmo da Silva Soares e Manuel José de 
Sousa Júnior, que também não completou o mandato, ascendendo depois 
ao cargo João José da Costa (1859-1861). 

Face à escassez das receitas, era imperioso lançar mão de todos os 
recursos, sendo um deles as corridas de touros, cujos aficionados tanto 
eram os criadores de gado bovino do Baixo Mondego, como os ribatejanos 
que frequentavam a praia da Figueira da Foz. Nasceu, por isso, para dar 
cabal cumprimento aos desejos dos amantes das lides taurinas, a 
necessidade de construção de uma Praça de Touros, visto que os 
espectáculos tauromáquicos não dispunham de espaços próprios, pois de 
acordo com as notas de José Silva Fonseca, publicadas n’O Figueirense 
(1938), na secção “Coisas da Minha Terra”, eram realizados na Praça do 
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Comércio (Praça Velha), sendo uma reminiscência dessas touradas a 
denominação da Rua dos Curros, que é, presentemente, a artéria que 
homenageia o jornal O Figueirense. Disse ainda aquele autor que “mais tarde 
a Misericórdia mandou construir uma Praça no Pinhal, terrenos que 
haviam pertencido ao convento de Santo António (…)”. 

Também José Pinto dos Reis refere ter sido esse recinto (Praça de 
Touros) erigido, por uma comissão constituída por Manuel José de Sousa, 
José de Sousa Oliveira Sobrinho, Manuel de Sousa Júnior, António José 
Ferreira, João Anselmo da Silva Soares, Inácio Fernandes Coelho e João 
José da Costa, “concorrendo a Misericórdia com o dinheiro que faltasse 
para complemento da obra”. 

Pelo exposto, colhe-se a ideia de que a construção da Praça de Touros 
fazia parte do plano de actividades da Misericórdia e, por isso, seria parte 
do processo, ou seja, o principal accionista. 

Uma outra leitura é, no entanto, possível das Notas (salvaguardadas por 
Maurício Pinto) nas quais é referida, efectivamente, a nomeação da citada 
comissão “para levarem a efeito a construção de uma praça de touros, para 
rendimento da Misericórdia, por meio de acções, concorrendo a 
Misericórdia com o dinheiro que faltasse para complemento da obra que 
foi de 500 réis (…) que era a importância com que a comissão estava 
desembolsada”. 

Ou seja, a Misericórdia (que tinha apresentado rendimentos de  
8.920 réis, enquanto a despesa no ano económico transacto, só com os 
doentes, fora de 530.825 réis) não possuía liquidez para se abalançar a tal 
empreendimento. 

Ajuda a compreender esta situação o que está escrito no Regulamento 
da Praça (1894) documento que complementa os Estatutos de 1891, da 
autoria do Provedor Afonso Ernesto de Barros. Lê-se nesse documento, 
no Art.º 1, que a Praça de Touros fora, generosamente, oferecida à 
Misericórdia “pelos accionistas que a fizeram construir em 1850”, 
referindo o Art.º 2 que tinha como finalidade “concorrer com o seu 
rendimento para custear o Hospital (…) e esse rendimento provém do 
preço por que se arrenda a empresários, ou outros indivíduos que nela dão 
touradas e outros espectáculos públicos, ou particulares”. 
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Uma outra achega foi dada por Mário Azenha, num texto publicado 
n’O Figueirense (edição de 2/5/1964), no qual o autor dizia, recorrendo às 
notas do tabelião Ricardo José Baptista que, em 22 de Abril de 1851, o 
então Provedor da Misericórdia, bacharel Bernardo José Pereira de 
Carvalho, “fez entrega de 430 mil réis a uma comissão encarregada de fazer 
a construção de um tauródromo para rendimento do Hospital (…)”. Ainda 
de acordo com o mesmo documento, os membros da comissão eram 
“todos da vila da Figueira da Foz”, tendo servido como “testemunhas 
presentes” Floriano Francisco de Assis, escrivão da administração do 
concelho, e Ricardo José Fernandes Tomás, “amanuense da mesma”. 

Os nomes constantes deste documento conferem com os que constam 
das Notas, mas já há confusão no concernente às datas, às quantias, bem 
como sobre o papel da Misericórdia como entidade promotora do 
empreendimento. O que o texto de Mário Azenha deixa perceber, 
confirmando o que fora escrito por Afonso Ernesto de Barros, é que 
Bernardo José Pereira de Carvalho, terá disponibilizado (a título 
individual?) os tais 430 mil réis e que a comissão teria como função não 
apenas a construção da praça, como também angariar accionistas.  
E, certamente, no documento assinado no tabelião terá ficado consignado 
o modo como a tal comissão faria reverter a Praça de Touros a favor da 
Misericórdia. 

Estranho é o facto do nome do bacharel Bernardo José Pereira de 
Carvalho aparecer apenas mencionado como mesário no elenco directivo, 
presidido pelo dr. João da Silva Soares de Menezes, e nunca ter sido 
assinalado como Provedor. Terá ocupado aquele cargo de forma interina? 

A falta de fervor religioso da sociedade figueirense se, por um lado, 
funcionou, negativamente, no que diz respeito às receitas da Misericórdia, 
já, por outro, evitou atritos quanto aos legados e respectivas aplicações. De 
facto, no país eram conhecidos casos em que a cobiça motivou querelas, 
casos que motivaram mesmo intervenções públicas de vozes poderosas 
como as de Alexandre Herculano, ou Almeida Garrett. 

Os incidentes que, neste âmbito, surgiram na Figueira da Foz devem 
ser catalogados como enquadrados na “política paroquial”, tipificando esse 
tipo de “guerras”, os litígios de José da Silva Soares com alguns 
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comerciantes ingleses, nomeadamente Thomaz B. Rendell e os proprietá-
rios da Casa Laidley & C.ª pelo atraso no pagamento dos contributos 
devidos à Misericórdia, no que diz respeito ao movimento de em-
barcações. 

Por isso, em carta com a data de 25/1/1853, dirigida a Thomaz B. 
Rendell, escreveu José da Silva Soares: “Podem V.as S.as ajuizar qual é a 
precisão em que se acha este Hospital da Santa Casa da Misericórdia que 
me obriga a ir, pela terceira vez, pedir a V.as S.as para mandarem entregar as 
esmolas recebidas dos navios à consignação de sua Casa desde 25 de Março 
de 1851 (…)”. 

 
 
 
 
 

 

Esta atitude do Provedor motivou uma reacção revanchista por parte 
de Thomaz B. Rendell que decidiu transferir o seu apoio para o Hospital 
da Ordem Terceira (Porto). 

Foi fundamental para a instalação do convento da congregação 
franciscana, a existência de água na que era conhecida como a 
“zona do pinhal”. A existência desses recursos hídricos é confirmada 
pelo fontenário de Santo António, cuja construção inicial remonta ao 
século XVIII. Depois da construção do Campo da Mata (século XX ) 
a nascente ainda serviu de apoio aos atletas que frequentavam o 
recinto 
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Diferendos também existiram entre a Misericórdia e a Câmara, quando 
compartilharam (nos primeiros 20 anos) o mesmo espaço no convento de 
Santo António, ou com outras organizações que se foram criando na 
Figueira da Foz. 

As carências, para poder manter um Hospital, eram imensas e como a 
benemerência não era uma fonte inesgotável, a Mesa da Misericórdia 
lançava mão de outros recursos, como eram as festas, ou as actividades 
marítimas através do movimento portuário. 

Há conhecimento, através das Notas já mencionadas, de que em 
21/8/1853 a Mesa, face à despesa ser superior em 500 mil réis à receita, 
providenciou, junto do Governo Civil, para que fosse “obrigatório o 
pagamento de 200 réis por cada pipa de vinho de embarque e de 
 aguardente que saiam pelo porto da Figueira, revertendo essa contribuição 
para o Hospital (…) e por cada marítimo que entrasse no porto de 
embarcações de pequena cabotagem a quantia de 480, e de longo curso de 
1.200 réis”. 

É muito provável que as pretensões da Misericórdia não tenham sido 

atendidas visto que, nas contas respeitantes a 1856-1857, eram 
mencionadas as rubricas do “rendimento das catraias da barra”, de 20 mil 
réis, e a das “caixas dos navios portugueses” de 25 mil réis. 

Para agravar a situação, por esta altura foi registado no país um surto 
epidémico, a célebre “cólera morbus”, que obrigou a Misericórdia a tomar 
medidas, nomeadamente, no tratamento e substituição de roupas. Para 
minimizar a situação financeira foi decidido “vender-se a peso todo o 
dinheiro falso de cobre que há na Santa Casa”.  

 
Em 1860, quando era Provedor João José da Costa, os membros da 

Irmandade da Misericórdia, aprovaram os Estatutos que entraram, 
oficialmente, em vigor no ano seguinte Foi também neste ano que a Mesa 
endereçou à Câmara dos Deputados uma outra petição sobre as taxas 
relativas ao movimento portuário, petição que se deve ter perdido nos 
corredores do Poder, pois só em 25/5/1869, aquela Câmara, através da 
Comissão da Fazenda, elaborou um Projecto de Lei para ser apreciado pela 
Câmara dos Senadores. 
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Esse documento estipulava o pagamento 500 réis por cada navio que 
entrasse na barra e que “voluntariamente se prestar ao seu pagamento”, 
definindo-se, em parágrafo único, que o produto a ser cobrado e 
arrecadado, gratuitamente, pela Alfândega, seria aplicado em benefício do 
Hospital da Santa Casa da Misericórdia “enquanto o mesmo Hospital 
quiser incumbir-se de recolher e tratar os doentes pobres dos navios 
contribuintes e a cobrança cessará logo que a respectiva Mesa declare não 
lhe convir a existência desta obrigação”. 

Pelo exposto, os senadores, considerando que o que era proposto não 
alterava “o acordo antigo pelo qual, mediante uma ténue quantia paga em 
cada navio” a Misericórdia “tratava os doentes pobres das tripulações”, 
acrescentaram no seu parecer, ser “manifesto que o Projecto facilita e 
assegura a realização de uma receita importante para o mencionado 
estabelecimento pio, sem prejuízo algum do serviço público e, nestes 
termos, parece à Comissão que seja aprovado por esta Câmara [Senado] 
para subir à sanção real”. Assinaram o documento, em 9 de Junho de 
1869,os senadores: Conde d’Ávila, José Lourenço da Luz, José Augusto 
Braamcamp, Barão de Vila Nova de Foz Coa, e Félix Pereira de Magalhães. 

Na lista dos Provedores, a João José da Costa sucederam Manuel José 
de Sousa (1861-1862) e Samuel Eusébio de Morais (1862 e 1866), pelo que 
quando foi autorizada a cobrança das taxas aos navios, era Provedor Júlio 

César da Fonseca Moiro (1866-1870) que, por sinal, voltaria mais tarde a 
desempenhar tais funções. 

Foi, certamente, com o conforto dessa receita que a Misericórdia deu 
início às obras de construção das novas instalações hospitalares, orientadas 
pelo técnico Adolfo Ferreira Loureiro, então residente na Figueira da Foz, 
a quem foi pedido “para fazer planta e alçado para esse edifício” que é a 
actual fachada principal do Lar de Santo António. 

Não há informações sobre o modo como decorreram os trabalhos de 
construção do edifício que devem ter sido penosos, face à falta de verbas 
da Santa Casa da Misericórdia e à minguada colaboração da Câmara (80 mil 
réis). Sabe-se apenas que isso aconteceu no segundo mandato de Júlio 
César Moiro (1871-1872) que, novamente, sucedeu a Manuel José de Sousa 
Júnior. 
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Nessa época, a Misericórdia, contando com a colaboração do 
presidente do município (que era o ex-Provedor Manuel José de Sousa 
Júnior) solicitou a desocupação das três casas térreas que a Câmara ainda 
possuía no edifício do antigo convento, nos termos da escritura de 12 de 
Outubro de 1863.  

Esse gesto da edilidade, assinalando um clima de bom entendimento 
entre as instituições, marcou também o começo de uma nova fase 
urbanística citadina, pois a Câmara Municipal deu início, em 1873, ao 
processo que conduziu à construção do actual edifício dos Paços do 
Concelho, em terrenos conquistados ao rio com a deposição dos materiais 
resultantes das obras de abertura da estrada de acesso ao cemitério 
Oriental. Aquele edifício, erigido entre 1894 e 1897, ostenta uma fachada 
desenhada por Cesare Ianz, um austríaco que viera para Portugal  
como professor e que também assinou idêntico trabalho no Coliseu de 
Lisboa. 

 
A seguir a Júlio Moiro foram Provedores da Santa Casa da Misericórdia, 

João Maria S. Tiago Gouveia (1872), Bernardo Lopes (1874-1875), Samuel 
Eusébio de Morais (no terceiro mandato, 1875-1876) e o dr. António dos 
Santos Rocha (1876-1881). Coube a este jovem Provedor, lançar o projecto 
de construção da fachada oriental do Hospital, obras que, no entanto, não 
avançaram, nem mesmo no novo mandato de Samuel Eusébio de Morais 
(1881-1882). Esse melhoramento só recebeu “luz verde” em 1884, quando 
já era já Provedor (desde 1882) Afonso Ernesto de Barros (futuro 
comendador e Visconde da Marinha Grande), cujo consulado se 
prolongou até 1920. 

Para a consecução destas obras, a Misericórdia contou, não só com a 
bolsa do Provedor, como também com o auxilio dos figueirenses radicados 
no Brasil, para além das receitas de festas, quermesses, touradas, bazares, 
espectáculos etc. 

Em 25 de Janeiro de 1858, a Mesa recebeu uma comunicação do então 
presidente da Câmara (que funcionava no mesmo espaço da Misericórdia), 
invocando a Carta de Lei de 1839 (que cedia o antigo convento à autarquia) 
para reclamar a Cerca (Mata) dado que esse espaço não poderia estar na 
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posse da Misericórdia “por não ter a faculdade legal para isso”, para além 
de não poder ser cedido “um objecto de que o público do município 
precisa para seu logradouro e quaisquer proveitos estabelecidos (…) e que 
essa mesma cedência nem mesmo recebeu o auto de legalidade com a 
aprovação da autoridade competente”. 

O documento, assinado pelo presidente da autarquia, dr. José Joaquim 
Borges, considerava que poderia fazer reverter à posse do município aquele 
espaço (Mata) “não só para extracção de águas precisas à vila”, mas 
também para “estabelecer um passeio público”. 

Porém, “para evitar questões judiciais”, o autarca recordava os termos 
do ofício de 1 de Agosto de 1857, no qual era proposto um meio de 
conciliar os “interesses deste município com os desse pio estabelecimento 
com quem não se queria ver forçado a litigar em juízo”. 

Parece certo que a Mesa não terá respondido a essa proposta, tendo 
antes, procurado o apoio do Governo e das autoridades distritais, o que 
levou a Câmara a tomar uma atitude intimidatória, ameaçando que, caso o 
assunto não fosse tratado nas próximas sessões, “assim contrariada (…) 
tomaria o expediente que entender para fazer saber perante os Tribunais 
competentes, os seus direitos (…)”.  

A questão veio a ser dirimida com a assinatura de um documento 
(27/8/1858) através do qual a Santa Casa da Misericórdia dava de 
aforamento à Câmara “a declarada Cerca”, ficando a autarquia  
obrigada a pagar “pelo supra dito foro, 30 mil réis em cada ano, pelo  
S. Miguel”.  

 
Não se conhecem pormenores sobre o modo como a vida da 

Misericórdia foi afectada pela Lei de Desamortização de 1861 (que 
mandava alienar os “bens de mãos morta”), mas já se conhece alguma coisa 
relativamente à Lei de Desamortização de 1866, que ordenava a 
desamortização dos bens não necessários às actividades beneficentes, e 
obrigava a investir os produtos das vendas “em inscrições ou obrigações 
prediais”. 

Num relatório de Afonso Ernesto de Barros (Provedor entre 1882 e 
1920), lê-se que, aquando da sua posse, recebeu da Mesa um “voto de 
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confiança” para “administrar a Misericórdia como tivesse pelo melhor”, o 
que parece significar que a gestão anterior não teria sido a mais adequada. 
Por isso, o novo Provedor, “examinando os livros de escrituração de 
contabilidade”, relatava que “reconheci pelo atraso em que alguns foreiros 
e mutuários se achavam, a grande conveniência, senão a necessidade 
inadiável de, em harmonia com a lei de desamortização, promover a venda 
de todos os foros e bens imobiliários e converter o produto de tudo em 
inscrições de assentamentos e até o distrate [anular] de escrituras”. 

Estas medidas tomadas por Afonso Ernesto de Barros ajudam a 
compreender o que Maria Antónia Lopes analisa na obra História Breve das 
Misericórdias Portuguesas quando, ao reportar-se a esse período histórico, 
salienta “que o princípio da desamortização não gerara em si mesmo 
polémica e fora até bem recebido em várias Misericórdias ― o que não 
devemos estranhar porque, no fundo, vinha ao encontro do que há muito 
era prática destas instituições: a alienação da propriedade realizada pelas 
Misericórdias e o capital aplicado em actividade creditícia. O que ninguém 
previa era a crise financeira do Estado em finais do século e a posterior 
inflação (…).” 

Um outro problema que se abateu sobre as Misericórdias, e que 
também foi tratado por Maria Antónia Lopes, resultava, paradoxalmente, 
do surto desenvolvimentista encetado pelo ministro Fontes Pereira de 
Melo, e que se traduziu na abertura construção de estradas e vias férreas. 
Face ao grande número de trabalhadores braçais acidentados e à recusa das 
Misericórdias em os acolher, foi necessário criar legislação que determinava 
que eles “não podem deixar de ser tratados como pobres e, como tais com 
direito a serem curados nos Hospitais das Misericórdias (…)”. 

Para contrabalançar as suas despesas, a Misericórdia da Figueira da Foz, 
à semelhança de outras, recorreu a diversos meios de obtenção de receitas, 
nomeadamente a realização de espectáculos, fossem eles teatrais, musicais, 
taurinos, recitais, ou bailes. 

As corridas tauromáquicas, organizadas pelos concessionários da 
Praça, ou por amigos da Misericórdia, eram uma das primeiras fontes de 
receita, como se pode ler numa notícia publicada pelo jornal O Figueirense, 
em 9/8/1863, o primeiro a ser editado na cidade. Este jornal, ao anunciar 
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uma corrida de touros, não se coibia de evidenciar sua antipatia por tal 
espectáculo taurino, pois incluía na notícia a seguinte observação: 
“Alegrem-se, pois, os amadores deste divertimento que nós, sem embargo, 
não podemos deixar de taxar como bárbaro”. 

Ainda nesse mês de Agosto, na edição do dia 23, o mesmo periódico 
fazia eco de uma informação que circulava no meio figueirense, segundo a 
qual constava que “alguns cavalheiros tratam de levar a efeito numa das 
salas da Assembleia Figueirense, no próximo mês de Setembro, um bazar 
de prendas aplicando o seu produto a favor da Misericórdia desta vila (…) 
e desde já unimos aos cavalheiros iniciadores desta festa, o nosso pedido a 
todas as senhoras, especialmente às jovens figueirenses para que ainda 
desta vez nos deslumbrem com as suas lindas prendas, contando desde já 
com os nossos louvores e as bênçãos dos infelizes”. 

Posteriormente, foi noticiado que esse “bazar” rendera a importância 
de 167$805 mil réis e, na mesma edição, foi veículada uma outra 
informação respeitante à Misericórdia, dizendo respeito à festa em honra 
do Senhor Bom Jesus da Vida a realizar no dia 7 de Setembro, com 
cerimónias religiosas na capela e iluminações no pátio de Santo António, 
onde actuaria a Sociedade Filarmónica Figueirense. 

Já no ano de 1864, uma notícia respeitante à vida da Misericórdia foi 
inserida na edição de 17 de Julho, reportando-se às eleições para a Mesa, 
que deveriam ter ocorrido no 7 do mesmo mês, mas que tiveram de ser 
adiadas para o dia seguinte, por falta de “quorum”. Esta eleição serviu para 
normalizar a situação do cargo de Provedor, visto que Samuel Eusébio de 
Morais ocupava-o, interinamente, desde o ano anterior em substituição de 
Manuel José de Sousa. 

Acompanharam Samuel Eusébio de Morais no elenco directivo, o vice-

Provedor Júlio César Augusto da Fonseca Moiro; o 1.º secretário, Joaquim 

Manuel da Costa Pereira; o 2.º secretário, Manuel Nicolau de Oliveira 

Fernandes Tomás; e o tesoureiro, Francisco José de Oliveira Guimarães. 

Os restantes mesários, eram Constantino José de Sousa, Francisco José da 

Costa, Joaquim José Cerqueira da Rocha, José Bento Pinto, Luís Malheiro 

de Melo, António de Oliveira Silva, padre Emídio Marques Ramos Pinto, 



Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

75 
 

José Pires dos Santos, Miguel Gomes Pereira, Francisco Afonso da Costa 

e Manuel António da Costa. 

Como tem sido sublinhado, a falta de livros de Actas dificulta 
enormemente o acompanhamento das primeiras décadas da vida da Santa 
Casa da Misericórdia da Figueira da Foz, restando as Notas de que têm 
vindo a ser mencionadas. Essa lacuna poderia, em parte, ser preenchida 
com a consulta dos jornais da época, mas também essa investigação é 
deveras limitada, porque o primeiro jornal (O Figueirense) só saiu em 1863, 
e a sua existência, como os outros que vieram a ser publicados, foi 
intermitente. Para além disso, não são muitos os exemplares disponíveis, 
ou porque se perderam, ou porque não estão em condições de poder ser 
consultados. 
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A Capela da Misericórdia 
 

Deve-se ao Exm.º Comendador Afonso Ernesto de Barros uma das mais importantes obras 
que se têm feito nesta cidade. Não é propriamente à grandeza e valor monetário que nós nos referimos: 
esse é muito importante, sem dúvida, e a Misericórdia da Figueira só o poderia obter com um zelo e 
dedicação como os de S. Ex.ª. 

Queremos falar da restauração artística de algumas coisas antigas da capela da Irmandade, 
serviço para nós de um valor inestimável. Na verdade o Exm.º Provedor, que ao seu reconhecido zelo 
reúne muita ilustração, mandou fazer a grande reparação do edifício por forma que se pusessem bem 
em relevo as obras antigas e de merecimento que ali existiam cobertas desde remotas eras por espessas 
camadas de cal ou de tinta. 

Graças a este inteligente trabalho, a Figueira tem hoje um monumento que pode inspirar interesse 
aos amadores da arte e aos arqueólogos. 

Além do arco elíptico da entrada, em cujo fecho se lê gravada a data de 1725, e da abóbada de 
arco abatido, que cobre o vestíbulo, abóbada notável pela sua pequena flecha, vemos agora 
perfeitamente distintos os relevos da porta de entrada, relevos não só executados nos membros, mas na 
faxa de pedra que os acompanha. 

Não são estes ornatos de um gosto apurado, nem acabados com grande perfeição, mas têm um 
merecimento incontestável para a história da arte. 

Pensamos que os da faxa foram aproveitados de outro edifício, e que na arquitrave se acham 
também deslocadamente embutidas algumas figuras da mesma proveniência. 

Na capela do Senhor da Vida estão completamente descobertos os fustes e capitéis das colunas 
de pedra que ornam a entrada, que foram necessariamente aproveitadas de outro edifício. 

O arco da capela-mor foi levantado sobre socos lisos, 1m 70 acima do pavimento, tendo agora 
muito bem descobertos os interessantes ornatos dos capitéis e bases do feixe da coluna e pilastras que 
o formam. Acima do capitel da coluna do membro da direita, vê-se gravada a data de 1536. 

É notável a ornamentação da base do púlpito, pela singeleza e regularidade; e não o são menos 
as obras de talha (escultura de madeira) dos altares, que provieram, diz-se do convento de Seiça. 
Referimo-nos aos detalhes, porque no aspecto geral destes altares desgosta-nos a profusão das 
decorações, pouco própria da dignidade de um templo. 

Na sacristia estão dois retábulos de madeira de algum valor artístico, um representando a 
Anunciação e outro o Baptismo de S. João; no coro há quatro quadros a óleo, que nos parecem dignos 
de atenção, pela regularidade de alguns desenhos; e em uma câmara da nova casa do Hospital alguns 
móveis e esculturas de bastante merecimento, que o Exm.º Provedor mandou cuidadosamente guardar. 

Não podemos dar aqui uma notícia detalhada de tudo quanto vimos; porque não fizemos por 
enquanto senão um ligeiro exame; mas o que podemos assegurar desde já, é que o serviço prestado pelo 
chefe daquele importante estabelecimento de caridade foi muito importante, e merece o aplauso de todos 
os que se interessam por esta terra. 

 

A. Santos Rocha 
 

(in Correspondência da Figueira, de 5 de Abril de 1887) 
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V ‒ INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL E OBRAS DA CAPELA 

Foi em condições muito precárias, como é natural, que principiaram a 
funcionar (1844) os serviços hospitalares da Santa Casa da Misericórdia da 
Figueira da Foz, não respondendo, portanto, minimamente, às 
necessidades da população. 

Desse modo, foi avançada a ideia de ampliação das estruturas, mas, 

para tanto, tornava-se necessário negociar com a Câmara Municipal a 

cedência das áreas que ainda possuía no espaço do antigo convento. Esta 

questão prolongou-se no tempo com vasta troca de correspondência entre 

a Misericórdia, Câmara e Governo Civil, tendo mesmo chegado até ao 

Ministro do Reino.  

Foi esta entidade Suprema que, em 14 de Julho de 1863, promulgou 
um Decreto que no seu Art.º 1 explicitava: “É concedido à Câmara 
Municipal da Figueira da Foz o terreno contíguo ao extinto convento de S. 
Francisco que hoje serve de Hospital”. Porém, o Art.º 2 autorizava “a 
Câmara Municipal a trocar este terreno por outro que é propriedade da 
Santa Casa da Misericórdia da mesma vila para nele edificar  
Paços do Concelho e Cadeia”, enquanto que o Art. 3.º determinava que 
“O terreno que por esta troca fica sendo propriedade da Santa Casa  
será, segundo o projecto do contrato feito entre a Santa Casa da 
Misericórdia e a Câmara, só e unicamente aplicado para ampliação do 
mesmo Hospital”. 

O auto que regulamentou este Decreto, foi assinado em 12 de 
Setembro de 1863, por João José da Costa (presidente da Câmara) e Samuel 
Eusébio de Morais (Provedor) 

Não se sabe quando terão principiado as obras de construção do 
Hospital da Misericórdia (lado Ocidental), mas deve ter sido no tempo do 
Provedor Júlio Moiro, portanto, nos anos 1866-1867, tendo sido solicitado 
ao conselheiro Adolfo Ferreira Loureiro, então residente na Figueira da 
Foz, “para fazer planta e alçado para esse edifício, que é a actual parte 
ocidental dele”. 
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Desconhece-se também o modo como decorreram os trabalhos de 
construção, que devem ter sido penosos face às reduzidas possibilidades 
económicas da Santa Casa da Misericórdia e à minguada colaboração da 
Câmara.  

A campanha encetada pela Mesa da Misericórdia para angariação de 
fundos se, por um lado, permitiu aferir o modo de adesão da população, 
já, por outro lado, evidenciou o papel da mulher na sociedade figueirense 
em contraste com o que era a prática no país. 

Esta postura interventiva, a que não será estranha a convivência com 
cidadãos estrangeiros, manifestava-se, via de regra, em realizações 
recreativas, sendo de salientar o que se passou, quando era Provedor 
Samuel Eusébio de Morais. 

Com efeito, e segundo documentos existentes, nesse ano (1863) já 
existia uma associação que cultivava o teatro, a Sociedade Dramática 
Figueirense que, entre os seus componentes, contava com elementos do 
sexo feminino. 

A participação do referido agrupamento num “benefício” [espectáculo] 
a favor da Misericórdia levou o Provedor a expressar um voto de 
agradecimento, gesto que foi reconhecido pelas amadoras teatrais Ana da 
Conceição Rola e Libânia da Costa Pinto. Na resposta de agradecimento, 
essas senhoras confessam-se “sinceramente reconhecidas”, lamentando 
somente “que as suas forças na Arte Dramática, fracas ainda por serem ao 
alvorecer da vida dramática, não pudessem concorrer, como era desejo, 
para que o espectáculo tivesse um êxito tão satisfatório (…)”.  

De acordo com uma nota de Afonso Ernesto de Barros, a inauguração 
desta primeira fase do edifício do Hospital ocorreu no dia 23 de Março de 
1868, data que se apresenta como muito provável, porque nesse ano (no 
dia 6 de Junho), a Câmara deliberou atribuir à Misericórdia a verba de 
80$000 réis, “para socorro dos desvalidos que ela abriga no seu hospital, 
porque achando-se este estabelecimento muito nascente (…) é de suma 
justiça que o Município preste o auxilio que possa, a tão útil como piedoso 
estabelecimento ”. 

Essas obras depauperaram os cofres da Misericórdia o que, 
naturalmente, teve reflexos na sua vida interna e, por isso, foi considerado 
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refrigério financeiro o Decreto régio de 1869, que autorizava cobrar  
500 réis por viagem de cada navio, mas como essa taxa não tivesse carácter 
impositivo, não terão sido grandes as receitas conseguidas. 

Por isso, a situação económica da Misericórdia era cada vez mais grave 
o que, de algum modo, explicava a notícia publicada no jornal 
Correspondência da Figueira, em 13 de Julho de 1876, na qual se dava conta de 
que teria sido adiada a eleição para a Mesa, por alheamento dos irmãos. 

 

 

Face a essa indisponibilidade demonstrada pela “velha guarda”, um 
jovem recém licenciado em Direito, António dos Santos Rocha, assumiu o 
cargo de Provedor, num gesto de salutar ousadia e desafio.  

Mantendo-se no cargo durante cinco anos, a António dos Santos 
Rocha se deve o arranque das obras de construção da 2.ª fase do Hospital 
(lado Oriental), sendo autor do projecto Francisco Loureiro que, numa 
notícia da Correspondência da Figueira é apresentado como “hábil condutor 
de obras públicas”. 

O dr. Nogueira de Carvalho foi o 

médico que, durante mais tempo e 

com uma entrega quase total, esteve 

ao serviço do Hospital da Misericórdia. 

Sendo o segundo clínico a ocupar tais 

funções, o dr. Nogueira de Carvalho 

não se limitou ao exercício puramente 

profissional, mas foi também um 

valioso esteio dos Provedores, quando 

os valores da instituição estavam em 

causa 
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Todavia, quem viria a dar continuidade aos trabalhos foi Afonso 
Ernesto de Barros, que os adjudicou ao mestre-de-obras Manuel Peralta. 
Deste modo, no dia 25 de Setembro de 1884, foi, de acordo com a 
tradição,“batida a primeira pedra”, acto protagonizado por Palmira de 
Barros, filha do Provedor. 

 
Estas obras, que incluíram também a remodelação e sagração da capela 

de Santo António, tiveram o seu epílogo em 25 de Setembro de 1887, e 
não em 1888 como é mencionado no livro A Misericórdia da Figueira e o seu 
Hospital, de José Pinto dos Reis. 

Acompanhando o processo de construção do Hospital e da 
remodelação da capela de Santo António, através do jornal Gazeta da 
Figueira, fica a saber-se que os actos inaugurais decorreram com elevada 
dignidade artística e social, como era timbre de Afonso Ernesto de Barros, 
sendo o programa dividido em duas partes. 

Assim, nesse dia 25 de Setembro de 1887, de manhã, após a bênção do 
restaurado templo, foi celebrada missa, cerimónia litúrgica acompanhada a 
grande instrumental pela Sociedade Filarmónica 10 de Agosto e, no 
momento do Ofertório, o violoncelista Joaquim Casella, de Lisboa, 
executou a “Ária de Chiesa”, de Stradella, acompanhado a órgão-
harmónico por F. Macedo, identificado como “reputado pianista de 
Coimbra”. 

As cerimónias religiosas foram presididas pelo padre dr. José Marques 
da Silva, prior da freguesia de S. Julião da Figueira, em representação do 
Bispo da Diocese, sendo o sermão pregado pelo reverendo Túlio da Silva 
Carvalho, pároco de Tentúgal. Participaram ainda na concelebração, o 
Reverendo Reitor Arcipreste de Montemor-o-Velho, Augusto Pereira 
Cardoso; padre José da Costa Coelho, de Alhadas; António Joaquim 
Rodrigues de Andrade, de Quiaios; José Nunes Fortes de Campos, de Vila 
Verde; António Augusto da Silva Nobreza, de Tavarede; José Manuel 
Pereira, de Montemor-o-Velho; Manuel José da Cunha, de Tavarede; e 
Emídio Marques Ramos Pinto, da Figueira da Foz. 

A reportagem da Gazeta da Figueira (edição de 2/10/1887), assinalava 
que “A capela, que se achava singela mas elegantemente ornada, estava 
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cheia de fiéis, surpreendidos pelo ar alegre do edifício que foi ampliado e 
profundamente modificado”. 

Entre as individualidades que tomaram parte no cerimonial religioso, 
para além dos mesários e outras entidades, encontrava-se o dr. Fernando 
de Melo, que fora deputado e Governador Civil de Coimbra. 

Posteriormente, os convidados e o público em geral, visitaram as 
enfermarias do Hospital, enquanto no pátio de Santo António (actual 
Largo Silva Soares) actuava a Sociedade Filarmónica 10 de Agosto. 

No relato da visita às instalações do Hospital, o jornal Gazeta da Figueira, 
informava (edição de 11/9/87), que “Todo o edifício, de uma arquitectura 
singela, mas de formas proporcionadas e elegantes, compõe-se de duas alas 
reunidas por um corpo central. 

“Está dividido em dois pavimentos, o rés-do-chão e 1.º andar, e a área 
do terreno que ocupa é de 930 metros quadrados. 

“Ao centro da fachada principal abrem-se três portais de volta redonda 
que dão ingresso para um vestíbulo bastante espaçoso. 

“Do lado direito está a farmácia, aposentos do farmacêutico, sala de 
consultas, depósito de drogas e cozinha para os preparados medicinais. Do 
lado esquerdo, uma saleta, a sala de sessões que tem 41 m2, secretaria e 
arquivo 

“No fundo do vestíbulo acha-se a porta que comunica com um largo 
corredor, tendo por dependências o quarto do guarda-portão, entrada para 
os aposentos da farmácia e passagem para os dois jardins. É também aqui 
que nasce a escada para o pavimento superior (…) Ao fundo desta 
passagem entra-se na 2.ª ala que é dividida, longitudinalmente, por um 
corredor que vai de norte a sul, tornando independentes todos os 
diferentes aposentos, que são: pela direita, sala para Banco, sala para 
rouparia, casa para arrecadações e dois quartos para banhos; do lado 
oposto: sala para operações, quarto para alienados, quarto para guarda, sala 
para autópsias e sacristia, comunicando, imediatamente, com a capela. Há 
mais neste pavimento uma escada para o 1.º andar, destinada ao serviço 
interno e dando fácil acesso à comunicação com a cozinha que está fora 
do edifício, mas em contacto com ele. Esta cozinha tem 50 metros 
quadrados; é toda ladrilhada de cantaria, tem 3 janelas e duas portas, sendo 
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uma destas para o pátio e outra para o interior do edifício, satisfazendo 
assim, plenamente, a todas as necessidades de tão importante 
melhoramento”. 

O artigo prosseguia com a descrição do segundo piso, ao qual se tem 
acesso por uma escada “formada de três lanços” e que “termina numa 
longa passagem que dá entrada para três quartos particulares. Nos dois 
extremos desta passagem encontram-se as alas do edifício. Na que fica para 
o poente, há um grande salão central, medindo 72 m2, para o qual 
desembocam 4 grandes enfermarias para homens, medindo cada uma delas 
12,50 metros de comprido por 4,60 metros de largo, e todas com muito pé 
direito, muito ar e luz. O arejamento é feito por ventiladores e pelas janelas, 
cuja construção pode deixar entrar o ar sem que incida directamente sobre 
o doente. 

“Passando depois à outra ala (a do nascente) encontra-se também um 
salão central, com 60 metros quadrados. Ao norte, duas enfermarias para 
mulheres, tendo cada uma 12,50 metros de comprido por 5 de largo, sendo 
as condições de arejamento iguais às das enfermarias dos homens. 

“À direita do salão há uma outra enfermaria mais pequena, com três 
quartos para doentes particulares, e um outro para enfermaria. Resta 
mencionar a escada para as águas-furtadas, destinadas estas a depósito de 
roupas, que tenham de ser lavadas, e outros objectos”. 

Na parte final da reportagem o articulista anotava o facto do Hospital 
ter “dois jardins laterais, cada um com o seu depósito de água” e que pode 
“comportar, em caso de urgente necessidade, 80 a 90 enfermos”. Era ainda 
dito que o edifício fora construído sob a direcção técnica “do nosso amigo 
e hábil condutor de obras públicas, em comissão ao Serviço de Matas,  
sr. Francisco Loureiro”. 

Salientando o papel do comendador Afonso Ernesto de Barros, como 

administrador do empreendimento e grande benemérito (inclusive nas 

obras da capela), o artigo da Gazeta da Figueira finalizava com a afirmação 

de que “o edifício do Hospital desta cidade pode, presentemente, ser 

considerado como dos melhores da província e que o seu completamento 

se deve tão somente ao zelo, força de vontade e, sobretudo, ao 
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extraordinário rasgo de generosidade do seu actual provedor que adiantou 

muitos contos de réis, gratuitamente”. 

 Esses “muitos contos de réis” foram de acordo com as contas 
publicitadas pela Mesa da Misericórdia, relativas ao período entre 1883 e 
1887, na importância de 11.983$021 réis, quase toda respeitante às obras 
do Hospital, exceptuando a verba de 1.179$000 réis que foi consumida (no 
mandato de 1884-85) na reparação da Praça de Touros. 

Aliás nesta Praça, foram realizadas algumas touradas a favor das obras 
do Hospital e na edição de 23/10/87, a Gazeta da Figueira publicou uma 
lista de pessoas que deram o seu contributo financeiro. 

As contas, devidamente descriminadas, foram publicadas no mesmo 
jornal no dia 30/10/1887, respeitantes, como já foi frisado, ao período 
compreendido entre 1883 e 1887. Assim, são mencionadas as receitas das 
touradas organizadas por José Maria de Lemos Júnior (60 mil réis), Carlos 
Relvas (1.433$100) e Emílio Infante (186$555); esmolas do Brasil (457 mil 
réis) e de Portugal (153$608); quermesse (1.667$000); benefício 
[espectáculo] promovido por António Augusto Dias Nestório e Manoel 
Afonso de Barros (70$000); bazares organizados pelo mesmo António 
Nestório (55$515); e 4.887$780, resultantes da venda de materiais 
aproveitáveis das demolições. O equilíbrio das contas (11.983$021) só foi 
possível graças à generosidade do Provedor, o já então comendador 
Ernesto Afonso de Barros. 
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VI ‒ O ÊXITO DAS QUERMESSES 

Eram designados por quermesses certas festividades públicas onde se 
vendiam com fins beneficentes, directamente, ou através de rifas, artigos 
diversos, assim como eram proporcionados aos visitantes, actos culturais, 
gastronómicos e recreativos. 

Para angariação de fundos, a Santa Casa da Misericórdia da Figueira da 
Foz recorreu a esse meio, bem como a outros semelhantes, nomeadamente 
bazares e “benefícios”, mas destas realizações a mais sonante terá sido a 
Quermesse que foi realizada, na Mata, nos dias 21, 22 e 23 de Setembro de 
1888. 

Este acontecimento, simultaneamente, beneficente e mundano foi, 
cuidadosamente, preparado pelo Provedor Afonso Ernesto de Barros que, 
no ano anterior, promovera a constituição de seis Comissões, integradas 
por indivíduos que, no seu conjunto, representavam as diversas 
sensibilidades políticas da cidade com a nítida intenção de despartidarizar 
a iniciativa e de lhe dar eficácia económica. Mas, a par disso, houve também 
o desejo de conferir ao acontecimento uma notória respeitabilidade, mercê 
da abrangência política e social das entidades convidadas. 

Assim, para presidir às Comissões, foram escolhidas pessoas bem 
cotadas no meio, como foi o caso do dr. Francisco Lopes Guimarães que 
ficou à frente da Comissão que tinha a tarefa dos Convites e Publicitação, 
enquanto que as restantes eram lideradas por Manoel Augusto Conceição 
Novais (Instalações e Ornamentações); Nestório Dias (Recepção de 
Prendas); Bernardo Augusto Lopes (Rifas); António Pires de Castro 
(Leilões); e dr. Frederico Nogueira de Carvalho (Tesouraria). 

Ao longo de, praticamente, um ano, os jornais da Figueira da Foz foram 
divulgando notícias sobre esse acontecimento, numa bem organizada 
campanha de propaganda que teve, inegavelmente, plena eficácia, como se 
pode deduzir pelos ecos fornecidos pelos jornais Gazeta da Figueira e 
Correspondência da Figueira. 

Nesses periódicos podia ler-se que o acontecimento excedeu a “geral 
expectativa” e tudo o que a Figueira contava de mais elegante e distinto ali 
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concorreu naqueles dias, e “a colónia balnear fez-se representar 
condignamente, concorrendo muito para o brilhantismo que a festa 
atingiu”. 

De salientar que nos dois coretos tocaram, alternadamente, as 
Filarmónicas Figueirense e Dez de Agosto, enquanto que “As barracas das 
prendas e dos restaurantes produziram, no conjunto, um belo efeito”, 
como se dizia na Gazeta da Figueira o que não contrariava a opinião do 
redactor da Correspondência da Figueira que, sobre o mesmo assunto, 
escreveu: “Eram muito elegantes e vistosos os pavilhões destinados à 
venda de sortes e restaurantes”. Este semanário dizia ainda que, na noite 
de segunda-feira, “a vista da Mata era verdadeiramente deslumbrante com 
a sua iluminação a luzes eléctricas e balões venezianos”. O 
deslumbramento das luzes terá perturbado um pouco o articulista, pois 
quanto muito, a iluminação seria a gás, visto que a Figueira da Foz só 
conheceu os benefícios da electricidade em 1921. 

Por outro lado, e como se dizia na Gazeta da Figueira, a “ venda dos 
bilhetes das rifas, a entrega das prendas e o serviço de bufete, eram feitos 
pelas damas da melhor sociedade, que a isso se prestaram gentilmente”. 

Mas não foram apenas as damas da melhor sociedade figueirense que 
tomaram parte nos festejos, pois tanto na crónica da Gazeta da Figueira 
como na da Correspondência da Figueira eram anotadas as presenças de figuras 
como a de Maria Emília Seabra e Castro (esposa do então chefe do 
Governo José Luciano e Castro, que apesar de ausente também deu o seu 
contributo), ou das Viscondessas de Negrelos, de Valenças, da Abrigada, e 
a Baronesa do Resgate. 

Se em termos sociais a Quermesse foi um inquestionável êxito, também 
economicamente o saldo foi positivo graças à colaboração do Provedor 
Afonso Ernesto de Barros que arrematou grande parte dos leilões. No 
cômputo geral, a receita dos três dias (somada aos donativos) cifrou-se em 
1.189$540 réis, e a despesa quedou-se em 219$995 réis, pelo que reverteu 
a favor dos cofres da Santa Casa da Misericórdia, a verba de 969$545 réis. 

No capítulo das receitas deve também ser incluído o contributo, atrás 
referido, do Ministro do Reino, José Luciano e Castro, que determinou que 
as madeiras necessárias para as obras fossem fornecidas, gratuitamente, 
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pelas Matas do Estado. De igual modo deve ser mencionada a verba de  
1 conto de réis, oferecida à Misericórdia por Manuel António de Almeida, 
por ter sido agraciado pelo Governo com um título nobiliárquico. 
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VII ‒ A FIRMEZA DO PROVEDOR 

Todavia, este êxito financeiro não foi suficiente para libertar a Santa 
Casa da Misericórdia do sufoco em que se encontrava e, por isso, a 
imprensa ia fazendo eco de iniciativas que visavam a obtenção de mais 
fundos. 

E essas iniciativas tanto podiam passar pela venda da erva da Mata, 
através de concurso público, como pela realização de concertos musicais 
aos domingos, no mesmo local, pela Sociedade Filarmónica Figueirense, 
Filarmónica Dez de Agosto, Tuna Figueirense etc., custando as respectivas 
entradas 20 réis. 

Se é certo que a Misericórdia vivia numa situação economicamente 
difícil, essa situação era, no entanto, minimizada por uma administração 
cujos processos se pautavam pela transparência. 

Por isso, não terão soado bem no meio figueirense as notícias 
divulgadas pelos jornais locais (Correio da Figueira, Correspondência da Figueira 
e Gazeta da Figueira), que davam conta de um certo mal-estar que levou o 
Provedor, Afonso Ernesto de Barros, a solicitar na reunião da Mesa de 3 
de Junho de 1889, o que hoje corresponderia a uma “auditoria” às contas. 

Com efeito, nessa data, o Provedor propôs que “d’entre os irmãos 
idóneos” fosse nomeada uma Comissão de três membros para, no prazo 
de 15 dias e chamando “quem entender para a esclarecer” proceder às 
seguintes diligências: 1 ― Examinar a conta geral das obras realizadas no Touril, 
edifício do Hospital e capela desta Santa Casa, organizada pelo irmão cartorário e 
firmada pelo irmão secretário, e verificar se ela confere com as contas parciais que a 
constituem e, se estas são as próprias dos mestres carpinteiro e pedreiro, que executaram 
as mesmas obras; 2 ― Averiguar qual a quantia adiantada, por empréstimo gratuito, 
pelo irmão provedor Afonso Ernesto de Barros para execução das referidas obras, e a 
razão por que ela não foi lançada nos livros de contabilidade da Santa Casa; 3 ― 
Verificar quais as somas legalmente pagas para amortização daquele adiantamento, e 
se elas se acham devidamente lançadas nos livros competentes e bem assim qual o saldo 
ainda em dívida; 4 ― Proceder a exame minucioso das obras executadas e declarar se 
lhe parece ter havido algum exagero no custo delas”. 
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O que pretenderia o Provedor Afonso Ernesto de Barros? Seria para 
responder a mexericos próprios dos meios pequenos, visando, 
normalmente, as pessoas que demonstram capacidade de iniciativa? 
Recearia estar a ser vítima de alguma habilidade contabilística? Ou sentia 
que a sua generosidade não estava a ser devidamente realçada pelos seus 
pares, nem suficientemente divulgada na opinião pública? 

Face ao texto que, no essencial, ficou transcrito, toda a especulação é 
legítima e, no seguimento desta petição, a Mesa nomeou uma comissão 
composta por Bernardo Augusto Lopes, Júlio C. A. da Fonseca Moiro e 
Samuel Eusébio de Morais que apresentaram o solicitado Relatório na 
reunião de 15 de Junho.  

 

 
 

 
 
 
Nesse documento, com duas partes, uma técnica e outra doutrinária, 

era esclarecido que “a conta geral das referidas obras diz com as contas 
parciais; que as importâncias adiantadas pelo Provedor Afonso Ernesto de 
Barros, desde Abril de 1884 a 31 de Janeiro de 1889, por empréstimo 

Afonso Ernesto de Barros, Visconde da Marinha Grande, colocou, de forma militante, a sua 

formação cívica, ao serviço da terra que o acolheu, liderando organizações de beneficência, de 

classe, mutualistas, ou empresariais. Lutando em várias frentes, conseguiu que a Misericórdia, 

com o Jardim-Escola João de Deus, assumisse posição de liderança a nível nacional, no tocante 

à formação educacional da criança 
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espontâneo e desinteressado sobem à importante cifra de 10.468$485 réis 
(…) sendo de ver como é que tais adiantamentos não foram levados aos 
livros obrigatórios de contabilidade desta Santa Casa, em razão de não ter 
esta, autorização superior para contrair um empréstimo, que tivesse o 
destino que foi dado aos referidos adiantamentos e que a falta dela não 
importa prejuízo algum, mas sim um bom benefício, porque traria à 
mesma, por certo, despesas que se evitaram a esta Santa Casa”.  

Mais era acrescentado que “as quantias saídas do cofre desta Santa Casa 
por mandados, desde Janeiro de 1884 a 31 de Janeiro de 1889, para 
amortização dos aludidos adiantamentos, montam a réis 7.955$765 ― estão 
devidamente lançados nos livros competentes e dentro das forças das 
respectivas verbas de receita, consignadas nos orçamentos ordinários e 
suplementares, resultando daí haver um saldo de réis 3.999$961 contra esta 
Santa Casa, e a favor do predito sr. Provedor”. No seu último ponto, o 
Relatório considerava que “o sr. Provedor, com os adiantamentos 
pecuniários que fez, prestou relevantíssimo serviço a esta Santa Casa que, 
por exiguidade de meios, não poderia, certamente, empreender e concluir 
sem largas interrupções que constituiriam um prejuízo certo, as obras 
mencionadas cujos resultados diversos já produzem e hão-de continuar a 
produzir o desenvolvimento dos benefícios próprios da elevadíssima 
missão deste estabelecimento de caridade”. 

Avisadamente e para evitar confusões, o Provedor, durante o período 
em que decorreu o processo, esteve ausente das reuniões da Mesa que 
foram presididas pelo vice-Provedor Júlio C. A. da Fonseca Moiro. Assim 
este, na reunião extraordinária de 25 de Setembro de 1889 (comemorativa 
do 5.º ano do lançamento da primeira pedra para ampliação do Hospital e 
2.º da inauguração das enfermarias) leu uma comunicação do Provedor 
Afonso Ernesto de Barros na qual ele declarava que cedia “em favor do 
hospital da Misericórdia, o saldo de réis 3.999$961, que me é ainda devido 
dos dinheiros que eu adiantei para a ampliação do edifício do mesmo 
hospital e restauração da sua capela, não podendo eu, nem nenhum dos 
meus herdeiros, jamais reclamar parte alguma do mesmo saldo, que assim 
dou por liquidado”. 
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Claro está que esta decisão do Provedor provocou uma compreensível 
“vaga de fundo”, tendo o facto sido dado a conhecer à opinião pública 
através de uma notícia saída no jornal Correio da Figueira, no dia 28 de 
Setembro de 1889, com o título “Importantíssima Oferta”. 

Nessa notícia era enaltecida a decisão do Provedor, assim como se 
adiantava que a” Mesa consignando na Acta a expressão do seu 
agradecimento por tão elevado e espontâneo donativo, resolveu procurar 
pessoalmente o seu benemérito provedor para lho patentear de viva voz ― 
o que fez logo que soube que S.ª Ex.ª havia entrado em casa, aonde o vice-
provedor, sr. Júlio Mouro, um desvelado propugnador dos interesses da 
mesma Santa Casa, foi o intérprete dos sentimentos de gratidão que 
animavam a referida Mesa”. 

O artigo do Correio da Figueira finalizava deste modo: “Nós limitamo-
nos a noticiar singelamente o facto que, em si próprio, tem o elogio 
condigno”. 

Mas esta questão ultrapassou as fronteiras locais, tendo subido até ao 
Tribunal Administrativo que, em 17/12/1891, emitiu um acórdão que foi 
publicado no jornal O Correio da Figueira. Nele era dito que os juízes 
“atendendo a que as despesas realizadas se achavam autorizadas e não 
foram excedidas (…) acordam, por isso, em aprovar estas contas, julgando 
quites os gerentes e responsável tesoureiro pelo realizado saldo de 218$939 
réis, e bem assim em relevar da multa imposta aos citados gerentes, ficando 
assim deferida sua petição”. 
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VIII ‒ PRIMEIRA REVISÃO DOS ESTATUTOS 

Como já ficou dito, a Mesa fundadora da Santa da Casa da Misericórdia 
da Figueira da Foz fez o juramento sobre o Compromisso (Estatutos) da 
sua congénere de Coimbra, tendo a sua actividade sido iniciada com base 
nesse documento. 

E assim se terá, inexplicavelmente, mantido até 1861, altura em que era 
Provedor João José da Costa, mas os Estatutos que então terão sido 
elaborados, desapareceram. 

 

 

 

Certo é que foi elaborado o Regulamento do Hospital que, no seu  
Art.º 39 referia ser ele “de tão exacta observância com o compromisso”, 
pelo que iria ser impresso para ser distribuído “um exemplar por cada um 
dos Irmãos que servirem cargos, ou por aqueles que o pedirem, e pelos 
empregados”. 

O Regulamento do Hospital foi elaborado por uma comissão que 
incluía o Provedor João José da Costa, e os mesários João Maria de Salerno 
Jordão, Júlio César Augusto da Fonseca Moiro, João dos Santos Pereira 
Jardim e António d´Oliveira e Silva. 

A justificação do Regulamento estava expressa no respectivo 
preâmbulo, onde se dizia que serve “para assim se poder impor 

Os desaparecidos estatutos de 1861, 

deveriam fazer referência à segunda 

versão do brasão da Misericórdia 

que, tudo o faz supor, seria o que 

ainda hoje ornamenta o frontão da 

fachada principal do Lar de Santo 

António. De notar a ausência da 

coroa real, facto que tem de ser 

considerado anómalo, tendo em 

conta os padrões da época. Terá 

sido um acidente, ou foi removida 

intencionalmente? 
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responsabilidades a quem competir, na exacta observância de suas 
atribuições a que é preciso satisfazer, atendendo não só ao estado presente, 
mas prevenindo o futuro desenvolvimento para boa e regular 
administração d’um estabelecimento de caridade que não pode produzir 
seus profícuos sem um regular regime (…) a experiência tem mostrado que 
a falta de zelo e incúria aniquilam as leis escritas, ora atropelando-as, ora 
desprezando-as (…)”. 

Certamente que os Estatutos de 1861, fariam referência descritiva ao 
brasão da Misericórdia que não aparece mencionado em qualquer 
documento. Esse brasão seria, possivelmente o que ornamenta o frontão 
que encima a fachada da entrada principal do que é hoje o Lar de Santo 
António). 

 
Em 1891, ou seja 30 anos transcorridos sobre a entrada em vigor do 

Regulamento do Hospital, a Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz 
teve novos Estatutos que são os mais antigos que se conhecem. A sua 
entrada em vigor foi anunciada pelo jornal Correio da Figueira que na sua 
edição de 27/5/1891, noticiava: “Acham-se já superiormente aprovados 
os estatutos da Santa Casa da Misericórdia desta cidade, elaborados pelo 
provedor actual, sr. Comendador Afonso Ernesto de Barros”. 

Parecem ser vagos os motivos que levaram à sua redação, pois o 
próprio Provedor sublinhou que “A essência é a mesma dos Estatutos em 
vigor actualmente, mas a forma é completamente diferente. E esta não a 
mudei eu por desdenhar da que têm os actuais Estatutos, mas sim porque 
a mudança dos tempos e dos costumes a isso me obrigava”. A completar 
o seu raciocínio salientava o Provedor: “Todas as agremiações sociais estão 
passando por transformações nas suas leis reguladoras e até nos seus sinais 
exteriores. É a lei natural do progresso a que não podem subtrair-se nem 
os homens nem as cousas”. 

Seria que esta visão progressista de Afonso Ernesto de Barros estava, 
doutrinariamente relacionada com o clima político que se vivia em 
Portugal, como consequência da revolta de 31 de Janeiro (1891)? Ou 
resultava da necessidade de adaptação ao preceituado no Código 
Administrativo que entrara em vigor em 1878? 
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O Art.º 1 do Capítulo I, dos novos Estatutos, definia a Santa Casa da 
Misericórdia do seguinte modo: ”Esta Irmandade tem por fim a prática da 
virtude cristã da caridade, assim no culto divino, como, e principalmente, 
em actos de benemerência e obras de misericórdia, para o que tem 
actualmente a sua capela e o seu Hospital que é obrigada a administrar com 
o máximo zelo e constante cuidado”. 

Pela leitura dos artigos dos Estatutos constata-se que, não obstante se 
verificar um certo arejamento, mantém-se o carácter elitista da instituição, 
aliás, de acordo com a tradição das Misericórdias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com efeito se o artigo que regulava a admissão dos Irmãos, 

possibilitava a entrada de mulheres, já o conservadorismo era notório 
quando estipulava que, para ser considerado Irmão (ou Irmã) os candidatos 
tinham que cumprir os seguintes requisitos: “1.º ser religioso; 2.º ter 
precedentes de bons costumes;3.º saber ler e escrever; 4.º possuir bens de 
fortuna, ou ter fortuna que garanta uma sustentação decente”. 

A explicitação da condição de “ser religioso” para ser membro de uma 
organização civil era uma novidade visto viver-se num período em que 
havia liberdade religiosa. Porém, como observa Maria Antónia Lopes (in 
Portugaliae Monumenta Misericordiarum), havia a intenção de impedir o acesso 
de determinadas pessoas, nomeadamente ateus, agnósticos, jacobinos, etc. 

O terceiro brasão da Misericórdia 

da Figueira da Foz está descrito 

nos estatutos de 1891, mas não 

chegou até ao presente qualquer 

exemplar. De registar, de acordo 

com a tradição, a existência da 

coroa real (Reconstrução gráfica 

de Annabella Campos) 
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Saliente-se ainda o facto de nestes Estatutos ser descrito no Capítulo 
IX (Disposições Gerais e Transitórias) o novo brasão de armas que era 
assim descrito no Art.º 49: “As armas da Misericórdia ficam sendo assim 
representadas: um escudo oval bipartido, tendo do lado direito, sobre 
campo branco, as quinas portuguesas; e do lado esquerdo, sobre campo 

azul, o símbolo da cruz‒ encimado pela coroa real e circundado por fita 
verde, com esta legenda em letras brancas: Misericórdia da Figueira da 
Foz”. 

Três anos depois (1894), o mesmo Provedor, Afonso Ernesto de 
Barros dotou a Santa Casa com um conjunto de Regulamentos que 
abrangiam todas as suas valências, diplomas que pretendiam desempenhar 
a função dos decretos regulamentares, relativamente às Leis. Esse conjunto 
de documentos, que foi aprovado pela Assembleia Geral (novo órgão a par 
do Definitório) no dia 29 de Junho de 1894, incluía o Regulamento Geral 
da Irmandade; Regulamento Interno do Hospital; Regulamento da 
Farmácia; Regulamento da Capela; Regulamento da Mata; e Regulamento 
da Praça de Touros. 

Em nota introdutória, a que chamava Relatório, o Provedor realçava o 
contributo jurídico do dr. Augusto Aníbal de Melo, e salientava o facto de 
todos os Regulamentos serem novos, com excepção do respeitante ao 
Hospital. Ao não alterar, totalmente, esse Regulamento, o Provedor 
justificava o seu gesto por querer “prestar uma homenagem que reputo 
devida, à honrada memória do falecido sr. João José da Costa” por ter sido 
ele que elaborou “de forma inteligente o primeiro Regulamento do 
Hospital”. 

Como que a vincar o cariz empresarial que pretendia impor na 
Misericórdia, o Provedor Afonso Ernesto de Barros deixou expresso, para 
memória futura, que sobre certas disposições teve a “deferência” de ouvir 
o “digno facultativo “ dr. Nogueira de Carvalho que, face ao que dispunha 
o Regulamento do Hospital considerava “deprimente a disposição relativa 
aos descontos” a efectuar nos honorários por cada vez que um médico 
“sem motivo atendível não fosse pontual na visita ordinária ao Hospital”. 
A esta medida, que no entender do Provedor visava pôr cobro a certos 
abusos (que exemplificou) o clínico sugeriu a introdução do “ponto” que 
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já estava em uso nas repartições públicas e também no Hospital Conde de 
Ferreira, no Porto. 

A Mesa da Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz era então 
constituída pelo Provedor Afonso Ernesto de Barros; João Gaspar de 
Lemos, secretário; e pelos vogais João José da Silva Costa, António Luís 
Soares, Florêncio Monteiro Figueiredo e Henrique Gonçalves Mendes. 
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IX ‒ A FIGUEIRA DA FOZ EM FINAIS DO SÉCULO XIX 

A par do seu desenvolvimento comercial e industrial, a Figueira da Foz 
tomou contacto, ainda no século XIX, com uma nova realidade resultante 
da “revolução industrial”. Embora tardiamente, essa realidade que estava a 
chegar a Portugal relacionava-se com os conceitos do negócio e do ócio e 
tinha como base o reconhecimento do meio marítimo como factor 
terapêutico. 

E assim, a usufruição do mar, que outrora continha algo de primitivo e 
supersticioso (como o “banho santo”) assumiu em pouco tempo uma 
faceta elitista que, de forma célere, evoluiu para um conceito interclassista 
do qual resultou a actual indústria turística. 

Mercê das características balneares que a Figueira da Foz possuía 
(acrescida das vantagens do caminho-de-ferro) a afluência dos “banhistas” 
repercutiu-se em todos os sectores, inclusive na alteração da malha 
urbanística, de que é exemplo a constituição, em 1861, da Empresa 
Edificadora Figueirense, liderada pelo célebre Eng.º Silva (empresa 
construtora do Bairro Novo) o mesmo que deu nome ao Mercado 
Municipal, inaugurado em 1895. 

Esse movimento da época estival, fomentou, naturalmente, o 
incremento da hotelaria de tal modo que, segundo informa Jorge Carvalho 
Arroteia, na publicação com o título A Figueira da Foz ― A Cidade e o Mar, 
já em 1886, estavam ao serviço do turismo os hotéis “Real”, “Universal”, 
“Castelo”, “Figueirense”, “Reis” e “Central”. 

Como ficou dito, toda esta movimentação foi, naturalmente, favorecida 
pelo caminho-de-ferro que ligou a Figueira da Foz à Europa, em 1882, 
através da Linha da Beira Alta e, pouco tempo depois (1888) a Lisboa, pela 
Linha do Oeste. 

Um outro importante contributo foi dado, um pouco mais tarde, pela 
construção das pontes sobre os braços norte e sul do rio Mondego, obras 
autorizadas em 1899, e que puseram termo ao suplício da travessia do rio 
em pequenos barcos, de todo o tráfego proveniente do sul do distrito de 
Leiria, principalmente da região do Oeste.  
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Esse melhoramento, constituiu uma vitória política do Partido 
Regenerador que, deste modo, procurou recuperar junto do eleitorado a 
vantagem colhida pelo Partido Progressista, que apoiara a abertura das vias 
férreas. 

Aliás, a emulação política (que passou para as páginas da Literatura) 
poderá, aqui e além, não ter feito jus aos “brandos costumes”, mas, em 
termos gerais, traduziu-se em nítidos benefícios que foram apreciados “in 
loco” pelo Rei D. Luís, quando se deslocou à Figueira da Foz no dia 3 de 
Agosto de 1882, para assinalar a inauguração da Linha da Beira Alta. Foi 
nesse mesmo dia que o monarca fez o anúncio da concessão do título de 
cidade à Figueira da Foz, vindo o necessário diploma régio a ser assinado 
a 20 de Setembro do mesmo ano. 

No capítulo das rivalidades políticas que marcaram as últimas décadas 
do século XIX, há a referir, no âmbito cultural, a construção pelos 
Regeneradores do Teatro Príncipe D. Carlos (1874), iniciativa que 
mereceu, como resposta por parte dos Progressistas, o Teatro Circo 
Saraiva de Carvalho (actual Casino Figueira) que abriu portas em 1884. 

Em 6 de Janeiro de 1894, foi lançada a primeira pedra do edifício dos 
Paços do Concelho, sendo, assim, o município figueirense o segundo do 
país (depois de Lisboa) a funcionar em instalações construídas de raiz. 

Quanto ao desporto, que também muito deve à influência dos ingleses, 
a sua prática terá sido iniciada com actividades náuticas, pois há notícia da 
realização de regatas no Mondego já em 1866. A influência britânica 
também se manifestou no ténis e no velocipedismo, modalidade na qual 
José Bento Pessoa (do Ginásio Clube Figueirense) atingiu inegável 
notoriedade de tal modo que, a partir de 1897, desenvolveu uma notável 
carreira internacional que culminou com a conquista para Portugal do 
primeiro título mundial. As primeiras grandes representações clubísticas 
foram assumidas pela Associação Naval 1.º de Maio (1893), agrupando 
franjas do operariado qualificado, enquanto que a burguesia decidiu 
constituir como seu lábaro desportivo o Clube Ginástico Velocipédico 
Figueirense (Ginásio Clube Figueirense), fundado no dia 1 de Janeiro de 
1895.  
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Quanto à assistência, para além do Hospital da Misericórdia, a cidade 
pôde contar com A Obra da Figueira (fundada em 1897 e que mais tarde 
se uniria à Misericórdia), instituição que tinha por finalidade primeira 
“recolher e amparar as crianças desvalidas naturais da Figueira”, mas que 
viria também a apoiar pessoas idosas. 

 

Numa antecipação do que viria a ser entendido como “animação 
turística”, e com a nítida intenção de cativar os banhistas provenientes do 
Ribatejo e do Alentejo, foi construída em 1850, a já referida Praça de 
Touros que depois seria integrada no património da Misericórdia. Essa 
Praça desapareceu, sendo as suas funções substituídas, em 1895, pelo 
Coliseu Figueirense. 

A chegada do caminho de ferro à Figueira da Foz em 1882, favoreceu, consideravelmente, as 

estruturas económicas existentes e proporcionou, inquestionavelmente, o crescimento de uma 

nova indústria: o turismo 
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O ensino secundário foi criado em 1889, acolhendo a Figueira da Foz 
uma das primeiras Escolas Industriais (com a designação de Escola de 
Carpintaria Naval dr. Bernardino Machado), precisamente no ano em que 
a iluminação pública começou a ser feita com gás, e tiveram início os 
trabalhos de canalização do abastecimento de água. 

Quanto ao movimento marítimo, e ainda de acordo com as 
informações de Jorge Carvalho Arroteia, foi notório o seu aumento com o 
advento da Regeneração, aumento que sofreria um acentuado decréscimo 
na parte final desse século, decerto, não apenas pelas questões do 
assoreamento da barra, mas também pela situação económica do país, a 
par das convulsões políticas surgidas na sequência do “Ultimatum” inglês 
(1890), e que foi o fermento que levou à intensificação da propaganda 
republicana. 

Não obstante esse “arrefecimento”, motivando a quebra de 
exportações, especialmente sal e vinho, e no definhamento da construção 
naval, mesmo assim foi constituída em 1885, a primeira empresa armadora 
da pesca do bacalhau da Figueira da Foz. 
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PARTE 4 
 

IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA 
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I ‒ A FIGUEIRA DA FOZ E O NOVO REGIME  

Ocupava Afonso Ernesto de Barros, cumulativamente, os cargos de 
Provedor da Misericórdia e de presidente da Associação Comercial, 
quando se deu a implantação da República (5/10/1910). 

Essa figura, que estava longe de pertencer à aristocracia tradicional, 
tinha recebido no reinado de D. Carlos o título de Visconde da Marinha 
Grande, que juntou à Comenda que, anteriormente, lhe fora concedida por 
D. Luís.  

A mudança de regime foi, natural e efusivamente, saudada pela grande 
maioria da população da Figueira da Foz, o que não é de admirar face ao 
desgaste da monarquia, à inexistência de famílias aristocratas, e à 
implantação das componentes republicana e maçónica com alguma 
inserção em organizações populares. 

O gáudio que se gerou, talvez não tivesse muito a ver só com o 
desaparecimento do regime monárquico, mas constituia uma natural 
reacção contra o clientelismo do rotativismo político, situação que na 
opinião dos próceres do republicanismo, não conseguia dar seguimento às 
reformas preconizadas, nem à promoção do desenvolvimento económico. 

A situação do regime deposto, que já era grave, agudizou-se com o 
“Ultimato Inglês” (com a coroa britânica a ocupar os territórios africanos 
localizados entre Angola e Moçambique), acontecimento que foi 
aproveitado pelos republicanos para afrontarem, violentamente, a 
decrépita dinastia brigantina. 

A onda de contestação ao regime monárquico, levada a cabo pelos 
republicanos, por causa do “mapa-cor-de rosa”, era mais emocional do que 
racional, visto ser, totalmente, impossível a Portugal dominar aquelas 
extensas áreas africanas. A reacção ao que foi considerado como um ultraje, 
potenciou a chamada “política dos centenários”, ou seja a evocação de 
figuras marcantes da nossa História, como símbolos do mais arreigado 
patriotismo. 

Deste modo, e no que diz respeito à Figueira da Foz, esse 
comemoracionismo incluiu a celebração do tricentenário de Camões 
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(1880) e o centenário do Marquês de Pombal (1882). Mas se o primeiro  
se traduziu, praticamente, na atribuição do nome do épico à  
Praça construída na antiga praia da Ribeira (Praça Velha), já no  
segundo caso, houve evidentes contornos de aproveitamento prático da 
ocasião.  

Com efeito essa comemoração, que ocorreu no dia 8 de Maio de 1882 
(recordando também a entrada nesse dia de 1834, das tropas liberais sob o 
comando de Napier), teve como entidade organizadora o “Clube Manuel 
Fernandes Tomás”, que foi rotulado pelo jornal Correspondência da Figueira 
como “clube republicano”, onde pontificava Ernesto Fernandes Tomás 
(sobrinho-neto do ideólogo do Movimento de 1820) figura que viria a ser 
um dos fundadores e o primeiro comandante da Associação dos 
Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (1882). 

Estas comemorações pombalinas que, de acordo com a imprensa, 
foram dificultadas pelas forças Regeneradores, decorreram durante dois 
dias e incluíram, como refere o citado jornal, a distribuição de esmolas em 
dinheiro a 300 pobres, o que faz supor que a organização contava com o 
apoio de gente endinheirada. 

Todavia, essa onda de indignação ocasionada pelo “Ultimato Inglês”, 
não teve grandes repercussões na Figueira da Foz, decerto por que o alvo 
da fúria lusa era a coroa britânica cujos súbditos desfrutavam, localmente, 
de considerável relevância. Isso, explica que tenha havido uma certa 
contenção no que diz respeito a manifestações públicas antibritânicas. 

Relativamente ao republicanismo, que já dera sinais no centenário do 
Marquês de Pombal (um seu bisneto, D. João Carlos, foi o 3.º Conde de 
Tavarede), foi alastrando de forma velada, ou expressa, sendo um dos seus 
faróis o jornal O Povo da Figueira que se publicou entre 1895 e 1899, editado 
pelo dr. Joaquim Cortesão (que viria a ser o primeiro presidente do 
município no regime republicano) e que teve como principais 
colaboradores figuras de grande implantação como João Gaspar de Lemos, 
Francisco Martins Cardoso, João Henrique de Barros, ou Manuel Gaspar 
de Lemos. 

Esse republicanismo, como força que se pretendia identificar com o 
povo, viria a dar fortes sinais em 1897, com a constituição d’A Obra da 
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Figueira (cujos estatutos foram aprovados em 1904) que tinha como 
principal objectivo “recolher e amparar as crianças desvalidas naturais da 
Figueira”. 
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II ‒ REPUBLICANISMO: BOAS INTENÇÕES E… DIVISÕES 

O Partido Republicano Português (PRP), o maior dentro do espectro 
político da 1.ª República antes da sua fragmentação, teve na Figueira da 
Foz como porta-voz do seu ideário, o jornal A Voz da Justiça (fundado em 
1902) o que permite que, pela sua consulta, a possibilidade de conhecer 
como aquela força partidária estava, localmente, organizada.  

Assim, já em 1909, na sua edição de 16 de Julho, aquele jornal noticiava 
que o Partido Republicano ia levar a efeito na sede do Centro Eleitoral  
Dr. José Falcão, uma sessão “para a eleição das Comissões Municipal e 
Distrital”. 

Na mesma edição era também publicitado que o dr. Miguel Bombarda 
iria proferir uma conferência na sede da Associação de Instrução Popular, 
subordinada ao tema “Contra a Reacção”, assim como se mencionava o 
facto de estar “nesta cidade, hospedado em casa de seu genro o nosso 
amigo sr. Henrique de Barros [filho de Afonso Ernesto de Barros], o ilustre 
caudilho da Democracia, sr. dr. Manuel de Arriaga, antigo frequentador da 
nossa praia (…)”. 

Incitando de forma constante e veemente os leitores a apoiarem o 
Partido Republicano Português (PRP), o jornal A Voz da Justiça, apesar de 
ser de expressão local, concedeu, no entanto, invulgar destaque (edição de 
30/9/10) à visita que iria fazer a Portugal, o Presidente da República do 
Brasil, marechal Hermes da Fonseca. 

O dr. Miguel Bombarda, por razões trágicas, voltou a ser notícia de  
1.ª página na edição de 4/10/1910 do jornal A Voz da Justiça. Com o título 
“Lisboa Revolucionária” aquele jornal mostrava que possuía informação 
privilegiada o que parece contradizer os que afirmam que a “República fora 
imposta pelo telefone”. Com efeito, nessa informação era dito, 
expressamente, que o assassinato de Miguel Bombarda “determinou uma 
revolução em Lisboa”, acrescentando-se que “Há mortes e feridos, mas os 
republicanos continuam na luta dominados pelo ideal de implantar um 
regime republicano (…) É extraordinária a ansiedade com que na Figueira 
se aguardam as notícias das grandes cidades do país”. 
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O triunfo da revolução foi anunciado, com títulos a toda a largura da 
1.ª página, logo no dia 6 de Outubro de 1910, acontecimento que, muito 
naturalmente, mereceu tratamento destacadíssimo na edição especial do 
dia 7, lendo-se então que “Na Figueira as manifestações republicanas 
atingem [reportando-se à véspera] indescritível entusiasmo, organizam-se 
cortejos imponentes e as saudações à Pátria, à República, aos seus 
caudilhos, ao exército, irrompem com veemência de milhares de bocas 
(…).” Sobre o modo como as informações chegaram à Figueira da Foz, 
A Voz da Justiça dizia que elas foram trazidas durante a madrugada “pelas 
pessoas que em Alfarelos estavam à espera do comboio de Lisboa”. 

Mas a Gazeta da Figueira pretendeu colher para si os louros da primeira 
mão e, por isso, informava (numa “cacha” da página 2) que a notícia já fora 
conhecida no dia anterior. E, com reservas, acrescentava que “Nada se 
pode afirmar em definitivo porque estão cortadas as ligações com Lisboa”. 
Mas mesmo assim o jornal adiantava: “É certo que o movimento é 
acentuadamente republicano e reveste a maior gravidade”. 

Relativamente à Figueira da Foz, informava-se que “A ponte sobre o 
Mondego, em frente desta cidade, está a ser vigiada por uma força de 
Infantaria 24, e na ponte do caminho de ferro de Lares encontra-se uma 
força do Grupo de Batarias, aquartelado na Figueira”. 

Os pormenores foram sendo conhecidos com o decorrer do tempo e, 
como normalmente acontece, os jornais procuravam identificar as suas 
fontes, quer para credibilização da informação, quer para glorificação dos 
heróis de ocasião.  

Isso explica que a Gazeta da Figueira, no dia 12, enaltecesse o 
republicanismo de Carvalho Neves, que fundara em 1891, em Cantanhede, 
o jornal A Liberdade Popular. Pelo que ficou escrito, Carvalho Neves estaria 
em Lisboa para participar na recepção ao Presidente da República do 
Brasil, tendo então conhecimento dos preparativos para a revolta. No 
caminho, confirmou que os republicanos haviam triunfado e nessa mesma 
noite, promoveu uma reunião no Bairro Novo (Casino Peninsular), de 
modo a anunciar com a maior dimensão possível, o fim do regime 
monárquico. 
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Como já ficou dito, os jornais consultados para o presente trabalho,  
A Voz da Justiça e a Gazeta da Figueira, acompanharam com enorme 
destaque os acontecimentos do dia 5 de Outubro e as suas repercussões na 
Figueira da Foz, embora com matizes diferenciadas. De facto, enquanto a 
A Voz da Justiça emprestava aos textos uma forte conotação doutrinária 
(partidária), já a Gazeta da Figueira privilegiava o carácter informativo. 

Através dessas informações soube-se que o dr. Manuel Gomes da Cruz, 
“à frente de um frenético séquito”, dirigiu-se ao edifício dos Paços do 
Concelho, sendo portador de uma mensagem do Governador Civil  
(dr. Fernandes Costa) que o acreditava como seu representante, mensagem 
essa que foi entregue ao administrador do concelho, dr. João Rebelo. 

A transmissão de poderes a nível camarário foi feita sem problemas, 
sendo a Câmara cessante representada pelos drs. João Rebelo e Rodrigo 
Galvão. O elenco camarário republicano que foi, de imediato, empossado, 
era formada do seguinte modo: Presidente, dr. Joaquim da Silva Cortesão, 
e vice-presidente, com o pelouro do Matadouro, dr. José Gomes Cruz. Os 
restantes lugares foram preenchidos pelos vereadores Manuel Gaspar de 
Lemos (Gás e Água); dr. Joaquim José Cerqueira da Rocha (Higiene e 
Limpeza); José da Silva Fonseca (Jardins e Arborização); Joaquim da Silva 
e Sousa Júnior (Incêndios); José da Cruz (Obras Urbanas); Francisco 
Quadros (Obras Rurais); e Maurício Augusto Águas Pinto (Instrução). 

No dia 7 de Outubro, foram organizados cortejos para se proceder ao 
hasteamento de bandeiras nos edifícios públicos, nomeadamente nos 
quartéis, na Capitania do porto, na Alfândega e na Guarda Fiscal. À noite, 
e de acordo com os jornais citados, estiveram iluminadas as frontarias dos 
Paços do Concelho e do Centro Republicano José Falcão. 
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III ‒ A MISERICÓRDIA NA 1.ª REPÚBLICA 

As mudanças de regimes políticos provocam sempre, em qualquer 
tempo, ou lugar, naturais convulsões que não se limitam aos órgãos do 
poder, mas que se repercutem em todas as instituições, sejam públicas, ou 
privadas. 

Acresce que essas alterações não se circunscrevem aos órgãos de poder, 
mas estendem-se, praticamente, a todas as instituições, mormente, as que 
estão mais próximas dos derrotados. 

No caso concreto da Figueira da Foz, existiam fora do âmbito oficial, 
duas organizações com fortes ligações ao meio e que era o Hospital 
(propriedade da Santa Casa da Misericórdia) e a Associação Comercial. 
Tanto num caso, como noutro, a queda da monarquia não provocou 
quaisquer alterações, possivelmente, porque à frente dos respectivos 
executivos encontrava-se a mesma pessoa: o Visconde Afonso Ernesto de 
Barros. 

Este exemplo de estabilidade resulta, em grande parte, do facto de ser 
a Figueira da Foz uma cidade altamente politizada tanto que “intra muros” 
tinham sido vividos acontecimentos marcantes na vida nacional, de que é 
exemplo a realização em 1906, da 3.ª Conferência Maçónica, depois do 
Porto e Lisboa.  

Mas mesmo assim, os dirigentes republicanos não conseguiram suster 
os ímpetos de forças marginais, ou não souberam salvaguardar a defesa de 
direitos e deveres, o que deu origem a que o conceito de liberdade tivesse 
sido, arbitrariamente, utilizado em favor desta, ou daquela facção, como 
aconteceu quando alguns exaltados cidadãos, rotulados de “carbonários”, 
interferiram na vida das unidades militares aquarteladas na Figueira da Foz. 
Esses acontecimentos, que forçaram a transferência de alguns quadros, 
entre eles o capitão Craveiro Lopes (pai do futuro Presidente da 
República), causaram natural mal-estar nas Forças Armadas. 

Para além disso, a “República Velha” (assim denominada pelas forças 
de Sidónio Pais que ocuparam o poder em 1917) não conheceu na Figueira 
da Foz momentos conturbados o que, em grande parte, se deve à 
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prudência, inteligência e tolerância de alguns líderes naturais, entre os quais 
se contava o Visconde da Marinha Grande que, independentemente do 
título que ostentava, era apoiante (bem como alguns dos seus 
descendentes) da ala mais à esquerda do regime. 

Nem sequer a questão religiosa (decorrente da Lei da Separação do 
Estado das Igrejas) criou situações de conflito, visto que a Santa Casa 
Misericórdia da Figueira da Foz mantinha com a Igreja Católica (que era a 
religião oficial do Estado na monarquia) uma singular coexistência pacífica, 
pois, apesar da ligação existente e expressa nos estatutos, a instituição, 
apesar de tutelar um templo e um Hospital, não possuía, formalmente, o 
cargo de capelão. 

O exemplo da Figueira da Foz é bem a demonstração de que, como 
afirma Maria Antónia Lopes (in História Breve das Misericórdias Portuguesas), 
“A Primeira República não foi agressiva com as Misericórdias, como por 
vezes se afirma. O maior efeito foi sentido na drástica redução dos actos 
de culto, mas enquanto instituições de beneficência recebem do Estado o 
maior respeito e apoio”. 

A 1.ª República, que durou, praticamente, 16 anos, não se preocupou 
com grandes obras públicas, preferindo antes centrar a sua acção nos 
domínios da Educação e da Saúde, tendo, para o efeito, criado a Direcção-
Geral de Assistência, o Conselho Nacional de Assistência Pública (com 
comissões de âmbito distrital e concelhio), para além do Ministério da 
Instrução. 

Estas opções republicanas são justificadas pela enorme carência que o 
país manifestava, dado que numa população de cerca de 5 milhões e  
500 mil habitantes (Continente e Ilhas), existiam no ano de 1909, apenas 
241 Hospitais tutelados pelo Ministério do Reino, como analisou A. H. de 
Oliveira Marques na obra História da 1.ª República Portuguesa ― Estruturas de 
Base. Isto porque, como sublinhava o historiador, “Misericórdias, hospitais, 
asilos e instituições congéneres, regiam-se por leis orgânicas especiais 
(…)”. 

Para A. H. de Oliveira Marques “A rede das Misericórdias, bem 
difundida por todo o País, ajudava à concessão de assistência, gratuita ou 
quase, a vastas massas da população”, havendo em 1910, em Portugal 
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Continental e Insular, 268 Misericórdias, sustentando muitas delas, 
recolhimentos, asilos e hospitais. 

Neste número, estava incluída a Santa Casa da Misericórdia da Figueira 
da Foz, cujo Hospital, no mês de Agosto de 1910, de acordo com o 
relatório mensal publicado pelo jornal Gazeta da Figueira, registara o 
seguinte movimento: “Passaram de Julho [para o mês de Agosto]  
12 homens e 11 mulheres; entraram em Agosto, 17 homens e 3 mulheres; 
saíram curados, 2 homens e 1 mulher; saíram no mesmo estado, 3 homens; 
faleceu 1; ficaram existindo para passarem ao mês corrente, 12 homens e 
8 mulheres. No Banco fizeram curativos 279 homens e 230 mulheres”. 

Na mesma linha de Maria Antónia Lopes, também A. H. de Oliveira 
Marques considera que “A República ocupou-se, desde o início, da reforma 
profunda da assistência pública, ficando consagrado na Constituição de 
1911, o “direito à assistência pública”, bem como “aos socorros públicos”. 

Foram, então totalmente pacíficas as relações entre os Governos 
republicanos e as Misericórdias? É evidente que esse relacionamento não 
foi um mar de rosas, mas também não foi sangrento como, inicialmente, 
se esperava. 

Mais forte tinha sido o embate no Liberalismo que ocasionou a 
extinção das Ordens Religiosas. Depois, a Lei da Separação do Estado e 
das Igrejas (de 20/4/1911), também acarretou complicações, mas neste 
caso movidas por questões de bairrismo, ou de protagonismos locais. 

Essa Lei, no Art.º 1.º do Capítulo I (Da liberdade de consciência e de 
cultos) reconhecia e garantia “a plena liberdade de consciência a todos os 
cidadãos portugueses e ainda aos estrangeiros que habitarem o território 
português”, e no seu Art.º 2.º considerava que “ a partir da publicação do 
presente decreto, com força de lei, a religião católica apostólica romana 
deixa de ser a religião do Estado e todas as igrejas ou confissões religiosas 
são igualmente autorizadas, como legítimas agremiações particulares, desde 
que não ofendam a moral pública nem os princípios do direito político 
português”. O Artº 17.º da mesma Lei, nas condicionantes que 
determinava relativamente aos apoios a instituições, discriminava, 
positivamente, as Misericórdias, quando dizia que “Os membros ou fiéis 
de uma religião só podem colectivamente contribuir para as despesas gerais 
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do respectivo culto por intermédio de qualquer das corporações, 
exclusivamente portuguesas, de assistência e beneficência, actualmente 
existentes em condições de legitimidade dentro da respectiva circunscrição, 
ou que de futuro se formarem com o mesmo carácter, de harmonia com a 
lei e mediante autorização concedida por portaria do Ministério da Justiça, 
preferindo a misericórdia a qualquer outra, e na falta de misericórdia ou de 
corporação com individualidade jurídica, não compreendida no artigo 4º, 
que tenha a seu cargo um serviço análogo, como hospício, albergaria, asilo, 
creche, albergue ou recolhimento, uma confraria ou uma irmandade que 
tenha sido ou seja também destinada à assistência e beneficência”. 

Os limites dos contributos das instituições para as actividades cultuais 
era restringido pelo Art.º 38, do seguinte modo: “As demais corporações 
de assistência e beneficência, que já existam, ou que de futuro se 
constituírem, só podem aplicar ao culto uma quantia, que ao mesmo tempo 
não exceda a terça parte dos seus rendimentos totais e dois terços da 

Na sequência da implantação da República, a Santa Casa da Misericórdia foi obrigada a rever os 

seus estatutos. Por isso, a partir de 1912, o brasão deixou de ostentar a coroa real. 
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quantia que têm despendido com o culto, em média, nos últimos cinco 
anos, directamente ou por intermédio da entidade fabriqueira”. 

Apesar de tudo, a interpretação da Lei da Separação do Estado das 
Igrejas, por parte dos Governos Civis e Câmaras Municipais, não deixou 
de suscitar alguns atritos com a hierarquia da Igreja Católica, como se 
constata na tomada de posição do clero do Arciprestado da Figueira da 
Foz, divulgado num comunicado que foi publicado na edição de 17de Maio 
de 1911, da Gazeta da Figueira. Nesse texto os clérigos afirmavam 
“inquebrantável obediência à Santa Sé” e repudiavam as associações que 
íam contra a “construção divina da Igreja”, para além de querem “assegurar 
todos os seus direitos”. Quanto às pensões (reformas) os sacerdotes da 
área da Figueira da Foz não as rejeitaram, mas preferiram aguardar 
instruções sobre a interpretação das normas. 

Entretanto, nesse ano de 1911, as organizações republicanas 
mantiveram um elevado ritmo de actividades, tendo estado na Figueira da 
Foz, no dia 8 de Março, o Ministro do Fomento, dr. Brito Camacho, sendo 
então alvo de diversas homenagens que incluíram um jantar no Casino 
Peninsular, sendo um dos oradores o Visconde da Marinha Grande. 

Em Maio, do mesmo ano, foi o dr. Manuel de Arriaga (viria a ser eleito 
Presidente da República em Agosto) que demandou, uma vez mais, a 
Figueira da Foz, desta feita para proferir, no dia 11, uma conferência no 
Centro Republicano Cândido dos Reis. Ainda no mês de Maio, passou pela 
Figueira da Foz, o Ministro da Guerra, coronel Xavier Barreto, para se 
inteirar do modo de funcionamento das unidades militares. Como 
curiosidade, registe-se o facto daquele membro do Governo, que se 
deslocava de automóvel, ter descansado na Quinta de Jorge Laidley, antes 
de entrar na cidade. 

Mas antes do mês de Maio chegar ao fim, a vida cívica local foi agitada 

com a notícia da constituição da que foi a primeira organização feminina, 

denominada Associação de Instrução Fraternidade Feminina, que tinha 

como objectivo “desenvolver a instrução entre as raparigas das classes 

populares”. Esta Associação, que teve Cristina Torres como principal 

impulsionadora, inaugurou a sua sede no dia 14 de Maio de 1911, sendo a 
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sessão presidida por Margarida Fernandes, secretariada por Estrela 

Mesquita e Laurentina Rodrigues Nogueira. 

Quanto ao Hospital da Misericórdia, o jornal Gazeta da Figueira, 
noticiava, como que a mostrar o seu grau de operacionalidade e a 
competência do seu corpo clínico, a realização de uma intervenção 
cirúrgica levada a cabo pelo dr. Nogueira de Carvalho, auxiliado pelo 
enfermeiro Pedro Rodrigues, e que “feita sob anestesia geral” consistiu na 
“ablação de um tumor cirrótico em fusão purulenta na região toráxica 
esquerda (…) a Maria da Silva, de 34 anos, casada, doméstica, natural de 
Bom Sucesso, Quiaios, estando ao clorofórmio o sr. dr. Cortesão”. 

No entanto, e como é compreensível a agitação partidária desviou para 
outras actividades alguns membros do elenco directivo da Misericórdia, o 
que pode ajudar a explicar o facto da reunião da Assembleia Geral 
convocada para o dia 4 de Junho, para eleger a Mesa e o Definitório, ter 
sido adiada para o dia 11, por falta de “quorum. 
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IV ‒ DISPENSÁRIO ANTITUBERCULOSO OU JARDIM-ESCOLA? 

A ideia de construção de um Jardim de Infância fazia parte dos planos 
do Provedor Afonso Ernesto de Barros, ainda antes da implantação da 
República, como se pode ler numa Acta da reunião da Mesa, de 18/6/1909.  

Entretanto, o Provedor (Afonso Ernesto de Barros) fora procurado 
por uma representação da Comissão de Assistência aos Tuberculosos, 
constituída pelo general Tavares Garcia, dr. Nogueira de Carvalho, Sotero 
de Oliveira e José Fonseca, “para lhe pedirem a cedência gratuita do 
terreno da praça de touros da Misericórdia para ali construírem um 
Dispensário para Tuberculosos”. 

Em resposta, o Provedor considerou que “com o maior prazer e a 
máxima brevidade possível” convocaria uma reunião da Mesa para análise 
da petição e que “da resolução desta os informaria imediatamente”.  
O Provedor declarou ainda ” com toda a lealdade “ que tinha “já de há 
muito, uma outra ideia sobre o destino a dar a esse terreno, mas que isso 
não obstava a que fizesse o que acabava de prometer”. 

Por isso colocou de imediato o assunto à consideração dos mesários, 
mas pelo facto de estarem presentes apenas quatro membros e como o 
assunto era “importante e melindroso”, propôs que o tema fosse abordado 
numa “nova e mais concorrida sessão”. 

Quanto à ideia que tinha sobre a utilização do terreno, o Provedor 
esclareceu que ele seria para instalação “de um Jardim de Infância, quando 
se pudesse fazer, ficando o mesmo terreno pertencendo sempre à 
Misericórdia”. Sobre a necessidade da sua construção, o Provedor, 
evidenciando a sua elevada formação e visão cívica, reiterou que “a sua 
opinião, desde sempre, era de que só pela instrução se poderá alcançar a 
regeneração do país, e que dar aos necessitados o pão do espírito, o mesmo 
era que dar-lhes abrigo hospitalar, quando careciam”. 

Este assunto, da cedência da Praça de Touros para instalação de  
um Dispensário Antituberculoso arrastou-se até 1911, envolvendo não 
apenas as instituições referidas, mas também a Câmara Municipal e até o 
Governo Civil. 
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Deste modo, a Mesa voltou a reunir-se no dia 19 de Junho de 1909, 
com um único ponto na ordem de trabalho e que era “deliberar sobre o 
pedido da ilustre Comissão de Assistência aos Tuberculosos, da cedência 
gratuita do terreno da Praça de Touros”. 

Conforme era referido na Acta, o Provedor expôs a situação e propôs 
que caso a Mesa não consentisse “na alienação de todo o espaço ocupado 
pela praça [de touros], talvez se pudesse conciliar tudo, cedendo-se só uma 
parte desse espaço, alcançando a Comissão, da Câmara Municipal, o resto 
preciso para a sua edificação”. 

Esta posição não mereceu, contudo, o apoio generalizado dos mesários 
e, deste modo, a proposta foi rejeitada “depois de breve discussão, em que 
transparecia bem claramente o pesar de não se poder aquiescer ao pedido 
da benemérita Comissão de Assistência aos Tuberculosos, e assim se 
deliberou por grande maioria ficando o Provedor encarregado de 
participar-lhe esta resolução (…)”. 

Por falta de documentos, não se sabe por que razão este diferendo 
entre a Misericórdia e a Comissão de Assistência aos Tuberculosos 
arrefeceu, ou foi posto em “banho-de-maria”, pois dele só se voltou a falar 
em 1911, ou seja depois da implantação da República. 

A Associação Figueirense de Assistência aos Tuberculosos, face à 
posição da Mesa da Misericórdia, envolveu nesta questão a Câmara 
Municipal que, em 17 de Junho 1911, em ofício assinado pelo vice-
presidente, o dr. Joaquim José Cerqueira da Rocha, divulgava, com base 
num parecer da Repartição Técnica que não devia ser atendida a  
pretensão da Comissão, tendo em conta a existência no local do touril, pelo 
que se propunha “que se faça a aquisição do touril, por forma que a 
frontaria principal do mesmo edifício fique no alinhamento do da  
Escola do Conde de Ferreira e a igual distância das Ruas da Bica e do 
Pinhal”. 

Face a este parecer técnico a Câmara, em 17 de Junho, procurou 
 junto da Misericórdia saber em que condições “poderá fazer-se a  
aquisição de todo o antigo touril ou da parte indispensável para o fim 
indicado”. Em resposta, também no mesmo mês, a Misericórdia 
confirmava as posições assumidas, anteriormente, e reiterava a intenção de 
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“que tendo destinado o recinto do touril para a edificação de um  
Jardim-Escola, impossível lhe é cedê-lo todo ou em parte para o fim 
indicado por V. Ex.ª”. 

Em Julho, a Câmara comunicava que recebera da Associação 
Figueirense de Assistência aos Tuberculosos a quantia de 500$000 réis para 
aquisição do touril e ameaçava com a expropriação, caso a Misericórdia 
não concordasse com uma transacção amigável. 

Na sequência deste ofício, a Mesa da Misericórdia respondeu que nada 
tinha a ver com as combinações feitas entre a Câmara e Associação 
Figueirense de Assistência aos Tuberculosos e que a ameaça de 
expropriação era estranha e “parece prematura”. Mais: na reunião da Mesa 
de 30 de Setembro, o Provedor anunciara que encomendara ao arquitecto 
Raul Lino o projecto para o Jardim-Escola cuja primeira pedra seria lançada 
no próximo dia 5 de Outubro, para assinalar o primeiro aniversário da 
República.  

Não obstante tudo isto, a Câmara Municipal voltou a insistir na questão 
da expropriação, informando que a Associação dispusera para o efeito da 
quantia de 728$000 réis, mas isso em nada alterou a posição da Misericórdia 
que avançou com a data de 5 de Outubro, para lançamento da primeira 
pedra, cerimónia na qual deveria participar o Presidente da República 
(Manuel de Arriaga) que, sublinhe-se, era figura muito querida na Figueira 
da Foz, visto uma das suas filhas (Maria Cristina de Arriaga) ser casada com 
Henrique de Barros, filho do Visconde. 

Como tivesse sido impossível a sua deslocação, o Presidente da 
República delegou a sua representação no dr. Joaquim José Cerqueira da 
Rocha, na ocasião deputado à Assembleia Constituinte, deferência que 
declinou por ser também o presidente da Comissão Administrativa da 
Câmara e, por uma questão de coerência, não poderia presidir a um acto 
que envolvia um processo que aguardava uma decisão administrativa. 

Demonstrando um total domínio da situação, o Provedor Afonso 
Ernesto de Barros acabou por ser ele próprio o representante  
do Presidente da República no acto do lançamento da primeira pedra  
do Jardim-Escola, cujo auto da cerimónia foi assinado pelos presentes que 
representavam as unidades militares aquarteladas na cidade; Filarmónica 
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Figueirense; Filarmónica 10 de Agosto; Montepio Figueirense; Bombeiros 
Voluntários; e Associação de Instrução Popular.  

Poderia parecer que com o lançamento da primeira pedra do Jardim-
Escola, findaria o desentendimento existente entre a Misericórdia, Câmara 
Municipal e Associação Figueirense de Assistência da Tuberculose. 

Todavia, isso não aconteceu e a sequência foi retomada com a 
publicação de um texto no jornal A Voz da Justiça (apoiante do Provedor) 
que mereceu a publicação de um comunicado por parte da Associação que 
foi publicado na Gazeta da Figueira.  

Para se perceber um pouco melhor o modo como os jornais (porta-
vozes de facções políticas) se relacionavam é necessário ter em conta que 
a República não primava pela unidade, servindo de exemplo o facto do 
Partido Republicano Português (PRP) dominado pela figura de Afonso 
Costa, se ter dividido no Congresso realizado a 21 de Setembro de 1911. 
Ou seja, ficaram no terreno os Democratas (Afonso Costa); o Partido 
Republicano Evolucionista (António José de Almeida); e o Partido da 
União Republicana (Unionistas) de Brito Camacho, para além de outros de 
menor expressão. 

O Partido Democrata, o que se situava mais à esquerda, tinha na 
Figueira da Foz sua expressão jornalística n’A Voz da Justiça, enquanto que 
o Partido Republicano Evolucionista, a segunda maior força política, que 
hoje seria identificado como de centro-esquerda tinha, formalmente, como 
seu defensor a Gazeta da Figueira. 

Como ficou dito, o artigo publicado n’A Voz da Justiça mereceu uma 
resposta da Associação Figueirense de Assistência aos Tuberculosos, 
publicada na Gazeta da Figueira, na edição de 28 de Outubro de 1911.    

Nesse texto, dizia-se que era falso ter sido o Provedor contactado 
“antes de obter do presidente da Câmara a promessa formal da cedência 
do terreno para o Dispensário; que era verdade o Provedor ter dito que, 
não obstante a Mesa ter recusado a cedência do touril, mesmo assim “ainda 
empregou junto delas diligências para serem cedidos alguns metros”; que 
dentro do perímetro da cidade não se encontrava terreno melhor adaptável; 
e que a ideia de construção de um jardim-escola só apareceu depois da 
Associação se ter interessado pelo espaço da Praça de Touros. 
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Na mesma edição, José da Silva Fonseca, membro da Câmara e da 
referida Associação, fez publicar uma declaração na qual afirmava que a 
Associação “não obteve da actual gerência camarária qualquer concessão 
de favores” e que até hoje não teve a vereação “de resolver sobre quaisquer 
pedidos que a referida Associação lhe tenha feito”. 

É possível que a nível de bastidores tivessem ocorrido diligências no 
sentido de pôr fim à contenda, visto a Associação de Apoio ao 
Tuberculosos ser de origem maçónica o que explica que na edição da 
Gazeta da Figueira, de 1 de Novembro, fosse noticiado que na sessão 
camarária de 25 de Outubro, o “sr. capitão Armindo Guimarães” 
apresentou um documento “em representação de vários moradores desta 
cidade” no sentido da Câmara não autorizar a construção do Dispensário 
no local da Praça de Touros e de não pôr “qualquer embaraço à construção 
de um jardim-escola”. 

Segundo o relato do mesmo jornal, foi então deliberado nomear uma 
comissão para dirimir o conflito, comissão que era formada pelo dr. José 
Cruz, José Fonseca, José Ferreira Sopas, Joaquim da Silva, e Sousa Júnior. 

O assunto voltou à Câmara (sessão de 29 de Outubro 1911), tendo 
então o dr. José Gomes Cruz informado que a Santa Casa da Misericórdia 
“entende que a única solução que encontra para resolver a questão entre 
ela e a Associação Figueirense de Assistência aos Tuberculosos, era aplicar 
o donativo feito por esta ao município, da quantia de 728$000 réis, à 
compra de um terreno junto ao quintal do sr. Antunes, para ali se construir 
o Dispensário”. 

Face à concordância da vereação, o dr. José Gomes Cruz propôs que a 
Câmara consignasse ”no orçamento do próximo ano, uma verba para 
auxiliar a aquisição do aludido terreno”, tendo os edis decidido apreciar, 
oportunamente, esta proposta. 
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V ‒ PRIMEIRA VISITA DE UM PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

A construção do Jardim-Escola João de Deus constituiu mais um gesto 
de afirmação do Provedor da Misericórdia, Afonso Ernesto de Barros, não 
apenas pelos obstáculos que teve de ultrapassar, mas também como prova 
da sua capacidade de dinamização e conceito de educação. 

Contando, para efeitos de gestão, com o apoio da Associação das 
Escolas Móveis, a inauguração do Jardim Escola João Deus foi também 
um marco na história da cidade, na medida em que ficou associada à 
primeira visita, oficial, de um Presidente da República, que foi Manuel de 
Arriaga. 

Na Figueira da Foz, a vontade republicana não foi apenas manifestada 

através dos partidos, mas contou também com a intervenção de outros 

agentes de agitação cívica como foi o caso da maçonaria que, de forma 

empenhada procurou (enquanto pôde) participar na construção de uma 

nova sociedade. 

Saliente-se que a história da maçonaria na Figueira da Foz não começou 
com a implantação da República, pois a sua existência é já referida no ano 
de 1874, como investigou A. H. de Oliveira Marques (Dicionário de 
Maçonaria Portuguesa). Segundo aquele historiador, nesse ano fora instalada 
a Loja “Fraternidade Universal”, vindo depois a funcionar as Lojas 
“Fernandes Tomás” (inicialmente instalada em Tavarede), a partir de 1900; 
“Oito de Dezembro” (com componente feminina) entre 1907 e 1911; 
“Evolução I”, de 1909 a 1915; e “Germinal”, desde 1931 até à 
clandestinidade. 

Fora da área urbana, a maçonaria contava ainda na vizinha vila de 
Buarcos com a Loja “Luz e Harmonia” que esteve ligada à fundação de 
diversas organizações, nomeadamente, os Bombeiros Voluntários de 
Buarcos; Grupo Caras Direitas; e Associação da Classe Piscatória. 

Estas organizações associativas eram a correspondência profana das 
instituições maçónicas, aliás, como eram, tanto a Associação Figueirense 
de Assistência aos Tuberculosos; o Jardim-Escola João de Deus; 
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Associação de Instrução Fraternidade Feminina, e outras colectividades 
populares. 

Mas apesar de toda a politização, mesmo assim subsistiam focos de 
conservadorismo, como se constata pelas observações feitas aquando da 
formação da referida Associação de Instrução Fraternidade Feminina que 
tinha como objectivo primordial, como se lê na Gazeta da Figueira 
(17/5/1911) “desenvolver a instrução entre as raparigas das classes 
populares”. 

A Escola desta Associação começou a funcionar em Junho, sob a 
direcção de Cristina Torres dos Santos que, aliás, foi a sua principal 
impulsionadora, mas a sua acção foi, de imediato, combatida como se 
verificava num artigo publicado na Gazeta da Figueira, com o título  
“A Fraternidade das Raparigas” e assinado com o pseudónimo “Petardo”. 
Nesse artigo pedia-se às mulheres “mais inteligentes” que fiscalizem tudo 
o que se ali se passa “não consentindo que a engraçada Cristina se julgue 
com direitos para se arvorar em chefe supremo de tudo aquilo”. 

Posição contrária à da Gazeta da Figueira foi assumida, 
compreensivelmente, por A Voz da Justiça que num artigo publicado na 
edição de 12/12/1911, pretendeu mostrar à opinião pública a capacidade 
e credibilidade da maçonaria. Assim, num artigo alusivo a uma festa 
realizada no Grémio Fernandes Tomás, era dito que “ é um antigo núcleo 
maçónico cujas tradições são um digno exemplo de abnegação cívica pelos 
seus importantes serviços prestados à causa da instrução popular e da 
democracia, e pela firmeza de convicções que caracteriza os seus obreiros, 
em cujo número têm selecta representação os mais velhos e prestimosos 
maçons deste concelho e todas as classes sociais.” 

 
Com a implantação da República, todas as confrarias, ou irmandades 

foram obrigadas a actualizar os seus estatutos, em harmonia com a Lei de 
Separação do Estado das Igrejas. 

Assim também a Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz, nos 
termos da legislação publicada em 21 de Março de 1911, procedeu às 
devidas alterações que foram aprovadas pelo Governador Civil de 
Coimbra, em 26/6/1912. 
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Com a nova redacção, os Estatutos da Misericórdia da Figueira da Foz 
passaram a admitir como irmãos já não apenas os indivíduos que 
professavam crenças religiosas, mas todos os que soubessem ler e escrever, 
mantendo-se (como paradigma de classe) a condição de serem pessoas bem 
comportadas e possuirem bens. 

Quanto à sua finalidade, a Misericórdia deixou de “ter por fim a prática 
da virtude cristã”, para ser uma associação cujos objectivos principais eram 
“a assistência e beneficência públicas, dispondo especialmente para isso do 
seu actual Hospital, com sua cerca e dependências, da sua capela e 
pertenças, e da antiga praça de touros, ou touril”. 

Relativamente ao aspecto religioso, os estatutos registavam que a 
Misericórdia “pode manter na sua capela o culto religioso, mas não pode 
aplicar a este mais do que a quantia determinada” pela legislação de 1911. 

  
Foi, assim, já na observância dos novos Estatutos, que a Misericórdia 

decidiu, em reunião da Mesa de 15 de Novembro de 1912, avançar com a 
construção do Jardim-Escola, tendo, para o efeito, publicado nos jornais 
A Voz da Justiça e Gazeta da Figueira, os anúncios para arrematação da 
empreitada, à qual concorreram João da Silva Rascão (carpinteiro-
construtor) e Cesário Artur (pedreiro mestre-de-obras) que apresentaram 
uma proposta de 477$00 que era 1$40 mais baixo do que a base de licitação. 

A empreitada para adjudicação dos portões e gradeamentos (em ferro) 
foi adjudicada a Henrique Varanga que apresentou a proposta mais baixa 
(150$50). 

Para a gestão do Jardim-Escola a Misericórdia estabeleceu um 
protocolo com a Associação das Escolas Móveis João de Deus (tutelada 
pela maçonaria), relacionamento que foi, obviamente, aplaudido  
pelo jornal A Voz da Justiça, mas recebido com reservas pela Gazeta da 
Figueira. 

De facto, algum tempo depois, a Gazeta da Figueira publicava 
(24/9/1913) uma notícia não assinada, de crítica à Misericórdia, referindo 
que “uma pessoa que há pouco visitou esta casa de caridade da nossa terra” 
[Hospital] lamentava a inexistência de quartos particulares, assim como 
ficou mal impressionada com a forma como os doentes que andavam de 
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pé se apresentavam, e que era “com fatos impróprios, arremendados de 
várias cores e de várias fazendas”. 

Para acentuar a intenção da sua crítica, o autor do texto acrescentava 
que houve tempos em que o Hospital lutou com dificuldades, valendo-lhe 
a filantropia das pessoas, “mas hoje a Misericórdia tem sido contemplada 
com legados importantes pelo que se dá ao luxo de construir um Jardim-
Escola e gastar em bancos para a Mata um verba de 80 mil réis”. E em tom 
moralista o autor aconselhava que, em vez do Jardim-Escola “procure-se 
o desenvolvimento do Hospital para socorrer os doentes pobres, dando-
lhe entrada, quando a solicitarem”. 

As críticas à gestão da Misericórdia continuaram na edição de 
27/9/1913, sendo então o motivo “a pouca delicadeza demonstrada para 
com três senhoras” que foram ao Hospital para que “o respectivo 
enfermeiro examinasse a mordedura que uma mosca havia dado numa 
delas”. Sugeria o articulista “que A Mesa deve indagar” este assunto. 

Não mereceu esta, como outras críticas, qualquer resposta, por parte 
da Mesa da Misericórdia, mas também não foi alterado o relacionamento 
com o jornal, pois em 5 de Novembro do mesmo ano (1913), era noticiado 
que o eng.º civil D. Luiz de Mello tinha sido convidado para elaborar um 
projecto, com vista a transformar o edifício do Hospital de modo a dotá-
lo com “uma sala especial para operações”. 

A edição de 20/12/1913 da Gazeta da Figueira abria com uma notícia 
sobre a Misericórdia com uma foto de Emília Duarte da Costa, relativa ao 
seu donativo, no valor de 58 mil réis, “honrando a memória do marido 
João José da Costa”. A mesma notícia informava que os retratos de ambos 
tinham sido descerrados e que as contas da gerência tinham sido encerradas 
com um saldo positivo de 1.745$155 réis. 

Em Janeiro de 1914, mês em que foi eleita uma vereação camarária 

afecta ao Partido Evolucionista (que incluía o dr. Lino Pinto, director da 

Gazeta da Figueira), este jornal divulgava a informação de que deixara o lugar 

de chefe da Farmácia do Hospital, Joaquim Mendes Simões de Castro (por 

limite de idade), pessoa cujos conhecimentos de botânica “muito 

contribuíram para a arborização da Mata”. 
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No mês de Março desse ano a Gazeta da Figueira anunciava que fora 
adiada de 25 para o dia 29 (por ser domingo) a celebração do aniversário 
da inauguração do Hospital e que a Mesa deliberara mandar confeccionar 
24 fatos (de homem e mulher), “acabando-se assim aquele pobre quadro 
de miséria que se via no hospital e a que nos referimos por mais do que 
uma vez”. 

Esta animosidade da Gazeta da Figueira em relação à Misericórdia 
acentuava-se na mesma proporção das querelas camarárias (a vereação 
Evolucionista fora substituída por uma Democrática que durou pouco 
tempo, por não ter sido validada pelo Supremo Tribunal Administrativo), 
e assim o aniversário do Hospital mereceu ao jornal uma notícia de dois 
curtos parágrafos, contendo a informação que “esteve patente ao público 
e as pessoas visitantes ficaram bem impressionadas”, e que “tocou durante 
algumas horas a Filarmónica Figueirense”. 

Comportamento bem diferente tinha o jornal a Voz da Justiça que, por 
isso mesmo, era mimoseado com azedos remoques por parta da Gazeta, de 
que é exemplo a edição de 22/4/1914, na qual era referido “o pasquim 
democrático cá da terra que tem por escárnio o nome A Voz da Justiça”. 

Esta denominação insultuosa para com A Voz da Justiça (jornal, 
efectivamente, afecto ao Partido de Afonso Costa e à maçonaria), 
aconteceu pouco depois daquele jornal ter publicado no dia 7/4/1914, 
uma reportagem alusiva à visita que um seu repórter efectuara às 
instalações do Hospital, na companhia do Provedor. 

Essa reportagem principiava com referências à cozinha, no momento 
da distribuição das refeições, tendo o jornalista anotado “o rigoroso 
escrúpulo não só do asseio, mas da observação das prescrições médicas”. 

Quanto ao apetrechamento do Hospital era dito que “anteontem 
mesmo, fora montada nova cama destinada a operações, adquirida em 
Lisboa, assim como “um levanta-camas”, e que naquela unidade estavam 
internados 40 doentes (nas duas enfermarias) “alguns com os novos fatos 
que foram feitos para os que se estão a restabelecer”. 

Depois de ter reportado a visita à Farmácia, agora dirigida por José 
António Alves, o autor do texto passou a relatar as intenções do Provedor 
que anunciou estar já concluído o projecto do eng.º D. Luiz de Melo, com 
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vista à construção de espaços para “uma sala de operações e de retretes”. 
Para além disso, estava na mente do Visconde a construção de um pavilhão 
(“no extremo sul do pátio, junto às traseiras do actual edifício”) que 
comporte 15 a 20 camas para mulheres ”reservando-se o actual Hospital 
só para homens”. Como o custo destas obras era inferior a 12 contos, o 
Provedor pensava que elas poderiam começar “no início do próximo 
Inverno”. 

Sobre o programa inaugural do Jardim-Escola, o Provedor nada 
adiantou por ser da responsabilidade da Associação das Escolas Móveis”, 
mas acerca da sua importância, em jeito de recado, sublinhou que se 
mostrava satisfeito “por ver que a Misericórdia pode legar à infância da 
Figueira um estabelecimento de educação que muito há-de contribuir para, 
moral e fisicamente, tornar são o espírito da raça nova (…)” 

 
 
 

  



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

131 

 

VI ‒ INAUGURAÇÃO DO JARDIM-ESCOLA JOÃO DE DEUS 

Na reunião da Mesa da Misericórdia de 15/4/1914, foi tomada a 
deliberação de comunicar à Associação das Escolas Móveis que se 
encontravam concluídas as obras do Jardim-Escola João de Deus e, por 
isso, era formalmente dirigido àquela Associação o convite para a sua 
gestão pedagógica. 

Em resposta, com a data de 4 de Maio, a mencionada Associação diz 
aceitar “gostosamente a administração provisória do referido Jardim-
Escola e logo que as suas receitas o permitam, a tornará efectiva”. 

A inauguração chegou a estar marcada para o dia 10 desse mês (Maio), 
mas seria, porém, adiada para Setembro, desconhecendo-se as razões do 
atraso. 

Vivia então o país um momento de considerável calma proporcionada 
pelo Governo de Bernardino Machado (governante muito ligado ao 
progresso da Figueira da Foz) que criou legislação para amnistiar delitos 
políticos que envolviam católicos, monárquicos, anarquistas etc., o que 
permitiu que o acto inaugural do Jardim-Escola viesse a constituir um 
invulgar momento de convivência pacífica. 

A realidade, porém, era diferente, pois latejava entre as elites uma 
pertinaz desconfiança, da qual era exemplo o comportamento da imprensa 
perante um momento que era, indubitavelmente, um marco histórico visto 
ser a primeira visita de um Presidente da República à Figueira da Foz. 

O modo como a política partidária se fazia sentir, está bem patente na 
maneira como a Gazeta da Figueira (do Partido Republicano Evolucionista) 
menosprezou o acontecimento, quando noticiou de forma lacónica (edição 
de 1/8/1914), a chegada à cidade do Presidente da República, Manuel de 
Arriaga, “para passar uns dias em Buarcos”. Para apimentar a informação 
acrescentava-se que, na recepção que lhe foi prestada não esteve presente 
a Câmara por deficiência de comunicação, mas que, posteriormente, os edis 
foram a Buarcos apresentar cumprimentos. 

Esta frieza jornalística contrastou com o afã d’A Voz da Justiça que, no 
mesmo dia, deu enorme realce à visita presidencial. 
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Mas a Gazeta da Figueira, que na edição do dia 5 (Setembro) anunciara 
as presenças do Presidente da República e do Ministro da Instrução (o que 
não veio a acontecer) nas cerimónias de inauguração do Jardim-Escola, 
voltou a não conseguir disfarçar a sua aversão à figura de Manuel de Arriaga 
(que era apoiado por Afonso Costa), quando noticiou, na edição do dia 9, 
sem qualquer referência à inauguração do Jardim-Escola e induzindo em 
erro os seus leitores, que partira na véspera para Lisboa, o Chefe do Estado 
“que em Buarcos tem estado com sua família”. 

 
 

 
 
A reportagem da inauguração do Jardim-Escola saiu primeiro no jornal 

A Voz da Justiça (8/9/1914), dando-lhe o repórter uma acentuada 
coloração político-pedagógica que se percebia no título: “A infância da 
Figueira da Foz tem aberta desde domingo, a sorrir-lhe e a atraí-la uma casa 
modelar, alegre, florida para nela ser ministrada a primeira educação”. 

A saúde e a educação constituíram as principais prioridades da 1.ª República Portuguesa. 
Comungando empenhadamente neste ideário, Afonso Ernesto de Barros teve de derrubar fortes 
entraves para poder conseguir que o início da construção do Jardim-Escola João de Deus 
assinalasse em 1911, o primeiro aniversário do regime 
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Por seu turno, a Gazeta da Figueira, para disfarçar o relacionamento 
avinagrado que mantinha com a Misericórdia, coloriu a notícia em tons 
líricos, como se verifica no passo em que salientava o desaparecimento do 
antigo touril: “Essa velha construção, de muros meio derrocados e de 
aspecto tristonho desapareceu, tendo sido substituída por outra alegre e 
risonha que, depois de devidamente arranjada e arborizada, deve ficar um 
encanto para toda a gente e muito principalmente para as 80 criancinhas 
que ali vão saltar e brincar (…)”. 

A notícia da Gazeta da Figueira não deixou de realçar a importância do 
Jardim-Escola, mas, simultaneamente, desvalorizou o papel do Visconde, 
preferindo dizer que “isso deve-se a um conjunto de boas vontades, à 
Misericórdia, que muito auxiliou a iniciativa, à benemérita Associação das 
Escolas Móveis que continua a sua abençoada e patriótica missão de 
difundir a instrução e de proteger os pequeninos, e ainda ao dr. João de 
Deus Ramos que tão alevantadamente tem sabido honrar o nome de seu 
pai, perpetuando d’uma forma correcta e simpática a sua obra grandiosa”. 

O sectarismo político da Gazeta da Figueira chegou ao ponto de não 

mencionar a presença de Afonso Costa, decerto a figura mais polémica que 

participou no acontecimento. Essa presença não escapou, obviamente, ao 

jornal A Voz da Justiça que registou a sua chegada ao local “acompanhado 

de sua gentil filha e de seu irmão, o Senador Artur Costa”. 

No restante, ambos os jornais afinaram no mesmo tom descritivo, e 
assim foi divulgado que o Presidente da República estivera acompanhado 
pelo seu secretário particular (seu genro Henrique de Barros, filho do 
Visconde) e que na sessão inaugural esteve ladeado pelo Prof. Dr. 
Guilherme Moreira (reitor da Universidade de Coimbra) que representava 
o presidente do Ministério (Bernardino Machado) e Ministro da Instrução; 
e pelo dr. Pereira Gil, Governador Civil substituto. 

As intervenções estiveram a cargo do Provedor, Afonso Ernesto de 
Barros; professor Eloy Amaral, da Associação das Escolas Móveis; reitor 
da Universidade de Coimbra; e, finalmente, o Presidente da República. 

Pelas notícias não há indicação de que alguém tenha falado em nome 
da Câmara Municipal que teve como seu delegado o vereador Lino Pinto 
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que, para além de ser o director da Gazeta da Figueira, representou também 
o Centro Republicano Evolucionista José Falcão. 

Registe-se ainda que a guarda-de-honra foi prestada por elementos dos 
Bombeiros Voluntários e que, de imediato, foram abertas as inscrições para 
a frequência do Jardim-Escola, inscrições que podiam ser feitas, 
localmente, ou no estabelecimento de um membro da direcção, José Neto 
Brás, comerciante na Praça Nova. 

Pela leitura da Acta relativa à cerimónia inaugural do Jardim-Escola, é 
possível ter uma noção muito aproximada da forma como o acontecimento 
foi, politicamente marcante, não apenas pela presença de tantas entidades 
(civis, académicas, militares, políticas, associativas etc.), mas também como 
eram perceptíveis as clivagens político-partidárias que, logo no ano 
seguinte, provocaram novas e fortes convulsões. 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

135 

 

VII ‒ TRANQUILIDADE ADMNISTRATIVA E INSTABILIDADE POLÍTICA 

A partir de então a gestão da Santa Casa da Misericórdia passou a 
contar com uma nova valência (apoio à infância), situação inédita no nosso 
país e que antecipou uma filosofia de acção que só foi adoptada pelas 
Misericórdias em tempos relativamente recentes. 

 Como é fácil de compreender, a Misericórdia da Figueira da Foz só 
por razões sociológicas enveredou por este apoio à criança, pois já era 
muito difícil manter em funcionamento um Hospital. Por isso, foi forçoso 
recorrer à generosidade popular e, logo no mês de Outubro, os jornais 
publicavam a primeira lista de donativos, salientando-se a oferta, por parte 
do Provedor (Visconde), de “uma arroba de bacalhau inglês". 

As listas de donativos foram sendo publicadas com regularidade e em 
Dezembro, o Jardim-Escola organizou a sua primeira “Árvore de Natal” 
que incluiu a distribuição de brinquedos, oferecidos por senhoras da 
Figueira da Foz. 

As eleições para a Mesa e Definitório da Misericórdia, para o biénio 
1914-15, foram apenas referidas nas páginas d’A Voz da Justiça que 
considerou a reeleição dos membros daqueles órgãos como “a melhor 
prova do quanto é apreciada a sua zelosa administração”. 

Sem que existam explicações concretas, mas possivelmente, por razões 
de bom senso, a verdade é que a partir dessa data a postura da Gazeta da 
Figueira, passou a ser mais cordata, como se pode verificar pelo modo como 
na edição de 6/1/15, apelava ao contributo dos cidadãos para apoiarem o 
Jardim-Escola “para que ele possa conseguir levar a cabo a sua humanística 
cruzada”, qual seja a de “levar aos filhos de todos os portugueses, 
especialmente dos mais desfavorecidos, as primeiras luzes da instrução, 
insuflando-lhes desde pequeninos o conjunto das virtudes cívicas que serão 
a base do seu carácter futuro, como homens e como cidadãos”. 

Este texto servia para anunciar que tinha sido divulgada uma “circular”, 
ou seja um comunicado, apelando à oferta de donativos, documento que 
era assinado pelo Visconde (Afonso Ernesto de Barros), coronel Afonso 
de Sousa, prof. Eloy do Amaral, José Neto Brás e prof. José Ferreira Lobo. 
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Todavia, esta acalmia parece ter sido “sol de pouca dura” porque os 
líderes políticos reagiram, de imediato, às convulsões nacionais que, 
naturalmente, produziram alterações em todo o aparelho de Estado, 
nomeadamente no que dizia respeito às câmaras municipais que mudavam 
consoante a cor dos Governos. 

Essas refregas repercutiam-se nas colunas dos jornais e o 
abrandamento a que fizemos referência, foi interrompido logo em Janeiro 
de 1915, quando a Gazeta da Figueira rotulou de “Infâmia Final” o 
comportamento dos “Democráticos” no caso do “movimento das 
espadas” que levou alguns militares ligados à implantação do regime (como 
Machado Santos) a entregarem, simbolicamente, ao Presidente da 
República as suas espadas. Esta rebelião teve por base a demissão do major 
Craveiro Lopes (pai do general que viria a ser Presidente da República), 
que já estivera envolvido num processo na Figueira da Foz, quando prestou 
serviço no Regimento de Infantaria 28. 

O posicionamento ideológico dos principais jornais figueirenses tinha 
como barómetro o modo como era feito o acompanhamento da vida da 
Misericórdia em virtude do enquadramento cívico do Provedor Afonso 
Ernesto de Barros. Por isso, a Gazeta da Figueira, que nalgumas vezes se 
limitava a um parcimonioso tratamento informativo, já não se coibia de 
tratar de forma depreciativa, os casos mais ou menos insólitos, como 
aconteceu na edição de 4/9/1915. Nessa data, na secção “Ecos”, aquele 
jornal trazia a lume, sem referir nomes, o caso de “um pobre homem de 
uma localidade do concelho” que trouxe um filho ao Hospital, mas que 
não pôde ser internado por falta de camas. Acrescentava a informação: 
”Nós não compreendemos como se passam coisas destas e custam-nos a 
acreditá-las, porque o Hospital da Figueira é… uma Misericórdia”. 

Era sempre em um tom positivo que A Voz da Justiça noticiava os 
acontecimentos que envolviam a Misericórdia. Sendo notório que possuía 
melhores fontes de informação, este jornal procurava, acima de tudo, 
congregar boas vontades e, por isso, noticiava na sua primeira edição de 
1915, que o cidadão José Antunes Martins contemplara no seu testamento 
com 5.000$00 a Misericórdia, assim como inseria o anúncio para o 
preenchimento da vaga do lugar de chefe da Farmácia. Ao longo do ano 
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foram abundantes neste jornal, as notícias sobre os donativos, ou 
espectáculos que se realizavam no Casino a favor do Jardim-Escola. 
Relativamente ao Hospital, fora divulgado que Luís Gonçalves Santiago 
oferecera o “estojo de cirurgia” que pertencera a seu irmão o dr. António 
Santiago. 

Em Fevereiro (no dia 9) aquele jornal (A Voz da Justiça) publicava, com 
a nítida intenção de incentivar a opinião pública, uma lista das pessoas que 
contribuíram com donativos para o Jardim-Escola. Essa lista era composta 
por Adelaide Cruz (5 Kg de macarronete e 5 de arroz); Leonor Gaspar de 
Lemos (1 arroba de arroz); Maria da Glória Silva Pessoa (4 caixas de figos); 
Maria José Gaspar de Barros (2 dúzias e meia de ovos); Palmira Janini 
Antunes (4 kg de pão); José Neto Brás (3 litros de óleo de fígado de 
bacalhau); e o aluno Laurentino Oliveira Bronze (1 kg de toucinho). 

Foi também através d’A Voz da Justiça que se conheceu a constituição 
dos órgãos da Misericórdia eleitos para o biénio 1915-1916, com a seguinte 
formação: Mesa-Afonso Ernesto de Barros (Provedor), Arnaldo Pinto 
Ribeiro dos Santos, Augusto de Oliveira, Frutuoso Abel dos Santos, José 
Cardoso Santiago, Joaquim Duarte Mendes e Inácio Pinto. Substitutos: 
Manuel Jorge Cruz [director d’A Voz da Justiça], António Pestana da Costa, 
Joaquim Ribeiro Gomes, António Maria da Silva, José Carlos da Silva 
Pinto, Adrião Alves Santiago e António Marques de Oliveira. Definitório: 
dr. José Gomes da Cruz, António Mendes da Silva, João da Silva Pestana, 
Francisco Maria de Oliveira, António Luís Soares, Júlio Freire de Ataíde e 
José Neto Brás. 

Ainda relativamente ao Jardim-Escola, A Voz da Justiça, fazia menção, 
nas últimas edições do ano de 1915, às festas de Natal que ali iriam ser 
realizadas, ao mesmo tempo que disponibilizava as suas páginas para a 
subscrição de donativos com vista à aquisição de um órgão musical, 
subscrição que foi aberta com 10$00 pelo dr. Magalhães Lima (Grão-
Mestre do Oriente Lusitano) que visitara aquele estabelecimento de ensino 
e, com igual quantia, por Fortunato Augusto da Silva, também membro da 
maçonaria. 
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VIII ‒ A PRIMEIRA GRANDE GUERRA MUNDIAL 
 

A reconhecida animosidade entre A Voz da Justiça e a Gazeta da Figueira, 
assente nas diferenças que separavam as forças políticas a que estavam 
ancoradas, voltou a registar “tréguas” no ano de 1916. 

Entre as várias razões que podem ser apontadas para explicar a 
situação, avultava o estado bélico que se vivia (1.ª Grande Guerra) e que 
levou à formação do Corpo Expedicionário Português, aproximando 
Afonso Costa e António José de Almeida, apoiantes do governo chamado 
de “União Sagrada” que viria a ser contestado por Machado Santos, 
sublevando mesmo algumas unidades militares. 

A essa revolta militar aderiram as unidades aquarteladas na Figueira da 
Foz (RI 28 e RAL 2), mas o seu levantamento foi prontamente jugulado 
pelas forças que foram enviadas para esta cidade. 

Por estas, ou outras razões, a Gazeta da Figueira que neste ano de 1916, 
viu desaparecer o seu fundador (Augusto Veiga) passou a ostentar no 
cabeçalho o rótulo de “Jornal Independente”. 

A situação do país alterou-se, profundamente, de tal modo que as 
autoridades passaram a permitir apenas manifestações patrióticas e a 
proibir as de cariz fracturante, como foi o caso do comício anticlerical que 
esteve marcado para a Figueira da Foz. 

 

Foi também neste ano (1916) que a Associação Comercial e Industrial 
da Figueira da Foz (ACIFF) passou a ostentar a sua actual designação. Era 
presidente desse organismo de classe, o dr. Joaquim José Cerqueira da 
Rocha. 

 

Ainda relativamente à Gazeta da Figueira, era agora notório que a sua 
orientação passou a dedicar maior atenção à vida do Jardim-Escola, ou da 
Misericórdia, muito embora, uma vez por outra, se soltassem algumas 
chispas que pareciam ser mais de ordem pessoal do que institucional. 

Por isso, e como já não sucedia há bastante tempo, o jornal publicou 
em 29/7/1916, a constituição dos órgãos da Misericórdia, eleitos na 
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semana anterior. Com o Visconde Afonso Ernesto de Barros a ocupar, 
uma vez mais, o lugar de Provedor, a Mesa incluia ainda os nomes de 
Alexandre Lopes Ribeiro Xisto, Florêncio Monteiro de Figueiredo, José 
Carlos da Silva Pinto, António Pestana da Costa, João da Silva Pestana e 
João Jorge Coimbra. Preenchiam o Definitório, os seguintes irmãos: 
Nestório Dias, João Maria d’Assunção e Costa, Júlio Freire de Ataíde, 
Joaquim Custódio Feteira, Joaquim Ribeiro Gomes, Manuel Jorge Cruz e 
João dos Santos. 

Também A Voz da Justiça publicou a constituição dos órgãos 
estatutários da Misericórdia, mas, antes do acto eleitoral que decorreu em 
Julho, este jornal publicara, no dia 3 do mês anterior, em jeito de divulgação 
e de sensibilização, uma referência ao Relatório e Contas que iriam ser 
apresentados. Na observação que era feita dizia-se que, como os anteriores, 
é “um documento interessante, fotografando com a maior clareza toda a 
vida daquela benemérita instituição”, assim como eram tecidas elogiosas 
considerações à figura do Provedor. 

Sobre as contas era adiantado que os custos (no período 1914-1915) 
ascenderam a 5.961$18; da Farmácia, a 1.764$36; e da Mata, a 325$12. Nas 
receitas, para além dos donativos no valor de 27$00, havia a registar o 
legado de José Antunes Martins, no valor de 5.000$00. O capital total da 
Misericórdia (reportado a Julho de 1915), era de 163.373$19, e o saldo 
(positivo) da gerência fora de 2.867$58. 

A Gazeta da Figueira, apesar de ter atenuado a sua postura em relação à 
Misericórdia, não perdeu a tendência crítica, como se constata pelo 
seguinte comentário: ”Ora, com um capital importante como este é, podia-
se fazer muito mais do que se faz. Para a população da Figueira é 
insuficiente o Hospital pelo reduzido número de doentes que recebe.  
Da importância capitalizada podia retirar-se sem prejuízos futuros, algumas 
verbas para melhorar o Hospital (…)”. 

Como habitualmente, a Misericórdia não respondeu, publicamente, a 
estas insinuações, preferindo antes publicar um anúncio relativo à 
candidatura das pessoas que se achassem em condições de receber os fatos 
(10) que, anualmente, eram entregues nos termos do legado de Rosa 
Lantelme Loureiro.  
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Esclareça-se que este legado, aparentemente benéfico para a 
Misericórdia pelo quantia em questão, acabou por se transformar num 
problema social e financeiro, face aos encargos que o oneravam e, de 
acordo com José Pinto dos Reis (in A Misericórdia da Figueira e o seu Hospital), 
chegou mesmo a afectar o relacionamento entre o dr. António dos Santos 
Rocha (na situação de advogado) e o Provedor, Afonso Ernesto de Barros. 

Em Julho (2/7/1917), A Voz da Justiça publicou a lista sufragada na 
últimas reunião da assembleia geral da Misericórdia, com vista à formação 
do novo elenco directivo. Como era de esperar, o Visconde Afonso 
Ernesto de Barros continuou como Provedor, tendo como companheiros 
na Mesa, João Gaspar da Silva, Henrique Gonçalves Mendes, António Luís 
Soares, Joaquim Custódio Feteira, Fortunato Augusto da Silva, João Maria 
Rocha. Integravam o Definitório, Nestório Dias, João Maria d’Assunção 
Costa, Sotero Simões d’Oliveira, António Neto Brás, José Jorge Ribeiro, 
João dos Santos, José Carlos da Silva Pinto. 

  
 Neste ano (1917), no mês de Abril, tombou na frente europeia da  

1.ª Grande Guerra Mundial, o primeiro soldado português, o figueirense 
António Gonçalves Curado. 

 
A participação de Portugal naquele conflito que dividiu os portugueses 

(com excepção da defesa dos territórios africanos) foi, obviamente, seguida 
de modo diferente pelos jornais da Figueira da Foz, face aos seus 
alinhamentos políticos, sendo a posição de A Voz da Justiça de franco 
apoio. 

Por isso, foi também de modo diferente que os citados periódicos 
reportaram o golpe militar de Sidónio Pais (5/12/1917) que derrubou o 
Presidente da República (Bernardino Machado) e destituiu o chefe do 
Governo (Afonso Costa), instaurando uma ditadura com o apoio do 
Partido Unionista. 

A chamada “República Nova”, ou seja o sidonismo, foi, fortemente, 
contestada pelos partidos mais à esquerda e as alterações que trouxe à vida 
nacional tiveram, naturalmente, reflexos na vida da Figueira da Foz. 
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IX ‒ O SIDONISMO E A PNEUMÓNICA 
 

Como outras instituições também a Misericórdia sentiu os efeitos da 
chegada ao poder de Sidónio Pais (1917), na sequência de um período, 
extremamente, conturbado. Caracterizando-se pela imposição de um clima 
repressivo, esses efeitos por vezes não passaram dos bastidores, mas já 
outros chegaram, com algum estrondo, à opinião pública figueirense. 

O primeiro caso envolveu o município, não através do executivo, mas 
sim do administrador do concelho, cargo que não era de eleição e que 
detinha funções policiais, para além de ser os “olhos e os ouvidos” do 
Poder Central. Por isso, e na sequência da purga do sidonismo, foi 
nomeado para desempenhar aquelas funções na Figueira da Foz, um tal 
Alexandre Nogueira Mimoso. 

A primeira “grande acção” do administrador do concelho vem relatada 

na primeira página da Gazeta da Figueira (edição de 13 de Abril de 1918), 

através de um comunicado da Misericórdia, relatando todos os 

acontecimentos (com transcrição de documentos) e assinado pelo 

Provedor (em exercício) Fortunato Augusto da Silva. 

O pedido de publicação, bem como o conhecimento que se dava ao 

Governador Civil, era justificado “Para que o público fique sabendo do 

desacato feito à Misericórdia desta cidade pelo administrador deste 

concelho, sr. Alexandre Nogueira Mimoso, no dia 27 de Março e como os 

factos, realmente, se deram”. 

Pelo resumo dos documentos ficou a saber-se que o então Provedor 
(em exercício) Fortunato Augusto da Silva, que substituía o titular Afonso 
Ernesto de Barros, fora procurado no seu local de trabalho (no dia 18 de 
Março) por um funcionário camarário que era portador de uma mensagem 
do administrador do concelho, para que fosse internada uma meretriz, 
gravemente, doente. Verbalmente, foi comunicado que o Hospital não 
tinha condições para isso, pelo que o que poderia ser feito era o seu envio 
para Coimbra, o que veio a acontecer, mas teve de regressar à Figueira por 
não haver camas no Hospital da Universidade. 
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Na sequência, no dia 23, o administrador do concelho invadiu as 
instalações da Misericórdia, ameaçou fisicamente o cartorário que foi 
obrigado a mandar chamar o “mesário de serviço”, João Maria Rocha e 
este, por sua vez, solicitou a presença do médico Frederico Nogueira de 
Carvalho que “verificou não ser grave o caso”.  

Porém, e ainda nesse mesmo dia, o administrador do concelho, 
acompanhado de forças policiais e do delegado de Saúde, invadiu o banco 
do Hospital e deu voz de prisão ao enfermeiro, forçando o internamento 
da doente. 

No protesto que foi enviado ao Governador Civil era dito que o 
Hospital da Misericórdia não tinha condições financeiras (vivia sem 
subsídios da Câmara e do Estado), nem possuía “espaços próprios para 
meretrizes”. 

Esta questão do internamento da meretriz mereceu também, 
obviamente, a atenção do jornal A Voz da Justiça (que, entretanto, havia 
cumprido uma pena de suspensão da publicação de dois meses) o que 
aconteceu na edição de 2/4/1918. A abordagem ao caso não foi feita, 
porém, da forma asséptica como fora tratado na Gazeta da Figueira. 

 Sem camuflar intenções, A Voz da Justiça colocou-se, deliberadamente, 
ao lado da Misericórdia e num texto com o título “Administrador do 
concelho e a Misericórdia”, o colunista aproveitou para, reflexamente, 
zurzir no dr. José Jardim, afirmando que ele “não obstante ser monárquico 
assumido e dos que, militantemente, têm conspirado contra a República, é 
o responsável pela actual situação política na Figueira da Foz. Que 
administrador nos arranjou!”. 

O assunto regressaria às páginas d’A Voz da Justiça, na edição seguinte 

(5/4/1918), em clara defesa da Misericórdia, lendo-se, a dado passo o 

seguinte: “A Figueira carece de um Hospital com diversas enfermarias, 

com diversas clínicas, onde se possa receber atacados de doenças 

infecciosas, contagiosas, dotado de um gabinete de radiografia etc. Mas 

para isso é indispensável que o rendimento do Hospital seja muito elevado, 

o que só a pouco e pouco, com prudente e sábia administração se poderá 

alcançar”. 
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A eleição, por sufrágio directo de Sidónio Pais para Presidente da 
República (e não pelo Congresso como era prática), foi verberada na edição 
de 10/5/1918, d’A Voz da Justiça, que considerava esse acto materializado 
“por uma manada de carneiros e por inimigos da República”. 

No mês de Julho (edição do dia 17) a Gazeta da Figueira dava relevo a 
uma “Pendência de Honra” suscitada pelo já referido administrador do 
concelho, Alexandre Nogueira Mimoso, envolvendo o director d’A Voz da 
Justiça, Manuel Jorge Cruz, por causa de uma notícia publicada por este 
jornal, com o título “Governador Civil”, notícia que, segundo o 
administrador, incluía “frases atentatórias da sua dignidade”. 

Por isso, o visado administrador do concelho incumbiu o major 
Joaquim Torres e o dr. Agostinho Costa Alemão de, como procuradores, 
contactarem Manuel Jorge Cruz, com o fim de lhe exigirem “uma 
retratação, ou uma reparação pelas armas”. Na sua resposta, Manuel Jorge 
Cruz, sem se mostrar intimidado, respondeu às acusações, ridicularizando 
a hipótese de um duelo e aconselhando o administrador do concelho a 
recorrer aos Tribunais. 

Ainda neste mês de Julho de 1918, A Voz da Justiça noticiava a 
realização de eleições na Misericórdia para o período 1918-1919, ficando 
novamente, a liderar a Mesa, Afonso Ernesto de Barros (Provedor). Os 
mesários eram Fortunato Augusto da Silva (vice-Provedor), Artur Abel 
Santos, David Victor Fernandes Duarte, Júlio Cardoso Mendes, João 
Ferreira Simões, António Alves Lourenço. O Definitório era constituído 
por José Carlos da Silva Pinto, Florêncio Monteiro Figueiredo, José Maria 
Gomes Tomé, António Luís Soares, Alexandre Lopes Ribeiro Xisto, João 
Maria Rocha e Joaquim Custódio Feteira. 

De registar que o vice-Provedor, Fortunato Augusto da Silva, por 

pouco tempo exerceu o cargo, sendo o seu falecimento noticiado n’A Voz 

da Justiça, no dia 27/8/1918, aliás, na mesma edição em que foi dado a 

conhecer que tinham sido detidos o editor e o proprietário do jornal, 

respectivamente, Carlos Alves d’Assunção Costa e Manuel Jorge Cruz. 

O nome do administrador do concelho, Alexandre Nogueira Mimoso, 
voltou às colunas d’A Voz da Justiça (17/9/1918), desta feita por causa das 
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detenções do dr. Manuel Gaspar de Lemos, dr. Augusto Gomes Cruz, 
Augusto d’Oliveira e Joaquim Augusto Guedes. 

Entretanto, a Gazeta da Figueira (que ignorou o caso) deu um certo 
relevo ao diferendo entre a Misericórdia e uma Comissão de Hospitalização 
e Saneamento, criada por causa do surto de febre pneumónica, assunto que 
foi noticiado na edição de 12 de Outubro de 1918. 

Apesar do melindre, a situação foi tratada com lisura por ambas as 
partes e, pela leitura dos textos colhe-se a informação de que para suster 
essa epidemia (que vitimou em Portugal mais de 100 mil pessoas), a referida 
Comissão, formada pelo Dr. Luís Wittnich Carrisso e António Azevedo 
enviou à Mesa da Misericórdia um ofício no qual era dito que face à 
necessidade de organizar, com rapidez, um Hospital para socorrer os 
“doentes mais necessitados (…) resolvemos interná-los no Hospital da 
Santa Casa, ficando a nosso cargo a importância da hospitalização”. 

O Provedor, Afonso Ernesto de Barros, depois de ter convocado uma 
reunião, extraordinária, da Mesa, e de ouvir o dr. Nogueira de Carvalho, 
respondeu que “em vista da impossibilidade absoluta do isolamento de 
quaisquer enfermarias ou sala”, fora deliberado “não aceder à resolução de 
V. Ex.as”. 

Em face desta posição da Misericórdia, a Comissão considerou que 
“queremos acreditar que V. Ex.ª e os que o acompanharam nessa 
deliberação tiveram ponderosas razões para a tomar. O nosso fim é apenas 
contribuir com um modesto esforço para a resolução do grave e urgente 
problema (…).” 

A maneira autoritária como Sidónio Pais conduzia o país suscitou uma 
revolta em Outubro de 1918, apoiada pelo Partido Democrático (Afonso 
Costa), tendo sido decretado o “estado de sítio” e efectuadas detenções de 
muitos cidadãos cujo transporte para Lisboa, pelas circunstâncias trágicas 
que o envolveram, ficou conhecido como a “leva da morte”. 

Esta repressão levou para as prisões de Coimbra, o dr. Manuel Gaspar 
de Lemos e Manuel Jorge Cruz, facto que foi noticiado pela Gazeta da 
Figueira (9/11/1918). Na mesma notícia era também dito que esteve na 
Figueira da Foz, Alexandre Nogueira Mimoso (ex-Administrador e actual 
Inspector de Polícia), acrescentando-se que, ”segundo vimos nos jornais 
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da capital, o sr. Mimoso procedeu aqui [Figueira da Foz] a uma importante 
sindicância que dará em resultado mais prisões”. 

O sidonismo viria a findar, praticamente, em Dezembro de 1918, por 

força do atentado que vitimou aquele que foi apelidado de Presidente-Rei.  

 Em 1919, num ambiente político menos crispado, e segundo uma 
notícia publicada n’A Voz da Justiça, a Misericórdia ampliou os seus 
serviços com a abertura ao público da Farmácia que “acabava de ser 
convenientemente sortida com todas as drogas, medicamentos e 
especialidades farmacêuticas”. Dizia-se ainda na mesma notícia que o 
Provedor (Visconde da Marinha Grande) “deu instruções para que as 
classes pobres sejam favorecidas nos preços”. 

O relacionamento entre o jornal Gazeta da Figueira e A Voz da Justiça 
mantinha a conhecida acrimónia que se manifestava, de um modo geral, 
em torno das instituições que cada um “protegia”.  

 Mas, entretanto, o panorama jornalístico da cidade passou a contar 
com mais um título O Figueirense que reaparecera no ano anterior (3.ª série) 
para substituir A Voz da Justiça, enquanto durasse a pena de suspensão que 
lhe fora aplicada. 

Todavia, os seus mentores, com destaque para o dr. José Cardoso (um 
natural do concelho de Pampilhosa da Serra que foi notário na Figueira da 
Foz) decidiram retomar a sua publicação em 19 de Junho de 1919 (4.ª série) 
tendo sido este jornal que no número de 25/12/1920, deu a notícia da festa 
da “prova” dos alunos do Jardim-Escola João de Deus, acontecimento que 
contou com as presenças de Guilhermina Bataglia Ramos (viúva de João 
de Deus) e de seu filho, dr. João de Deus Ramos (da Associação das 
Escolas Móveis), para além do Provedor da Misericórdia (Visconde da 
Marinha Grande) e do dr. Manuel Gaspar de Lemos, Senador eleito pelo 
Círculo de Coimbra. 

A mesma notícia divulgava que em reunião da Assembleia Geral, a 

Misericórdia deliberara ceder o Jardim-Escola (edifício, terrenos e muros) 

à Associação das Escolas Móveis, mediante condições que foram 

publicitadas na edição d’O Figueirense de 29/7/1920.O assunto, não teve, 

no entanto, continuidade, por razões económicas, ou políticas (o processo 
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dependia de autorização ministerial), vindo a concretizar-se muito tempo 

depois (2002), como mais adiante se lerá. 

Como, por diversas vezes, tem sido referido, o jornal A Voz da Justiça 
identificava-se com a linha seguida pelos dirigentes da Misericórdia, 
enquanto que a Gazeta da Figueira perfilhava uma posição conservadora (na 
época com tendências monárquicas) que a levava a conflituar com a 
instituição presidida pelo Visconde da Marinha Grande. 

É exemplo desses conflitos o facto da Gazeta ter publicado, em 8 de 
Setembro de 1920, um texto com o título “Salvemos uma Obra 
Benemérita”, na qual o dr. José Jardim (sobrinho), que acumulava as 
funções na direcção do jornal com as de presidente d’A Obra da Figueira, 
fazia um apelo para que “todos os figueirenses ― republicanos ou 
monárquicos ― concorram para que se mantenham como até aqui”, os 
asilos de velhos e crianças que “estão sem recursos”. 

Classificando, de modo maniqueísta A Obra da Figueira como  
“a melhor obra, a mais caritativa da nossa terra”, o autor do texto 
considerava-a também como “a única merecedora do carinho dos 
figueirenses”. E acrescentava de forma provocatória: “Continuamente 
vemos nos jornais donativos para a Misericórdia, ou para a Sopa dos 
Pobres, duas outras instituições de beneficência que também têm direito a 
ser ajudadas, mas não tanto como os asilos d’A Obra da Figueira”. 

Neste ambiente de “picardia política” a Gazeta, (edição de 28/7/1920) 

informava que tinham sido realizadas eleições na Misericórdia, sendo a 

constituição dos órgãos a seguinte: Mesa-Afonso Ernesto de Barros 

(Provedor), David Victor Fernandes Duarte, Alexandre Lopes Ribeiro 

Xisto, Albano Coelho, João da Silva Rascão. Definitório: João Maria 

Rocha, Benjamin Mendes, Manuel dos Santos Ferreira, José da Silva 

Caiano, José Miguel Pinto da Silva, João Gaspar da Silva e António Luís 

Soares. Este elenco directivo viria a ser reconduzido para o biénio  

1920-1921. 

A nível dos donativos concedidos para as instituições de benemerência, 
eles passaram a ser mais noticiados, dando a Gazeta, naturalmente, mais 
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realce aos que contemplavam A Obra da Figueira, sendo rara a edição em 
que tal não acontecia. 

Por sua vez, O Figueirense, na edição de 5/9/1920, noticiava que 
Madalena Sotto-Maior oferecera à Misericórdia, como forma de 
compensar os gastos efectuados por ocasião do combate à pneumónica, a 
quantia de 4.500$00, resultante de uma oferta sua e da subscrição que 
realizara entre pessoas das suas relações. 

Como era timbre do Provedor da Misericórdia, o artigo da Gazeta da 

Figueira (8/9/1920) que procurava menorizar a instituição, não mereceu 

nenhum reparo. Essa função, como era usual, foi assumida por A Voz da 

Justiça que se incumbiu de prestar o devido “esclarecimento” que foi dado 

na última edição deste ano de 1920. 

Efectivamente, no número de 31/12/1920, A Voz da Justiça incluiu um 
longo trabalho que ocupava 4 colunas da 1.ª página (ilustrado com as fotos 
do Visconde, da frontaria do Hospital e um retrato de José da Silva Soares) 
continuando (a duas colunas), na segunda página. 

Sem visar, directamente, quem quer que fosse, percebia-se, porém, 
quem eram os destinatários da mensagem desse trabalho que tinha como 
título “O que a Figueira tem e o que precisa de ter no capítulo da 
beneficência”, e como subtítulo: “O Hospital da Misericórdia”. 

Depois de um alongado preâmbulo, o autor do artigo entrava na 
concretização, afirmando que “manda a verdade que se diga que grande 
parte da população da Figueira desconhece o Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia. Não se espante o leitor, porque é assim. Sabe-se que o 
Hospital está lá em cima, no Pátio de Santo António. Toda a gente conhece 
a fachada modesta do edifício, alguma, por acaso, podem mesmo conhecê-
lo no interior, ou porque a desventura da doença, ou a dedicação de amigos 
os levasse até lá! Mas não sabem o que é o Hospital! Não conhecem a lista 
enorme de benefícios prestados a tantos infelizes nas horas dolorosas da 
doença, nem sabem de quantos sacrifícios tem sido feita a administração 
zelosa, modelar, escrupulosíssima a que se deve a situação actual, já não 
diremos desafogada, porque não é, mas equilibrada da Santa Casa da 
Misericórdia”. 
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 Mais adiante, como que a afastar qualquer suspeição sobre a 
imparcialidade do artigo, o autor lançava uma série de interrogações, às 
quais respondia com justificações, nomeadamente, quando perguntava: 
“Não terá montado e desenvolvido todos os serviços? Evidentemente que 
não, mas porque não dispõe de recursos indispensáveis para isso”. 

Estabelecendo comparações entre a Figueira da Foz de 1839 (quando 
o Hospital nasceu) e a actualidade, o artigo, enaltecendo a acção de José da 
Silva Soares, bem como a do Provedor Afonso Ernesto de Barros 
(Visconde da Marinha Grande), mostrava como o Hospital estava à altura 
das necessidades do concelho, “satisfazendo os modernos preceitos da 
ciência em evolução constante”, e lançava uma farpa, quando perguntava: 
“Não terão algumas figuras de dinheiro esquecido esta benemérita 
instituição?”. 

Dando a oportunidade ao leitor de “responder como quiser”, o 
trabalho d’A Voz da Justiça, apresentava números relativos ao 
funcionamento do Hospital e, no prosseguimento, o repórter acompanhou 
o Provedor numa visita às instalações, principiando pelo corpo da frente, 
onde se localizavam as quatro Enfermarias para Homens, cujas 
identificações representavam homenagens a figuras como “José da Silva 
Soares”, “Júlio Moiro”, “Soares de Menezes” e “João Costa”. 

A visita teve continuidade na outra ala (do lado da Mata), nas três 
Enfermarias para Mulheres baptizadas com os nomes de “Carlos Relvas”, 
“Afonso de Barros” e “Júlio Gomes”. 

Entalecendo as vistas que se colhem das Enfermarias, o seu arejamento 
e asseio, o artigo frisava a questão da falta de roupa, mas justificava-a com 
o recurso à citação de uma observação do cartorário António Martins 
Cardoso: “pois, se uma peça de algodão custa quarenta e tal escudos”.  

Já a Sala de Operações e o Banco mereceram reparos por serem 
acanhadas, incompletas e sem conforto, pelo que se impõe a sua 
transformação, muito embora o autor do artigo esclarecesse que “ dinheiro 
não há”. Aliás, sobre isso exemplificou com as contas de 1918-1919 que 
terminaram com um saldo de 38$05, e que nas de 1919-1920, haveria um 
défice de 3.500$00, “se não tivesse havido um subsídio do Estado no valor 
de 5.000$00”. 
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A parte final do artigo foi reservada para a desmontagem das críticas, 
dizendo-se que não há “Nada mais injusto. Essas censuras traduzem, 
quando não uma hostilidade disfarçada e criminosa, uma lamentável 
ignorância da vida financeira da benemérita instituição”. 

Esta afirmação era complementada com o esclarecimento de que a 
Misericórdia vivia dos rendimentos dos seus capitais “que em Junho de 
1919,estavam representados por 161.000$00” e não tinha outras receitas, 
para além do tratamento dos doentes, que no ano anterior (1919), fora de 
1.518$45, número revelador do desequilibrio das contas. E a situação, no 
entender do jornalista, seria mais grave, se não fosse a “administração 
rigorosa” do Provedor (Visconde) e a dedicação do dr. Nogueira de 
Carvalho “que vai todos os dias ao Hospital por 300$00 anuais”. 

Antes de terminar, o artigo lançava um desafio àqueles que na época 
estavam perto do poder, a propósito do Hospital: “É preciso melhorá-lo? 
Que se lembrem dele os homens de influência e de dinheiro”. 

O último parágrafo ia directo para o dr. José Jardim, como resposta ao 
seu artigo sobre A Obra da Figueira. Demonstrando ausência de 
sectarismos, A Voz da Justiça dizia aceitar o repto e dirigia aos seus leitores 
um convite para acompanharem, brevemente, o jornal “até essa outra bela 
instituição local, igualmente digna de carinho e da protecção dos 
figueirenses, A Obra da Figueira, asilo de velhos e crianças, sobre a qual 
também é necessário fixar a atenção”. 

A mensagem do artigo d’A Voz da Justiça foi, devidamente, 
compreendida, pelo dr. José Jardim que não deixou arrefecer o assunto e, 
assim, no primeiro número do ano de 1921, número especial para assinalar 
o 30.º aniversário da Gazeta da Figueira, inseriu na primeira página um artigo 
com o título “Obra da Figueira”. Nesse trabalho, o autor considerava que 
o ano anterior fora “abençoado para os velhos e crianças que ‘A Obra da 
Figueira’ sustenta nos seus dois asilos”, por força dos donativos 
concedidos. Enumerava depois os contributos recebidos, com realce para 
os do Grupo Dramático do Ginásio Clube Figueirense que organizara uma 
récita; o de Maurício Dias (intermediário da oferta de 3 arrobas de bacalhau 
por parte da Companhia Lusitânia), bem como o de Carlota de Meyrelles 
Gramacho e Jacinto Augusto de Santiago Gouveia que entregaram, 
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respectivamente, as quantias de 10 contos e 50$00. Na edição seguinte, o 
jornal acrescentava alguns outros donativos que não tinham sido 
mencionados, nomeadamente, o de Madalena Sotto-Maior (500$00). 

Mas as divergências de ordem ideológica com A Voz da Justiça 
prosseguiram com uma notícia inserta na Gazeta em 20/4/1921, que 
acusava a recepção do Relatório e Contas (1919-1920) da Santa Casa da 
Misericórdia. Sobre o seu conteúdo até era feita uma referência elogiosa, 
mas sempre ofuscando o trabalho da Mesa administrativa, como quando 
afirmou: “Apesar da carestia da vida a Santa Casa tem conseguido manter 
o seu Hospital, mercê dos donativos que diversos beneméritos lhe têm 
dado e do rendimento do seu capital que é de 166.167$05”. O tom 
malévolo era aumentado logo a seguir: “Felizmente a Santa Casa ― oxalá 
pudéssemos dizer outro tanto de uma tão grande e mais benemérita ‘A 
Obra da Figueira’! ― vai vivendo sem grandes sacrifícios, pois que nesta 
gerência não precisou de tocar no seu capital e, antes pelo contrário, 
aumentou-o com 2.430$00, com a compra de fundos (…)”. 

Até ao fim do ano de 1920, a Gazeta da Figueira não publicou qualquer 
informação relevante, relativamente à Misericórdia, mas A Voz da Justiça 
inserira já em 11/2/1921, uma reportagem efectuada n’A Obra da Figueira 
e cujo estilo parecia indicar que o seu autor fora José da Silva Ribeiro que, 
regressado da 1.ª Grande Guerra (estivera em Moçambique a combater 
contra os alemães) assumira no jornal as funções de “secretário da 
redacção”. 

Nitidamente para mostrar o interesse que também devotava à 
instituição (A Obra da Figueira), o jornal A Voz da Justiça, tal como fizera 
em relação ao trabalho realizado na Misericórdia, concedeu-lhe destaque 
de primeira página, ilustrado com fotos. O conteúdo do artigo consistiu 
numa visita às instalações do Asilo de Velhos (cujo edifício vai da Rua 
Nova à Rua da Clemência), e ao Asilo da Infância, na Rua Vasco da Gama 
que o autor situava próximo do quartel de Infantaria28. 

O trabalho jornalístico principiava com um apanhado histórico sobre 
as origens d’A Obra da Figueira e na visita, conduzida pelo padre Jaime 
Ferreira, o repórter registou “que não podiam ser mais agradáveis as 
impressões”, lamentando apenas que os velhos não disponham de um 
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quintal para recreio, e que as suas amplas instalações contrastavam, 
negativamente, com as que eram destinadas às jovens. 

Na edição seguinte (18/2/1921), A Voz da Justiça publicava uma carta 
de agradecimento do dr. José Jardim, que aproveitou para prestar 
esclarecimentos sobre os reparos mencionados. 
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PARTE 5 
 

MISERICÓRDIA EM NOVO CICLO 

 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

156 

 

 

  



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

157 

 

I ‒ A RESIGNAÇÂO DO VISCONDE  

Foi lutuoso o começo do ano de 1921, tanto para a Misericórdia como 
para a cidade, visto que faleceram no mês de Fevereiro, o benemérito 
Visconde Sousa Prego e o dr. Aníbal Augusto de Melo, notário e advogado 
que prestou relevantes serviços aos Bombeiros Voluntários e à Santa Casa 
da Misericórdia. 

 

Em contrapartida a vida económica recebeu melhores notícias que 
diziam respeito à criação, oficial, da Junta Autónoma do Porto e da Barra. 
Esta velha aspiração fora agora concretizada graças à intervenção do 
senador Manuel Gaspar de Lemos. 

 

As contas da Misericórdia (que tinham motivado as críticas da Gazeta) 
eram, no entendimento d’A Voz da Justiça, decorrentes das dificuldades que 
o país teve de suportar por causa da intervenção na 1.ª Grande Guerra. 

Revelando compreensão pela situação, o jornal salientava o papel dos 
dirigentes nos seguintes termos: “Para se administrar uma instituição como 
esta, para que a sua vida financeira possa manter o indispensável equilíbrio 
sem, contudo, se perturbar o exercício da missão humanitária que lhe 
compete, necessário se torna da parte dos administradores, muito rigor e 
muita dedicação. Porque é preciso que essa administração seja a um tempo 
rigorosa e carinhosa”. 

Na parte final o artigo salientava o facto de, apesar de tudo, ter havido 
um saldo positivo, assim como destacava a figura do Provedor (Visconde 
da Marinha Grande) “que há 39 anos ali vem exercendo a sua benemérita 
acção com amor e isenção dignos de louvor”. 

Em Maio, A Voz da Justiça, numa clara demonstração da consideração 
que devotava às instituições figueirenses de beneficência, apelava à 
solidariedade da população para socorrer A Obra da Figueira cujos “asilos 
atravessam uma situação desgraçada”. 

Por outro lado, o mesmo jornal, sobre um assunto que também lhe era 
muito caro, noticiava que a Associação de Instrução Popular adquirira, em 
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Alhadas, uma parcela de terreno (anexa à que fora legada por Fortunato 
Augusto da Silva), destinada à construção do que viria a ser o segundo 
Jardim-Escola do concelho. 

A notícia da convocação da reunião da Assembleia Geral da 
Misericórdia para a realização das eleições, foi dada na edição de 
15/7/1921 d’A Voz da Justiça, número no qual também era feita referência 
ao estado de saúde do Provedor Afonso Ernesto de Barros, bem como à 
sua benemérita acção na Misericórdia e no Jardim-Escola. 

Foi nessa reunião que o Provedor Afonso Ernesto de Barros anunciou 
a sua intenção de se retirar no que foi acompanhado, de forma solidária, 
pelos restantes membros dos corpos directivos, o que motivou a 
convocação de uma nova reunião para o dia 6 de Agosto. 

A referência a essa reunião foi feita, sem grande destaque, na edição do 
dia 29 desse mês, limitando-se A Voz da Justiça a informar que fora 
escolhido para Provedor o cidadão João dos Santos. No entanto, essa 
mesma notícia procurava sensibilizar a população para a necessidade da 
Misericórdia continuar a ser apoiada. 

Esta alteração profunda na vida da Misericórdia passou, praticamente, 
ao lado da Gazeta da Figueira, que só a referenciou em finais de Setembro. 
Por sua vez O Figueirense, deu conta do acontecimento, mas com um 
tratamento lacónico e acintoso, no canto inferior esquerdo da página 2, da 
edição de 28/8/1921, com o título “Nova Administração do Hospital da 
Figueira”. 

Este jornal (agora dirigido pelo dr. Pedro de Almeida que substituira o 
dr. José Cardoso) principiava por informar que “Por falta de saúde, pediu 
a demissão de Provedor do Hospital da Misericórdia, o sr. Visconde da 
Marinha Grande que durante muitos anos exerceu aquele cargo”. Depois, 
em jeito de crítica, referia que tinha tido conhecimento do caso 
“Particularmente, porque oficialmente nada nos foi comunicado. Sabemos 
ter sido eleita nova Mesa que, por si, elegeu, respectivamente, provedor e 
vice-provedor, os srs. João dos Santos e Augusto Oliveira, dois cavalheiros 
credores das nossas homenagens”. 

E, como que num ajuste de contas, o autor do artigo acentuava: 
”Felicitando os srs. Santos e Oliveira pela honra que lhes conferiram os 
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seus colegas em os nomearem para tão espinhosos cargos, só uma coisa 
desejamos: ― que o Hospital da Misericórdia acolha de preferência os 
pobres mais necessitados dos seus serviços, para que não suceda o que 
tantas vezes sucedeu: ― os ricos terem entrada franca naquele 
estabelecimento de caridade e os pobres só à força de muitos pedidos 
encontravam lá uma enxerga que os acolhesse. Só isso”.
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II ‒ OS PROJECTOS DA NOVA MESA  

Ao contrário do Provedor cessante que, via de regra, não respondia a 
insinuações veículadas pelos jornais, os novos dirigentes da Misericórdia, 
decerto, mais identificados com outras formas de comunicar, ripostaram 
ao artigo publicado na Gazeta da Figueira (28/8/1921), com um texto que 
saiu na primeira página desse jornal na edição de 11 de Setembro, com o 
título “Hospital da Misericórdia”. 

Assinada pelo vice-Provedor Augusto de Oliveira, a comunicação da 
Misericórdia, redigida correctamente, tanto em termos estilísticos como 
cívicos, começava por estar solidária com os antigos dirigentes e, 
salientando que, muito embora o artigo fosse lisonjeiro para os actuais, 
havia necessidade de prestar esclarecimentos porque, a Mesa “apesar de 
formada por irmãos que não tiveram interferência na administração do ano 
findo, reconhecem o escrupuloso cuidado com que os seus antecessores 
cumpriram o seu mandato”. 

Com elegância, mas também alguma acutilância, o comunicado 
convidava a Gazeta a apreciar as contas que lhe eram enviadas com o texto 
(que foi publicado na íntegra) para verificar “com os seus próprios olhos 
quanto foi injusta a aludida notícia por V. Ex.ª publicada, na parte em que 
afirma que os ricos têm entrada franca no Hospital e os pobres só à custa 
de muitos pedidos ali encontram uma enxerga que os acolha”. 

A este comunicado respondeu a Gazeta, ainda na mesma edição, 
lamentando não terem sido verdadeiras as informações prestadas e, para 
desviar atenções, alongava-se na enumeração dos projectos da nova Mesa 
da Misericórdia. 

Terminava a nota da Gazeta, numa cabal demonstração da sua 
animosidade contra a Misericórdia, com a seguinte justificação: ”E desde 
que se desfaça a atmosfera de antipatia (injustificada, pelo que se vê da 
exposição feita pelo sr. Oliveira) que pesa sobre aquela casa de caridade, a 
nova Mesa Administrativa verá com prazer que as almas generosas mais 
bastas vezes se lembrarão do Hospital que só deve ter por missão praticar 
a CARIDADE”. 
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A Voz da Justiça, que mantinha o seu alinhamento com a Misericórdia 
foi, por isso, o primeiro jornal a fazer um trabalho com os novos mesários, 
trabalho que foi publicado na edição 16/9/1921. 

 Principiando na primeira página, a três colunas, o título (longo) desse 
trabalho fazia alusão ao que a nova Mesa pretendida (conseguir receitas) 
para realizar melhoramentos indispensáveis, informações que foram 
conseguidas através de uma entrevista ao Provedor João dos Santos. Desse 
modo ficou a saber-se que no ano anterior (1920) as despesas (27.092$69) 
foram muito superiores à receita (12.518$22), pelo que se tornava 
indispensável conseguir meios de financiamento. 

Para isso, a nova Mesa pensava poder aumentar as receitas através da 
criação da Liga dos Amigos do Hospital, assim como tencionava construir 
um campo de jogos na Mata, dado que os clubes desportivos figueirenses 
utilizavam os terrenos da ilha da Morraceira. Só deste modo poderiam ser 
levados a cabo alguns projectos relacionados com a electricidade; 
sanitários; lavandaria; aquisição de aparelhagem para o Hospital;  
ampliação do Banco; e construção de um pavilhão de “isolamento” na 
Mata. 

O novo Provedor aproveitou a oportunidade para desmentir e criticar 
quem propalou a informação de que a Misericórdia “ não cumpria os 
legados pios”. 

Para esclarecer este assunto, foi convocada uma reunião da Assembleia 
Geral para o dia 8 de Outubro (1921), com uma agenda na qual constava a 
análise da questão de “aplicação dos legados deixados pelos falecidos 
benfeitores Fortunato Augusto da Silva e Joaquim da Silva Carvalho cujos 
recebimentos se anunciam para breve”, bem como a apreciação do 
projecto da “construção de um campo de jogos na Mata”. 

Estes pontos foram aprovados por unanimidade, segundo se lê  
n’A Voz da Justiça na edição de 10/11/1921. Na mesma notícia era também 
dito que no final da reunião da Assembleia Geral os seus membros 
dirigiram-se a casa do Visconde da Marinha Grande (Afonso Ernesto de 
Barros) para lhe entregarem o diploma de “Provedor Honorário”. 

Foram ainda divulgados os nomes das pessoas que aderiram às 
“circulares” expedidas pela Misericórdia a solicitar donativos, ou a 
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inscrição como sócios, salientando-se o contributo da Empresa das Minas 
do Cabo Mondego que ofereceu duas toneladas de cal hidráulica. 

Na edição de dia 18 do mesmo mês, novamente, A Voz da Justiça 
publicava mais uma lista de donativos, assim como fazia alusão à situação 
do Hospital, salientando que “ainda ontem um anónimo enviou 500$00 à 
Misericórdia da Figueira”. 

As listas de donativos continuaram a ser publicitadas, com invulgar 
frequência nas edições seguintes, aliás, como na Gazeta da Figueira. 

Com efeito, este jornal, que mantivera com a Misericórdia, mais 
propriamente com o seu Provedor, Afonso Ernesto de Barros, um 
indisfarçável contencioso, passou, após a sua resignação, a ver aquela 
instituição com outros olhos. 

Por isso a linha editorial da Gazeta experimentou uma nítida inflexão 
de que é flagrante exemplo, a reportagem publicada na edição de 
22/9/1921, com o antetítulo de “Uma Visita à Misericórdia” e com o 
seguinte título: ”O Hospital da Figueira precisa de transformar-se, 
necessitando para isso do concurso de todos os figueirenses”. 

As intenções do trabalho eram explicadas no primeiro período em que, 
sem subterfúgios, o autor dizia: ”Fomos outro dia fazer um rápida visita 
ao Hospital da Misericórdia desta cidade. Gente nova está à frente deste 
estabelecimento de caridade; gente de iniciativa, gente que se acha disposta 
a empregar o melhor do seu esforço e da sua boa vontade em transformar 
o Hospital num instituto digno deste nome”. 

O texto prosseguia com a informação de que a visita fora feita na 
companhia do “sr. Júlio Cardoso Mendes, que faz parte da nova Mesa” e 
nas considerações expandidas, o articulista sublinhava que muita gente 
pensava que a Misericórdia era rica “por causa dos vários e importantes 
legados”, mas acrescentava que isso “é um engano”. 

Para reforçar a sua opinião, o autor do trabalho salientava que “Os 
haveres da Misericórdia, além do edifício próprio, suas dependências e 
edifício do Jardim-Escola, eram constituídos pelos seguintes valores: 39 
acções do Teatro Figueirense “D. Carlos” a 25$00 ― 975$00; 152.950$00 
nominais em inscrições liquidáveis a 40% ― 61.180$00; Empréstimos 
sobre hipotecas ― 370$00; Foros ― 156$00; Papéis de Crédito (valores 
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nominais) 77.508$00; 6 bilhetes de tesouro (de 1.000$00) ― 6.000$00; 1 
Bilhete de Tesouro (de 2.000$00) ― 2.000$00; Um título de renda perpétua 
― 394$20; Legado de D. Emília Duarte Costa (11 prestações semestrais a 
receber da Câmara) ― 3.982$77. Encargos: Despensa ― 10.000$00; 
Legados por disposições testamentárias ― 1.033$33; ordenados anuais do 
Hospital ― 2.002$70; Subvenções ao pessoal ― 5.976$02; Iluminação, água 
e outras despesas do Hospital e Farmácia ― 6.185$00. Total: 12.366$57”. 

A informação sobre a vida contabilística da Misericórdia finalizava com 
comentários pintados de cores muito negras, afirmando-se mesmo que no 
Hospital está “tudo a pedir reformas”. 

Por isso, o jornalista considerava que “Foi dolorosa a impressão que 
recebemos: ali não há nada”, para depois se alongar em críticas ao Banco e 
à alfaiaria que classifica como “uma miséria”. Tem o sabor da ironia o  
à-parte que dizia que se salvavam os “esplêndidos fogões, e a Farmácia 
ampla e montada com luxo”. 

No apelo que lançava aos figueirenses a Gazeta (que nunca se referiu 
ao Visconde, ex-Provedor) aproveitava a ocasião para, uma vez mais, 
estigmatizar a Mesa cessante ao salientar que “Tudo aquilo precisa de ser 
remodelado estruturalmente. É no que mais se empenha a Mesa actual, 
impulsionada pelo desejo de colocar aquela instituição de maneira que 
possa honrar a Figueira e corresponder plenamente aos fins para que foi 
criada (…)”. 

O que justificaria tanto azedume por parte da Gazeta e d’O Figueirense 
em relação à figura do Provedor Afonso Ernesto de Barros? É certo que é 
muito difícil alguém escapar à usura do tempo, mormente, quando se está 
quase quatro décadas anos à frente de uma instituição que, pelas suas 
atribuições, tem de lidar de perto e sem meios, com as chagas e as ciumeiras 
sociais. 

Porém, não foi só por esse facto que a figura do Visconde da Marinha 
Grande arrostou com as indiferenças e malquerenças dos referidos jornais. 
Na base de tudo isso estariam também questões ideológicas, visto a 
Misericórdia durante os seus mandatos ter estado sempre próxima da linha 
de pensamento dos partidários de Afonso Costa. E os ódios políticos que 
se extremaram no País, também se fizeram sentir, com maior ou menor 
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ardor, na Figueira da Foz. Inclusive, os últimos anos de permanência do 
Visconde à frente da Misericórdia, coincidiram com um dos períodos mais 
violentos (1921-1923) da 1.ª República altura em que ocorreu a tristemente 
célebre “noite sangrenta” na qual, com contornos ainda hoje 
desconhecidos, foram massacrados alguns dos heróis da Rotunda, como 
Machado Santos, António Granjo, ou Carlos da Maia
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III ‒ CONSTRUÇÃO DO CAMPO DA MATA 

A Mesa liderada por João Santos, ao criar a Liga dos Amigos do 
Hospital procurou sensibilizar as classes mais influentes para uma situação 
que tinha tanto de dramática como de indispensável para o bem-estar 
social, visto a tesouraria se encontrar exaurida. 

A iniciativa, por ser inédita, logrou algum êxito como se comprova 
pelas listas de donativos publicitadas em todos os jornais. 

Todavia, tornava-se imprescindível ir um pouco mais além e, por isso, 
na edição de 10/2/1922 d’A Voz da Justiça, a Liga dos Amigos do Hospital 
divulgava mais umas tantas ofertas (em géneros e dinheiro), acrescentando 
um agradecimento às 300 entidades que, prontamente, acederam mas 
recordando, também, que ainda estavam 700 “circulares” sem resposta. 

Entretanto, em Março, faleceu Madalena Sotto-Maior, esposa de 
Joaquim Felisberto da Cunha Sotto-Maior sabendo-se que fora da sua 
vontade destinar uma verba de 10.000$00 a diversas organizações 
figueirenses com a seguinte distribuição: Misericórdia, 2.000$00; A Obra 
da Figueira, 2.000$00; Jardim-Escola, 1.000$00; Bombeiros Voluntários, 
1.000$00; Delegação da Cruz Vermelha, 1.000$00; e com 500$00, o 
Montepio Figueirense, Sopa dos Pobres, Assistência aos Pobres, Casa de 
Trabalho Santa Joana, Filarmónica Figueirense e Filarmónica 10 de 
Agosto. 

 

No número de 30 de Maio, A Voz da Justiça noticiava que a Mesa da 
Misericórdia, na sua última reunião, deliberara adjudicar a empreitada de 
instalação da electricidade, assim como atribuir a Joaquim Felisberto da 
Cunha Sotto-Maior o título de “Sócio Benemérito”. Para além disso foi 
também nomeada uma comissão para a revisão dos estatutos, comissão 
formada pelo Provedor João dos Santos e pelos mesários João Gaspar de 
Lemos Amorim, Florêncio Monteiro de Figueiredo, dr. Manuel Gomes 
Cruz e José da Silva Ribeiro. 

A entrada deste último elemento, José da Silva Ribeiro, que integrava o 
corpo redactorial d’A Voz da Justiça, veio dar maior visibilidade às 
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actividades das instituições a que estava ligado. Por isso, soube-se que no 
dia 18 de Junho (1922) fora lançada a primeira pedra do Jardim-Escola de 
Alhadas e, no mês seguinte, foi noticiada a forma como decorrera a reunião 
da Assembleia Geral da Misericórdia que, após alguns adiamentos, teve 
lugar no dia 22 de Julho. 

 

Pela primeira vez fora feito um relato da reunião de uma assembleia 
geral que, no caso concreto, tivera como principal ponto da ordem de 
trabalhos, a eleição dos novos corpos directivos. 

De acordo com o que foi noticiado n’A Voz da Justiça, no período de 
antes da ”ordem do dia”, usou da palavra Augusto de Oliveira que ao 
comentar o Relatório apresentado pela Mesa, salientou o facto de, não 
obstante “ter aumentado, consideravelmente, o número de doentes não 
pensionistas”, foi possível que “a despesa da Despensa não fosse muito 
superiores à do ano anterior”. 

Na mesma assembleia interveio também Adelino Mesquita que propôs 
um voto de louvor à Mesa por ter conseguido “com muito esforço e tacto 

Pertenceram a José Sotto-Maior, que foi 

dirigente do Ginásio Clube Figueirense 

e Provedor da Misericórdia, a iniciativa e 

o apoio financeiro para que fosse 

construído na antiga cerca do convento, 

um campo de futebol, substituindo o que 

existia na ilha da Morraceira 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

169 

 

administrativo, captar a simpatia pública para esta instituição de 
beneficência, angariando assim mais de 8.000$00 de donativos e dotando 
o Hospital com melhoramentos importantíssimos que serão o maior elogio 
à bela obra realizada por esta Mesa”. 

 

 

Os irmãos presentes votaram para membros da Mesa os nomes de João 
dos Santos (Provedor), Augusto de Oliveira, Florêncio Monteiro de 
Figueiredo, Arnaldo Pinto Ribeiro dos Santos, Maurício Augusto Águas 
Pinto, João da Silva Rascão e Júlio Cardoso Mendes. Quanto ao 

O campo da Mata, ainda que tenha sido construído para a prática do futebol, acolheu ainda o 
atletismo, hipismo, automobilismo e basquetebol 

 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

170 

 

Definitório, foi reeleito, integralmente, o que fazia parte da gerência 
anterior. 

No fim do ano de 1922, foram convocadas duas reuniões da 
Assembleia Geral para “discussão e aprovação dos estatutos”, mas não foi 
divulgada qualquer notícia sobre o assunto. Esses novos Estatutos vieram 
a ser ratificados pelo Governador Civil de Coimbra, em 24 de Março de 
1924. 

Como atrás ficou dito, a nova Mesa da Misericórdia projectou, 
aumentar as suas receitas, construir um campo de futebol na chamada Mata 
do Hospital (antiga Cerca do convento), visto que as principais equipas do 
concelho (Ginásio, Naval, Sporting e Buarcos) utilizavam um recinto 
(improvisado) na ilha da Morraceira (formada entre os braços norte e sul 
do Mondego) ou seja fora da área urbana.  

A contento de praticantes e simpatizantes, visto que já então o futebol 
era um desporto de massas, avançou, assim, a ideia da construção do 
Campo da Mata, mas a sua concretização só foi possível graças à celebração 
de um protocolo entre a Misericórdia e o Ginásio Clube Figueirense 
(assinado no dia 1 de Novembro de 1921), como se depreende de um 
trabalho publicado num número especial da Gazeta da Figueira (1 de Janeiro 
de 1922), comemorativo do seu 31.º aniversário. 

Através de uma entrevista feita ao presidente do Ginásio Clube 
Figueirense, José Sotto-Maior, a Gazeta informava que estavam em curso 
as obras de construção do Campo da Mata “que representa, sem exagero, 
a obra mais perfeita, de maior vulto, com que a Figueira desportiva tem 
sido presenteada”. 

Considerava o jornal que se tratava “de uma feliz iniciativa do sr. José 
Sotto-Maior”, pessoa “que tem levado a sua dedicação ao extremo de 
acompanhar de perto o andamento dos trabalhos de terraplanagem”, 
ficando o recinto dedicado ao “football” com 116 metros de comprimento 
e 65 de largura. 

Para além disso, e segundo as palavras daquele dirigente ginasista, o 
Campo seria resguardado do lado norte, “d’onde, geralmente mais provêm 
as rijas ventanias, por altos eucaliptos de fartas ramagens” e nesse lado seria 
também construída a bancada “que ocupa toda a extensão do 
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comprimento”. O lado sul “está destinado à instalação de amplos 
corredores para peões”. 

 Sobre os benefícios desta infra-estrutura desportiva salientava a 
Gazeta que ela “vem beneficiar por igual, indistintamente, todas as 
colectividades desportivas da Figueira”. Reconhecendo que as honras 
pertencem ao Ginásio, o jornal lamentava que houvesse “quem 
pretendesse derrubar tão soberba empresa, quando ela estava ainda em 
embrião, assente, portanto, em bases pouco sólidas”. 

O trabalho jornalístico, que era assinado com o pseudónimo de 
Guliver, terminava com a seguinte afirmação:” O Campo da Mata é a obra 
grande da Figueira. É a coroa de louros que o sr. Sotto-Maior colocou no 
estandarte do Gymnasio Clube Figueirense, que ninguém poderá impedir 
que se desfralde, altivamente, aos ventos da glória!”. 

A questão da construção do Campo da Mata continuou a merecer a 
melhor atenção por parte da Gazeta que na edição de 18/11/1922, registou 
as declarações do então presidente da Direcção do Ginásio Clube 
Figueirense, Collet Meygrett, das quais sobressaem as que diziam respeito 
ao custo das obras (nas quais já tinham sido investidos 25 contos) e que 
estavam, praticamente, concluídas. Por isso, adiantava aquele dirigente: 
“realizar-se-ão em breve importantes ‘matchs de football’ e concursos de 
sport”. 

Usufruindo o Ginásio de condições especiais, quanto à utilização do 
espaço, na mesma edição da Gazeta, era inserido um anúncio daquele clube 
relativo à abertura de inscrições para a frequência do curso infantil de 
ginástica sueca, que poderia ser frequentado, gratuitamente, “por filhos ou 
tutelados de sócios”, mas também por outras crianças, pagando estas “uma 
quota mensal de 2 escudos”. As lições, seriam ministradas três vezes por 
semana no Campo da Mata, sob a orientação do tenente José Ferreira. 

A notícia da inauguração do Campo da Mata (realizada no dia 26 de 
Novembro de 1922) não referia a ocorrência de qualquer cerimónia oficial. 
Com palavras elogiosas para o Ginásio e Misericórdia, mas também 
salientando a importância da inauguração do campo de jogos, a Gazeta 
optou pelos relatos pormenorizados dos jogos de futebol disputados e que 
constituíram uma verdadeira maratona. Assim, com início às 11.30, 
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defrontaram-se o Ginásio e a Naval (3.as categorias) em jogo arbitrado por 
Henrique Cardoso. De tarde, às 13.00, jogaram, sob a direcção de Carlos 
Martins, o Grupo Instrução e Recreio Praia de Buarcos e Sporting 
Figueirense (2.as categorias). Um pouco mais tarde, às 15.30, teve lugar o 
jogo principal, entre as 1.as categorias da Naval e do Ginásio, que foi 
arbitrado por Álvaro Assunção. O resultado final foi de 6-3 favorável à 
formação ginasista. 

 

No mesmo número da Gazeta, a Mesa da Misericórdia fez publicar um 
anúncio com as condições do concurso para “estabelecimento de um 
bufete na sua Mata, em dias de festas desportivas”. 

Do modo como o assunto foi noticiado, não se percebe bem se o 
Campo da Mata foi construído pelo benemérito José Sotto-Maior, ou pelo 
Ginásio Clube Figueirense. O esclarecimento só é possível com a leitura 
do protocolo que foi celebrado. Ou seja: José Sotto-Maior foi o 

Mercê das ligações de José Sotto-Maior ao Ginásio Clube Figueirense, esta colectividade 
usufruía de condições especiais quanto à utilização do Campo da Mata. A equipa ginasista 
retratada, deverá ser coeva da inauguração daquele espaço desportivo 
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financiador, sem juros, das respectivas obras, tendo ficado expresso no 
documento assinado por si, pelos representantes da Misericórdia 
(Provedor João dos Santos) e do Ginásio Clube Figueirense (o vice-
presidente, Mário dos Santos Alves) que o Ginásio obrigava-se “à 
conservação do campo e ao pagamento de todas as despesas inerentes à 
sua exploração durante o tempo necessário à amortização completa do 
capital no mesmo empregado (…)”. Ficou também acordado que das 
receitas seriam retiradas as percentagens estabelecidas, para a amortização 
do adiantamento, bem como as que cabiam à Misericórdia, ou ao Ginásio 
Clube Figueirense. 

Todavia, as obras do Campo da Mata não foram executadas conforme 
o projectado, pelo que só alguns anos mais tarde (1927) foram construídos 
os balneários e a bancada, assim como foi alargado o rectângulo de jogo. 
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IV ‒ JOAQUIM FELISBERTO SOTTO-MAIOR E O HOSPITAL 

A precária situação financeira da Misericórdia, cujas receitas eram, 
praticamente, canalizadas para a manutenção do Hospital, agudizou-se, 
consideravelmente, no início da década de 20, o que levou o Provedor João 
dos Santos, como já foi mencionado, a encetar medidas tendentes a 
sensibilizar as classes sociais de maiores possibilidades económicas. 

Porém, a vida da Misericórdia da Figueira da Foz não era muito 
diferente do que se passava no resto do país, como analisa Maria Antónia 
Lopes na obra História Breve das Misericórdias Portuguesas. Isso decorria da 
crise provocada pela 1ª Grande Guerra (1914-1918), visto que “desde a 
desamortização, as receitas das Misericórdias eram constituídas, pelo 
menos em grande parte, por títulos de dívida pública”. 

Sobre este assunto, a mencionada investigadora, recorreu a uma 
entrevista que, em Março de 1922, concedera ao Diário de Notícias, o então 
Provedor da Misericórdia de Coimbra, Dr. Oliveira Salazar, cujas teses 
chegaram a ser levadas ao Parlamento pelo deputado católico Joaquim 
Dinis da Fonseca, através “de um projecto com as soluções financeiras 
preconizadas por Salazar que nunca foi discutido”. 

No que diz respeito à Misericórdia da Figueira da Foz, os gestos de 
compreensão até foram chegando, a conta-gotas e de forma 
individualizada, de que é exemplo a colaboração da Sociedade de Instrução 
Tavaredense que, por acção de José da Silva Ribeiro (também mesário), 
levou à cena nos meses de Fevereiro e Março de 1923, na sede da 
colectividade, a opereta “Os Amores de Mariana”, revertendo a receita a 
favor da Misericórdia. 

Em Março do mesmo ano, A Voz da Justiça dava conhecimento de mais 
um gesto de generosidade do “Sócio Benemérito” Joaquim Felisberto 
Sotto-Maior que fez oferta, “dando satisfação ao piedoso desejo de sua 
falecida esposa”, de 100 lençóis; 50 cobertores de lã; e 50 colchas”. Para 
além disso, por ver que estavam suspensas as obras do Banco e da Sala de 
Operações, comunicou à Mesa que elas deveriam ter continuidade, ”pois 
ele pagaria todas as despesas”. 
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Uma outra oferta valiosa, noticiada por A Voz da Justiça em 4/5/1923, 
foi protagonizada pelo Instituto de Seguros Obrigatórios e Previdência 
Social que enviou à Misericórdia a importância de 12.000$00, importância 
essa que, no dizer do jornal, “aquela piedosa instituição muito carecia para 
fazer face aos seus excessivos e cada vez mais crescentes encargos”. 

O ano de 1924, foi iniciado sob fortes tensões que faziam prever o pior 
para a Misericórdia da Figueira da Foz, ou seja, para o seu Hospital. 

Em tom alarmante, o diário lisboeta O Século, na edição de 7 de 
Fevereiro, trouxe à ribalta a situação da Misericórdia da Figueira da Foz, 
através de dados que foram transcritos (sem comentários) pela Gazeta da 
Figueira, no dia 9 do mesmo mês. 

O mesmo assunto foi também tratado nas colunas d’ A Voz da Justiça, 
mas com outra dimensão. Assim, com grande destaque, na edição de 
12/2/1924, aquele jornal principiava por transcrever a notícia d’O Século, 
sobre a vida da Misericórdia da Figueira da Foz que tinha como Provedor, 
João dos Santos, e como vice-Provedor, Augusto de Oliveira. Os 
secretários eram Júlio Cardoso Mendes (1.º) e Maurício Augusto Águas 
Pinto (2.º), sendo os restantes mesários Arnaldo Pinto Ribeiro dos Santos, 
Florêncio Monteiro de Figueiredo, João da Silva Rascão. 

Na notícia do jornal O Século eram especificadas as contas da 
Misericórdia da Figueira da Foz respeitante ao período 1922-1923, que só 
não apresentaram défice porque a Mesa recorreu a receitas eventuais. E o 
jornal interrogava: ”Mas não haverá possibilidade de fazer economias nas 
verbas de despesa obrigatória?”. 

Depois da transcrição do texto d’O Século, a publicação figueirense  
(A Voz da Justiça) explicava que a notícia respeitante à Misericórdia inseria-
se numa série de publicações preparatórias do 1.º Congresso das 
Misericórdias, cuja realização visava chamar a atenção do Estado, 
procurando o seu auxílio para “salvar estas utilíssimas instituições da sua 
situação aflitiva e da verdadeira ruína em que estão caindo em 
consequências das actuais condições económicas do país”. 

Logo após ter feito um resumo histórico do movimento das 
Misericórdias em Portugal, o jornal A Voz da Justiça considerava que estas 
obras assistenciais estavam perante um dilema. Ou seja: ”Cada vez é mais 
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difícil manter Hospitais para satisfazer as modernas condições de 
tratamento. Mas também é cada vez mais necessário facultar todos os 
tratamentos às populações”. 

 O trabalho jornalístico finalizava com considerações sobre o modo de 
funcionamento de um Hospital (como o da Figueira da Foz) que servia 
uma população de 12 mil habitantes, sendo entendimento do articulista que 
não se devia quebrar nem a tradição, nem o espírito das Misericórdias, mas 
que deveriam ser “estabelecidas relações orgânicas entre os pequenos e os 
grandes Hospitais” que, no caso concreto seria com o Hospital da 
Universidade de Coimbra. 

A questão da situação do Hospital da Misericórdia também foi 
abordada pelo jornal O Figueirense, num trabalho que tinha como título  
“As Casas de Beneficência da Figueira lutam com dificuldades para 
cumprirem a sua altruísta missão”. 

O jornal concedia grande destaque à instituição A Obra da Figueira e 
ao Jardim-Escola, mas, no que dizia respeito à Misericórdia limitava-se a 
dizer: “A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia, que sustenta 
o Hospital de Santo António, na sessão de domingo último, deliberou 
apelar às pessoas em condições de subscreverem qualquer quantia em favor 
do mesmo Hospital, a fim de evitar que encerre as suas portas, por absoluta 
falta de recursos”. 

Pelas razões conhecidas A Voz da Justiça não regateava esforços na 
defesa dos interesses da Misericórdia e, assim, em 14/3/1924, chamava à 
atenção dos seus leitores com o seguinte título de primeira página:  
“O Hospital da Figueira terá de fechar se não se lhe acudir sem demora”. 

Informava o semanário que “A Mesa da Santa Casa da Misericórdia vai 
dirigir-se às pessoas generosas e às Juntas de Freguesia” e recordava que a 
gravidade da situação do país se reflectia “nas Misericórdias que têm 
Hospitais”, para considerar que a da Figueira da Foz “não podia deixar de 
fugir à calamidade geral (…) mas ninguém pode exigir à Mesa um milagre: 
e seria milagre sustentar o Hospital com as enormes despesas que ele 
obriga, sem realizar o importante aumento de receitas correntes”. 

Colocando aos seus leitores a situação na sua “aterradora clareza”, o 
jornal salientava ainda que “a despesa mensal, média, era de 7.000$00, 
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sendo precisos 28 contos para as despesas dos quatro meses que faltam”. 
E concluía o jornal: ”Se não se conseguir essa receita, se a Mesa não for 
habilitada com as verbas indispensáveis, o Hospital terá de fechar! Eis a 
situação”. 

Nas edições seguintes, O Figueirense continuou a chamar a atenção para 
o problema das organizações assistenciais locais, com destaque para  
A Obra da Figueira. Quanto à Misericórdia aquele jornal noticiava na 
edição de 20/3/1924, que um grupo de artistas amadores preparava um 
espectáculo em seu favor, a realizar em Maio, no Parque-Cine. Os artistas 
eram António de Sousa, Constantino Pessoa, M. Costa Pinto, Manuel 
Daniel, dr. João Monsanto, Severo Biscaia, Humberto Pais, Tiago 
Rodrigues da Costa, Emília Rodrigues, Clara Guedes, Maria do Céu 
Rodrigues, Irene Cruz e Júlio Caldas. O espectáculo seria preenchido com 
a apresentação da opereta “Canção de Teresa”, da autoria do dr. Matos 
Chaves, com música de António Simões e cenários de António Piedade. 

No mês seguinte, no dia 3, O Figueirense informava que também estava 
em preparação, com a mesma finalidade, um jogo de futebol entre equipas 
de antigos jogadores do Ginásio e da Naval. 
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V ‒ NOVOS ESTATUTOS E O 1.º CONGRESSO DAS MISERICÓRDIAS 

No dia 20 de Março de 1924, o Governador Civil de Coimbra aprovou 
os novos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz, 
ficando, assim, revogados os de 1912. 

Estes novos Estatutos não trouxeram alterações no que dizia respeito 
aos fins, ou atribuições da instituição, registando-se apenas novidades no 
tocante ao funcionamento dos órgãos. Isto é: o Definitório, que tinha 
funções consultivas (e deliberativas em casos excepcionais) desapareceu, 
passando as suas competências a ser atributo da Assembleia Geral. 

Todavia, enquanto pelos Estatutos de 1912, a Assembleia Geral era 
presidida pelo Provedor, doravante reuniria sob a convocação e direccção 
do seu próprio presidente. 

Parece que esta imposição legal pretendia uniformizar a orgânica das 
colectividades, ou seja conferindo-lhe uma estrutura idêntica à do Estado, 
baseada na separação de poderes. Assim, a Direcção correspondia ao 
Governo; a Assembleia Geral ao Parlamento; e o Conselho Fiscal 
(Definitório) ao poder judicial. 

Mas ainda neste mês de Março, foi realizado em Lisboa o 1.º Congresso 
das Misericórdias que elegeu para tema central das discussões a questão 
financeira. 

E a resposta por parte do Governo veio, quase de imediato, através de 
uma Lei de 29 de Julho desse mesmo ano que, segundo Maria Antónia 
Lopes (História Breve das Misericórdias Portuguesas), “permitiu ao governo 
saldar os défices contraídos até ao fim do ano anterior de todas as 
misericórdias que mantivessem serviço de assistência”. 

Sublinha ainda Maria Antónia Lopes: “No mesmo ano, a 8 de 
Setembro, autorizou-se o governo, entre outras medidas, a lançar em cada 
concelho um adicional até 5% sobre todas as contribuições gerais directas 
do Estado, cujo produto reverteria para as instituições de beneficência do 
concelho que dele necessitassem”. 

Ainda no ano de 1924, foi publicado, com data de 1 de Novembro, um 
Decreto-Lei que, segundo Maria Antónia Lopes, “definiu a assistência 
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obrigatória prestada pelas misericórdias em cada concelho: socorro aos 
doentes em hospitais e domicílio, protecção às grávidas e recém-nascidos, 
assistência à primeira infância desvalida e aos velhos e inválidos do trabalho 
caídos em indigência. Tratava-se aqui, como expressamente se afirma “dos 
direitos sociais destas camadas populacionais”. 

Porém, salienta ainda a citada investigadora: ”Reconhecia-se às 
misericórdias a faculdade de exercer outro tipo de assistência, mas, se 
alguma não desejasse adaptar-se ao novo regime, ficaria impossibilitada de 
requerer ajudas financeiras”. 
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VI ‒ CELEBRAÇÃO DO 1.º DIA DAS MISERICÓRDIAS 

A constituição da nova Mesa da Misericórdia foi divulgada no jornal  
A Voz da Justiça (1/7/1924) verificando-se a observação do preceituado 
pelos novos estatutos, de modo que aparecia a liderar a Assembleia Geral, 
o benemérito Joaquim Felisberto Sotto-Maior, sendo vice-presidente o  
dr. Manuel Gaspar de Lemos. Os secretários eram José da Silva Ribeiro e 
António Biscaia, e vice-secretários, José Rafael Sampaio e Eduardo 
Augusto Guedes. Como Provedor fora eleito o dr. Adelino Ferreira de 
Mesquita (que era vice-presidente da Câmara Municipal) e os restantes 
mesários eram António Augusto Esteves, Arnaldo Pinto Ribeiro dos 
Santos, Pedro Augusto Ferreira, Florêncio Monteiro de Figueiredo, João 
da Silva Rascão e Maurício Augusto Águas Pinto. 

Nesta notícia era ainda salientado o agrado pelo modo como decorriam 
as obras de beneficiação do Hospital, graças à colaboração de Joaquim 
Felisberto Sotto-Maior, assim como era enaltecida a Mesa que estava 
prestes a terminar o mandato “porque soube conquistar as simpatias gerais, 
nem recorreu em vão à generosidade pública, nem esta espontaneamente, 
deixou por vezes de ir ao encontro das dificuldades que embaraçavam a 
administração dos serviços hospitalares”. 

Ainda no mês de Julho de 1924, todos os jornais figueirenses fizeram 
eco do alvitre do lisboeta Diário de Notícias, sugerindo a celebração do Dia 
das Misericórdias, com dimensão nacional, no feriado católico de 15 de 
Agosto. 

A Voz da Justiça aplaudiu a sugestão, sublinhando na sua edição de 
18/7/1924, que “a Figueira da Foz, que possui um Hospital que está 
lutando com as maiores dificuldades, não pode deixar também de 
aproveitar o ‘Dia das Misericórdias’ com o fim de angariar auxílios”. 

E, para tanto, ainda de acordo com a mesma notícia, iria ser realizada 

no dia 20, uma reunião para preparar o programa, reunião na qual tomaram 

parte, como salientava a Gazeta da Figueira (17/7/1924) o presidente da 

Câmara, dr. Manuel Gaspar de Lemos; Joaquim António do Amaral, 
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representante do Diário de Notícias; e Augusto de Oliveira, vice-Provedor 

da Misericórdia 

O programa do Dia das Misericórdias, que foi anunciado em todos os 
jornais locais, tinha como atractivos a “Venda da Flor” pelas ruas da cidade; 
exercícios de ginástica infantil, sob a orientação do dr. Águas Oliveira e 
capitão José Ferreira; um espectáculo no Teatro do Casino Peninsular;  
e um “torneio relâmpago” de futebol, no Campo da Mata, com a 
participação das equipas do Ginásio, Naval, Sporting Figueirense e Clube 
Operário, estando em disputa um troféu oferecido por Maurício Pinto. 

Na tentativa de evitar conflitos na disputa dos jogos de futebol, a 
organização providenciou para que os encontros fossem arbitrados por 
alguém com competência e afastado das rivalidades clubísticas. Esse 
alguém foi o capitão do Casa Pia Atlético Clube, de seu nome Cândido de 
Oliveira, que viria ser treinador do Sporting (no tempo do cinco violinos), 
da Académica, seleccionador nacional e fundador do jornal A Bola. 

Todavia, os seus méritos de juiz de campo não chegaram para acalmar 
os ânimos, tendo sido expulsos diversos jogadores, com excepção dos que 
representavam o Ginásio Clube Figueirense. 

Em termos gerais, o Dia das Misericórdias fora bem recebido pela 
população que colaborou, positivamente, em todos os actos do programa. 
Assim, a “Venda da Flor”, da qual se incumbiram senhoras, rendeu, na 
Figueira da Foz, 20.921$25 e em Buarcos (por senhoras do Grupo Caras 
Direitas) foi conseguida a quantia de 614$00. A receita das manifestações 
desportivas do Campo da Mata (ginástica e futebol) foi de 2.319$55, 
enquanto que nas bilheteiras do Casino foram apurados 3.000$00, mas 
poderia ter sido melhor visto que, como criticava O Figueirense (14/8/1924), 
“as despesas foram excessivas e desnecessárias”. 

Também em Maiorca foi organizada uma récita por Maria Isidora 
Simões de Carvalho, da qual foi apurada a receita de 834$80. 
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VII ‒ INSTALAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS X 

No ano de 1925, Maurício Pinto, mesário há já largo tempo, assumiu o 
cargo de Provedor, mas a sua eleição, no entanto, não foi noticiada por 
qualquer jornal. 

Por isso, não se sabe se a intenção de dotar o Hospital com um 
aparelho de Raios X lhe pertence, ou se fora projectada pela Mesa cessante. 
De um modo, ou de outro, Maurício Pinto estava por dentro desta 
ambiciosa intenção que começou a ser noticiada por A Voz da Justiça, na 
sua edição de 20 de Março, através da publicação do nome dos primeiros 
contribuintes para a subscrição aberta pela Misericórdia, tendo os 
donativos iniciais totalizado a importância de 305$00. 

Todavia, esta notícia que, à primeira vista, parecia ter sido da 
responsabilidade do jornal, talvez correspondesse, no fundo, à intenção da 
Mesa da Misericórdia de se antecipar face ao que se passava na cidade a 
nível da saúde, e que hoje poderia ser catalogada como a concorrência do 
sector privado. 

O que acontecia, como O Figueirense viria a noticiar alguns dias depois 
(no dia 26 de Março), é que um médico do concelho, Alberto da Fonseca 
Borges, iria abrir na Figueira da Foz um consultório de Raios X e que se 
disponibilizava para ali assistir, gratuitamente, os doentes do Hospital. 

Este assunto suscitou natural polémica, razão pela qual no dia 17 de 

Abril, A Voz da Justiça divulgava um comunicado da Mesa da Misericórdia 

na qual o Provedor, Maurício Pinto, explicava que a ideia de avançar com 

a aquisição da aparelhagem de Raios X resultou da oferta da Associação de 

Assistência aos Tuberculosos da Figueira, por intercessão do dr. Nogueira 

de Carvalho, e dizia respeito ao dinheiro e títulos do Tesouro que aquela 

Associação possuía, no valor aproximado de 10.000$00. 

Quanto à disponibilidade do dr. Alberto da Fonseca Borges em poder 
consultar os internados do Hospital, era explicado que só era gratuito o 
serviço do médico, porque, de resto, a Misericórdia teria de pagar a 
electricidade, materiais etc. 
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Esta posição da Mesa foi contestada pelo dr. Alberto da Fonseca 
Borges na edição de 18 de Abril d’O Figueirense que considerava ser um 
desperdício o que a Misericórdia tencionava fazer, em virtude da 
disponibilidade do médico, sugerindo-se mesmo que “com o dinheiro que 
vai pagar pudesse beneficiar um grande número de necessitados (…)”. 

A resposta da Misericórdia foi dada na edição daquele jornal  
(O Figueirense) de 7/5/1925. Esclareceu Maurício Pinto que a Associação 
de Assistência aos Tuberculosos fora extinta, oficialmente, em 1923, e que, 
por proposta do dr. Nogueira de Carvalho fora aprovado que todos os seus 
bens (dinheiro e títulos de Tesouro) “fossem entregues à Santa Casa da 
Misericórdia para instalação dos Raios X”. Porém, como essa verba não 
era suficiente foi decidido abrir uma subscrição pública, para não onerar as 
contas da instituição. 

Como é evidente, a existência de dois aparelhos de Raios X na Figueira 
da Foz suscitou comentários (como os que perguntavam se os aparelhos 
não seriam excessivos para a cidade) e, claro está, a discussão do problema 
provocou clivagens, nomeadamente a nível de jornais. Demonstrando, 
uma vez mais a sua animosidade para com a Mesa da Misericórdia, o jornal 
O Figueirense inseriu uma extensa reportagem (ilustrada com foto) na sua 
edição de 18/10/1925, sobre a inauguração, na Rua da República, “do 
novo consultório médico do sr. dr. Alberto Borges, onde este nosso amigo 
e distinto facultativo, instalou um dos mais modernos e aperfeiçoados 
aparelhos de radioscopia e radiografia”. 

Por seu turno, A Voz da Justiça preferiu conceder destaque aos actos da 
campanha de angariação de donativos, como foi a representação, na sala 
da Sociedade de Instrução Tavaredense (SIT), no dia 13 de Junho, da 
opereta “Em Busca da Lúcia Lima”, original de João Gaspar de Lemos, 
com música de António Simões e cenários de Rogério Reynaud. 

Dois meses depois, em Agosto, A Voz da Justiça realçava o êxito de 

outra iniciativa, realizada no dia 27, através da notícia com o titulo “A Festa 

da Flor em favor do Hospital”, dando conta do modo como as ruas da 

cidade foram percorridas por grupos de senhoras, nomeadamente 

espanholas. 
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Nesse texto foram incluídas declarações de Maurício Pinto que 
justificou este tipo de peditórios, face à escassez do apoio estatal. Dizia o 
Provedor: “O Estado tem ultimamente procurado auxiliá-las, mas 
infelizmente esse auxílio não é tão grande que dispense o concurso de 
particulares”. E neste aspecto, Maurício Pinto evidenciou a benemerência 
de Joaquim Felisberto Sotto-Maior e do dr. Nogueira de Carvalho, visto 
que o rendimento anual da Misericórdia, incluindo as quotas dos 
 irmãos, não excedia os 28 contos, ao passo que a despesa ultrapassava  
os 120, mas, acrescentava “ nunca foi recusada a assistência a  
ninguém”. 

Ainda no âmbito das iniciativas benemerentes, no dia 8 de Outubro, 
no Parque-Cine, o dr. António Sotero organizou um espectáculo, com a 
participação dos artistas profissionais Erico Braga e Lucília Simões, tendo 
sido representada a peça “Vinte Mil Dólares”. 

Continuando os jornais a publicar as listas com donativos, A Voz da 
Justiça ia sempre mais além em tudo o que dissesse respeito à vida da  
Misericórdia, pelo que nesses dois primeiros meses do ano incluiu também 
notícias relativas às obras de instalação do aparelho de Raios X. Assim, em 
Fevereiro, as obras estavam concluídas e já tinham sido efectuadas 
experiências, que satisfizeram completamente, sob a orientação do dr. José 
Rodrigues de Oliveira, “ilustre director do Laboratório de Radiologia dos 
HUC [Hospitais da Universidade de Coimbra] ”. 

 
Este equipamento, valorizando, extraordinariamente, as potenciali-

dades do Hospital, podia ser colocado a par de outro de inegável interesse 
para os jovens em idade escolar, e que foi o início das obras de construção 
do edifício da Escola Industrial e Comercial. Pelo que foi noticiado pelo 
jornal A Voz da Justiça (edição de 12/3/1926) a Câmara Municipal 
deliberara convidar o Presidente da República (Bernardino Machado) a 
visitar a Figueira da Foz, por ocasião do lançamento da primeira pedra 
daquele edifício e da inauguração do Jardim-Escola de Alhadas, 
acontecimentos que estavam previstos para o mês de Abril. Esta visita 
presidencial não foi concretizada, pelo agravamento da situação política 
que veio a ter como desfecho, o movimento de 28 de Maio. 
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No mês de Abril, e ainda no âmbito de angariação de fundos a favor 
da Misericórdia, foi disputado no Campo da Mata um torneio de Futebol, 
dotado com a Taça Misericórdia, aberto a clubes inscritos (em 1.as 
categorias) na delegação da Figueira da Foz da Associação de Futebol de 
Coimbra. A primeira jornada realizou-se no dia 11, e no torneio 
participaram as formações do Sporting Figueirense, Caixeiros, Naval, 
Operário e Ginásio. 

As reportagens da inauguração dos serviços de Raios X foram 
publicadas quase em simultâneo n’A Voz da Justiça (dia 20) e n’O Figueirense  
(dia 22), reportagens que destacaram os melhoramentos levados a  
efeito no Hospital e que incidiram, não apenas na instalação do  
aparelho, como também nas novas Salas de Operações e do Banco de 
Curativos. 

O programa inaugural foi iniciado com uma cerimónia na sala de 
sessões da Misericórdia, na qual usaram da palavra o presidente do 
município, dr. Manuel Gomes da Cruz, e o Provedor Maurício Pinto, tendo 
ambos nas suas intervenções destacado o papel que tiveram na 
concretização destes melhoramentos, o dr. Nogueira de Carvalho e 
Joaquim Felisberto Sotto-Maior. Estas figuras foram também o tema de 
duas mensagens, escritas e lidas, por António Maria de Oliveira Simões, 
professor da Escola Comercial. 

A cerimónia incluiu ainda o descerramento dos retratos de Joaquim 
Felisberto Sotto-Maior, que agradeceu a homenagem de que fora alvo, e 
em nome do dr. Nogueira de Carvalho (ausente), falou seu genro, António 
Silva. Usou ainda da palavra o dr. José Cruz. 

Logo após, e depois de terem sido franqueadas as portas à população, 
procedeu-se à inauguração dos melhoramentos já referidos, com realce 
para as secções de Clínica Cirúrgica e de Electro-Radiologia que iriam 
funcionar sob a direcção do dr. Francisco Águas de Oliveira. 

Como nota elucidativa de como os posicionamentos ideológicos se 

reflectiam no entendimento do que era a informação, refira-se que a Gazeta 

da Figueira, tendo como director Joaquim Agostinho, registou o assunto 

apenas numa nota de dois parágrafos, com a seguinte redacção: ”Ao que 
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nos informaram, já foi concluída a instalação do aparelho de Raios X que 

a Mesa da Misericórdia, recentemente adquiriu. 

“Dirigiu a primeira experiência feita no domingo, o sr. dr. José 
Rodrigues, distinto director do Laboratório de Radiologia dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra”. 
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VIII ‒ O GOLPE MILITAR 28 DE MAIO DE 1926 

Um mês depois das mencionadas inaugurações, a Figueira da Foz 
também viveu de forma sobressaltada e expectante os acontecimentos do 
dia 28 de Maio de 1926, que consistiram num pronunciamento militar 
encabeçado pelo general Gomes da Costa, mas organizado por um 
triunvirato do qual faziam também parte o general Carmona e o almirante 
Mendes Cabeçadas. Entre as unidades militares envolvidas encontravam-
se os dois quartéis da cidade (R.I.28 e R.A.2), e a sua adesão motivou a 
deslocação para a Figueira da Foz de forças fiéis ao Governo que, no 
entanto, não chegaram a entrar em acção, evitando-se assim perigosos 
confrontos. 

O movimento triunfante iniciou um período de ditadura militar (que 

foi a antecâmara do Estado Novo), suspendendo todos os órgãos 

legislativos e autárquicos, razão pela qual a Câmara Municipal da Figueira 

da Foz passou a ser gerida por uma comissão administrativa, presidida pelo 

dr. Álvaro Malafaia, sendo vereadores Carlos Lino Gaspar, capitão José 

Arede Santo, José Pedro Fernandes Júnior, José da Silva Fonseca, capitão 

Manuel Augusto Lemos Cabral e Henrique Fernandes Ruas. 

Refira-se ainda que na sequência deste Movimento Militar, a 
Presidência da República foi assumida pelo general Gomes da Costa que 
seria, pouco tempo depois destituído e substituído pelo general Carmona 
que viria a ser convidado a visitar a Figueira da Foz, no mês de Agosto.  
O general Carmona não chegou a vir nessa data, mas sim os ministros da 
Justiça, e do Comércio. A vida da Santa Casa da Misericórdia não foi, de 
imediato, afectada pelas alterações políticas, continuando os jornais locais 
a dar conta de inciativas tendentes a angariar fundos, como, por exemplo 
o espectáculo realizado em Outubro, no Teatro do Casino Peninsular, 
pelos actores profissionais Erico Braga e Lucília Simões, no qual tomaram 
também parte os amadores figueirenses Leonor Sotero, Maria Luísa Pinto, 
Mário Alves, António Silva Júnior, dr. Manuel da Fonseca, e António 
Sousa. 
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Considera Maria Antónia Lopes (História Breve das Misericórdias 
Portuguesas) que o novo regime político defendia que o Estado deveria ter, 
no campo da assistência, uma função “meramente supletiva” pelo que 
eram atribuídas às Misericórdias (enquanto órgãos centrais) funções de 
orientação e coordenação a nível concelhio. 

 

 

Para tanto, e ainda de acordo com a citada historiadora, foi publicado 
um Decreto (23/7/1928) com a finalidade de “estimular o reflorescimento 
das misericórdias existentes e a criação delas nos concelhos onde ainda não 
existam”. Isto para além do mesmo diploma estipular uma vasta 

A realização de espectáculos 
constituía uma forma privilegiada de 
angariar receitas para as 
organizações de beneficência.  
O programa da iniciativa realizada no 
Teatro-Parque-Cine, em 1932, 
denota ainda uma particularidade 
ligada à tradição teatral da Figueira 
da Foz, como se verifica na gravura 
em destaque, na medida em que na 
representação da peça “Amigo Fritz”, 
os reputados artistas profissionais 
contracenavam com os amadores 
figueirenses 
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regulamentação, concedendo regalias, isenções e outros benefícios. Um 
exemplo de como essa legislação foi aproveitada, pode ser encontrada na 
criação da Santa Casa da Misericórdia de Tábua (1933), a primeira, no 
distrito de Coimbra, a ser fundada no Estado Novo. 

Foi ainda a Ditadura Militar (1926-1929) que criou o Conselho de 
Inspecção das Misericórdias, com vista à elaboração de um Código 
regulamentador e à uniformização do seu funcionamento.  

O golpe militar de 28 de Maio, por ter na sua génese figuras 
identificadas com a ideologia republicana, causou alguma estupefacção e 
incerteza, como se depreende do título d’A Voz da Justiça (1/6/1926), a 
toda a largura da 1.ª página: “Hoje e Sempre: Viva a República”. Anotava 
ainda o mesmo jornal: “Não se sabe o que dará o movimento 
revolucionário”, mas as proclamações dos revoltosos “marcam ao 
movimento uma característica, nitidamente republicana (…)”. 

A situação de extrema carência que se vivia no país, levou à criação de 
novas formas de a disfarçar, sendo adoptadas diversas medidas, 
nomeadamente a de evitar o recurso à mendicidade, prática que acabaria 
por ser proibida. 

Dentro desse âmbito, a Misericórdia da Figueira da Foz foi a entidade 
anfitriã de uma reunião realizada em Agosto (1926), destinada a criar uma 
organização denominada “Beneficência da Figueira” que procurava 
recolher fundos para serem distribuídos por famílias necessitadas.  
Faziam parte desse novo organismo, para além da Misericórdia, a  
Câmara Municipal, a Associação Comercial e Industrial, e a Comissão de 
Iniciativas (entidade de carácter cívico organizadora de manifestações 
recreativas). 

Para fazer face às despesas da Misericórdia continuavam a ser 
organizadas realizações de carácter beneficente, como era o caso da 
“Venda da Flor” que passou a ser tradicional no dia 15 de Agosto. 

No período de veraneio foi ainda organizada uma garraiada no Coliseu 
Figueirense, por um grupo constituído por Carlos da Silva Pestana, 
António Celestino da Silva, Alberto Carlos Vaz e António Silva Júnior. A 
receita foi de 2.700$00, dividida, em partes iguais, pela Misericórdia e 
Beneficência Figueirense. 
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Entretanto, como se tornava indispensável ampliar a sala onde se 
encontrava o aparelho de Raios X, a Empresa Mineira do Cabo Mondego 
ofereceu todo o cimento e tijolo. 
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IX ‒ FALECIMENTO DE AFONSO ERNESTO DE BARROS 

No ano de 1927, a vida social figueirense foi abalada por diversos 
acontecimentos, uns de cariz nacional e outros de feição local. Mas todos 
eles deixaram marcas profundas e dolorosas, tanto no relacionamento 
pessoal como institucional. 

Assim, na sequência de manifestações realizadas no mês de Janeiro, por 
partidos e organizações culturais (protestando contra a decisão do governo 
da Ditadura de pretender contrair um empréstimo junto de países 
estrangeiros), verificou-se nos princípios de Fevereiro com início (dia 3) na 
cidade do Porto, uma sublevação militar que se estendeu a Lisboa e que 
durou várias dias, saldando-se por centenas de mortos e milhares de 
feridos, para além de terem sido mandado para o exílio, largo número de 
militantes e apoiantes dos partidos da esquerda republicana. 

Esta revolta também veio a ter reflexos na Figueira da Foz, que se 
traduziram não apenas nas alterações registadas nos organismos oficiais, 
como a nível da imprensa. Ou seja, o jornal A Voz da Justiça passou a ser 
oposicionista, enquanto O Figueirense assumiu, deliberadamente, o lugar de 
órgão situacionista. 

Serve de exemplo o modo como foi tratado o falecimento do  
Visconde da Marinha Grande, Afonso Ernesto de Barros, ocorrido no dia 
11 de Março de 1927, e que passou quase despercebido no jornal  
O Figueirense, em nítido contraste com o tratamento dado n’A Voz da Justiça. 

Neste jornal, a notícia foi dada na primeira página e ilustrada com a 
foto do Visconde, dizendo-se na abertura que ele “fica sendo um dos 
maiores nomes da Figueira da Foz, onde passou quase toda a sua vida 
(…)”. No resto da notícia, para além de uma vasta informação de carácter 
pessoal, era também fornecida informação sobre as suas actividades 
cívicas, assim como a descrição do seu funeral que foi realizado para o 
cemitério Ocidental, durante o qual o comércio da Figueira da Foz 
encerrou as suas portas. 

Na edição de 7/7/1927 O Figueirense voltou a falar na morte do  
Visconde, abrindo com esse assunto o resumo da última reunião da  
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Assembleia Geral da Misericórdia. Essa informação resumia-se na seguinte 
nota: “Foi aprovado um voto de sentimento pela morte do  
sr. Visconde da Marinha Grande que, durante alguns anos, foi Provedor 
daquela Santa Casa”. 

Mas quem era, afinal, o Visconde? De seu nome completo Afonso 

Ernesto Afonso de Barros, nasceu na Marinha Grande, em 3 de Março de 

1836, e faleceu na Figueira da Foz em 27 de Março de 1927, ou seja a 

poucos dias de completar 91 anos de idade. 

 Era filho de Antónia Emília da Piedade Afonso e de João Manuel 
Afonso da Costa Barros um conceituado artista que foi merecedor de uma 
interessante nota no Dicionário de Pinho Leal (1873), a propósito de uma 
visita que o autor fez à fábrica de vidros, onde laborava para poder 
sustentar a sua enorme prole. Sobre ele escreveu Pinho Leal: “Não posso 
falar nesta fábrica sem que me venha à memória João Manuel Afonso de 
Barros (…) Nunca vi um homem que, a tão espantosa habilidade, reunisse 
tanta modéstia e docilidade (…) Causava verdadeira admiração ver este 
homem singularíssimo largar a goiva, ou o formão com que trabalhava no 
torno mecânico, ou noutro qualquer instrumento pesado, e pegar na pena 
e escrever, desembaraçadamente, uma carta em belíssima letra, como eu vi. 
Juntam-se a estas tão notáveis qualidades, uma inteligência provada, 
variada instrução, trato afabilíssimo, honradez a toda a prova e uma figura 
simpática (…).” 

Muitos destes atributos foram transmitidos ao filho que ficou 
conhecido como Afonso Ernesto de Barros. Com a tenra idade de 12 anos, 
rumou até à Figueira da Foz em busca de um futuro melhor do que a “terra 
do vidro” então lhe podia prometer. A casa inglesa Rendell & C.ª, que era, 
comercialmente, uma das mais pujantes, aceitou os seus verdes préstimos 
e, certamente, o pequeno Afonso sentiu bem de perto e sacrificadamente 
os métodos que os britânicos impunham no seu relacionamento com os 
naturais dos povos meridionais. 

Nesse relacionamento, Afonso Ernesto de Barros aprendeu quanto 
custava ter nascido no seio de uma família sem recursos, mas também 
compreendeu que ninguém podia evoluir sem se instruir. 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

195 

 

Inteligente e persistente Afonso Ernesto de Barros, foi adquirindo, a 
par dos trabalhos braçais, conhecimentos, principalmente, no domínio das 
línguas comerciais (inglesa e francesa), sendo os seus méritos distinguidos 
com a elevação a um estatuto de elevada confiança, ou seja o cargo de 
guarda-livros que era o responsável pelos serviços de contabilidade. 

Com o pé-de-meia que foi conseguindo, tratou do casamento com 
Maria Ascensão da Costa Guia (9/11/1861), contrariando as normas da 
empresa que só tinha ao seu serviço trabalhadores celibatários. Por isso, 
Afonso Ernesto de Barros foi forçado a sair, mas não ficou parado. 

De acordo com alguns biógrafos, fixou durante algum tempo 
residência em Coimbra, onde se habilitou, legal e academicamente, para 
poder leccionar línguas, regressando depois à Figueira da Foz. 

Entretanto, a empresa Rendell & C.ª terá sido obrigada, por força das 
circunstâncias, a rever as suas normas laborais, razão pela qual Afonso 
Ernesto de Barros retomou a sua anterior categoria profissional e, com o 
decorrer dos tempos, tornou-se o único dono daquela casa comercial que 
se dedicava à importação de bacalhau e exportação de vinhos, sendo uma 
das mais importantes da Figueira da Foz, em finais do século XIX. 

Empenhado na vida cívica desde muito cedo, foi no período da 
monarquia presidente do Núcleo da Figueira da Foz da Liga Liberal e, com 
a instauração da Regeneração (1851) militou no Partido Regenerador, 
sendo um dos fundadores do Montepio Figueirense (1864) que era uma 
associação de socorros mútuos. Dez anos mais tarde, liderou a empresa 
construtora do Teatro Príncipe D. Carlos da qual faziam parte também 
José Feio, Nestório Dias e Augusto Lopes. 

Embora também tenha presidido à direcção da Associação Comercial 
foi, no entanto, a Santa Casa da Misericórdia a instituição a que durante 
mais tempo se dedicou, pois o seu nome já aparecia na Mesa 
Administrativa do mandato de Samuel Eusébio de Morais (1862-1863) e 
de ter sido colaborador activo do Provedor, Júlio César Augusto da 
Fonseca Moiro, que foi o iniciador da construção do Hospital. 

Afonso Ernesto de Barros assumiu funções de Provedor em 1882, ano 
em que a Figueira da Foz foi elevada à categoria de cidade e recebeu do rei 
D. Luís a Comenda da Ordem de N.ª Senhora da Conceição. 
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Posteriormente o seu sucessor, D. Carlos atribuiu-lhe em 1897, por uma 
vida, o título de Visconde da Marinha Grande. 

 

 

 

UM VISCONDE REPUBLICANO 
 

Tendo atravessado a vida como um autêntico aristocrata, todavia, essa postura não 
lhe adveio do berço, nem do facto de ter sido agraciado com o título de Visconde da 
Marinha Grande, ainda que essa distinção lhe tenha, naturalmente, legitimado o 
prestígio e reforçado o orgulho pessoal. 

Convivendo com membros da comunidade britânica afectos ao liberalismo, Afonso 
Ernesto de Barros cresceu no contacto com defensores do republicanismo, vindo a ser, por 
isso, um Visconde pouco monárquico. 

Decerto por razões familiares, ou por convicção, na sua roda de convivência 
contavam-se diversas pessoas ligadas à maçonaria, nomeadamente seu filho, dr. João de 
Barros, e seu genro, dr. Manuel Gaspar de Lemos. 

Do enlace matrimonial com Mariana Ascensão da Costa Guia nasceram cinco 
filhos, cujo acompanhamento juvenil foi feito, praticamente, pela segunda esposa, 
Augusta Curado, e que foram: Palmira de Barros Pinto, casada com o dr. Filipe Nery 
da Silva Pinto; dr. José Carlos de Barros, casado com Antónia Teixeira de Queirós; 
Henrique Raimundo de Barros, casado com Maria Cristina de Aguiar (filha de Manuel 
de Arriaga, o 1.º Presidente da República); Leonor de Barros Gaspar, casada com o 
dr. Manuel Gaspar de Lemos (que foi presidente da Câmara, administrador do 
concelho, presidente do Senado, ministro do Comércio, e da Agricultura); e o dr. João de 
Barros, casado com Raquel Teixeira de Queirós, ilustre pedagogo e poeta que foi director 
dos Ensinos Primário e Secundário, secretário-geral do Ministério da Instrução e 
Ministro da Instrução. Uma sua filha, Teresa Queirós de Barros, foi casada com o Prof. 
Dr. Marcelo Caetano, último primeiro-ministro do Estado Novo. Um outro filho, o 
Prof. Henrique de Barros, catedrático do Instituto Superior de Agronomia, integrou as 
listas do Partido Socialista nas eleições para Assembleia Constituinte, na sequência do 
movimento de 25 de Abril de 1974, vindo a ser o primeiro presidente daquele órgão 
legislativo. 
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X ‒ HOSPITAL COM LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
 

As consequências dos acontecimentos do mês de Fevereiro de 1927, 
fizeram-se sentir na Figueira da Foz com mais intensidade, na segunda 
metade do ano, datando desse período a entrega por parte dos 
comerciantes, de uma petição às autoridades autárquicas para que o feriado 
municipal (que era a 24 de Agosto, para assinalar o movimento liberal de 
1820) fosse transferido para o dia de S. João, como veio a suceder. 

Enquanto isto a Mesa da Misericórdia, liderada por Maurício Pinto, 
procurava angariar fundos para a melhoria das condições hospitalares, 
através de espectáculos, Venda da Flor, ou touradas. 

Uma dessas melhorias foi feita através da celebração de um acordo com 
a Farmácia Central do Exército, no sentido de que a Farmácia do Hospital 
da Figueira da Foz fosse dotada com medicamentos específicos para o 
combate às doenças dermo-siflíticas. 

Por outro lado, o Hospital passou a ter à sua disponibilidade um 
Laboratório de Análises, também aberto à comunidade, dirigido pelo  
dr. Francisco Águas de Oliveira. 

Em Julho deste ano (1927), em reunião da Assembleia Geral da 
Misericórdia, foi aprovada a concessão do título de “Provedor Honorário” 
a Joaquim Felisberto Sotto-Maior, assim como foram concedidos diplomas 
de “Irmãos Honorários” a Leonor Nestório Sotero, dr. António Sotero e 
dr. Francisco Águas de Oliveira 

Um dos pontos da ordem de trabalhos da reunião dizia respeito à 
eleição dos corpos directivos, ponto que mereceu ao jornal O Figueirense 
considerações acintosas, pois dizia-se que se tinham verificado “duas ou 
três substituições” mas no resto ficara “a mesma gente que há anos vem 
dispondo dos destinos da Santa Casa da Misericórdia”. Uma das 
substituições que era esperada dizia respeito ao dr. José Rafael Sampaio 
que, como oficial miliciano (tenente) estivera envolvido na já referida 
rebelião militar de Fevereiro e que, por isso estava, na ocasião, detido num 
barco, na cidade do Porto, para ser levado para o desterro em Malanje 
(Angola). Como manifestação de solidariedade os membros da Assembleia 
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Geral confirmaram-no no cargo que detinha naquele órgão, o que foi 
comentado pel’O Figueirense nos seguintes termos: “Apesar de estar ausente 
o dr. José Rafael Sampaio e não poder, portanto, prestar quaisquer serviços 
à Santa Casa, os seus correligionários não se dispensaram de o reconduzir 
no lugar de vice-secretário”. 

Ao contrário, A Voz da Justiça não se limitou a dar notícia da reunião, 
mas fez o seu relato, pelo qual se ficou a saber que a atribuição dos títulos 
referidos fora feita “por aclamação” assim como se conheceu a sua 
fundamentação que no caso de Joaquim Felisberto Sotto-Maior dizia que 
é “por ser um dedicadíssimo amigo do Hospital e à sua benemerência se 
devem em grande parte os melhoramentos com que se transformou, e 
continua transformando o nosso Hospital”. 

Quanto aos órgãos directivos ficaram constituídos do seguinte: 
presidente da Assembleia Geral, Joaquim F. Sotto-Maior; vice-presidente, 
dr. Manuel Gaspar de Lemos; secretários, José da Silva Ribeiro e António 
da Silva Biscaia; vice-secretários, dr. José Rafael Sampaio e Eduardo 
Augusto Guedes. Mesa: Maurício Pinto (Provedor), António Augusto 
Esteves, António Maria de Oliveira Simões (no lugar de Florêncio 
Monteiro de Figueiredo), António Silva Júnior (rendeu o dr. Adelino 
Ferreira Mesquita), Arnaldo Pinto Ribeiro dos Santos e Pedro Augusto 
Fonseca. 

Os associados da Misericórdia voltaram a reunir-se no dia 11 de 
Setembro, para aprovação das contas que, como revelava A Voz da Justiça, 
foram aprovadas (os números não foram divulgados), bem como um voto 
de louvor à Mesa “pela solicitude e zelo com que desempenhou a sua 
missão”. Foi ainda aprovada uma moção que concedia plenos poderes à 
Mesa “para poder aplicar como entender de maior interesse para a Santa 
Casa, a importância dos legados de que, actualmente, dispõe”. 

Ainda neste mês de Setembro, foram iniciadas as obras de beneficiação 

do Campo da Mata “para ficar com as dimensões regulamentares para 

jogos oficiais”, possibilitando a disputa na Figueira da Foz de “finais dos 

campeonatos nacionais”. As estas obras seguir-se-iam as da construção de 

balneários e bancadas. 
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Ainda relativamente aos acontecimentos de Fevereiro, alguns meses 
depois, em Julho, decorreu no quartel do Regimento de Infantaria 20,  
a audiência de julgamento dos naturais da Figueira da Foz, acusados de 
terem tido participação (junto do sector ferroviário) em actos relacionados 
com a já referida insurreição. 

Por isso, responderam em Tribunal Militar Especial, o dr. Adelino 
Mesquita e seu cunhado, José Verdal Gonçalves de Carvalho; dr. José 
Gomes da Cruz; Manuel Tomás Harrison; dr. António Lopes da Cruz; José 
Gomes Cevada; Albano Duque; e Amadeu Bento. 

Foram condenados a prisão os dois primeiros arguidos e absolvidos os 
restantes por falta de provas. Este julgamento teve enorme impacte a nível 
local, com os jornais a não esconderem as suas inclinações políticas. 

 Deste modo, O Figueirense, ao mesmo tempo que mostrava regozijo 
pelas sentenças, lamentava que as testemunhas de acusação tivessem 
revelado “falta de coragem moral”. 

Por seu turno, A Voz da Justiça deu a este acontecimento um tratamento 
destacado, o que é compreensível visto os réus estarem inseridos no meio 
político-partidário em que o jornal se situava, tendo alguns até ocupado 
cargos directivos na Misericórdia. Por isso, habilidosamente, deu relevo às 
declarações das testemunhas, deixando aos leitores a possibilidade de 
formulação de juízos sobre as intenções dos acusadores e as deliberações 
dos julgadores.  
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XI ‒ REALIZAÇÃO DO 2.º CONGRESSO DAS MISERICÓRDIAS 

Foi com o país ainda a viver no rescaldo da rebelião de 1927, que se 
realizou, no ano seguinte, o 2.º Congresso das Misericórdias. 

No que diz respeito à Figueira da Foz, logo no primeiro mês do ano de 
1928, o jornal A Voz da Justiça, aliás, como O Figueirense, publicaram as 
primeiras listas com os contributos de pessoas e empresas, destinados a 
auxiliar o novo projecto da Misericórdia que consistia na construção, na 
Mata, de um Pavilhão de Isolamento para acolher pessoas vítimas de 
doenças infecto-contagiosas. 

Na edição de 5 de Fevereiro, O Figueirense publicou um artigo, assinado 
por Agostinho Domingues, com o título “As Irmãs de Caridade e a 
Enfermagem dos Hospitais”, no qual era advogada a entrega da prestação 
daqueles serviços a religiosas, recorrendo o autor aos conceitos defendidos 
no século XIX por um parlamentar chamado António Cândido. Era 
perceptível o sentido do artigo, mas o autor reforçou-o do seguinte modo: 
”Os senhores administradores do Hospital da Figueira da Foz que atentem 
bem nestas palavras que são, nada mais, do que a expressão da verdade”. 

A abordagem deste assunto não era superficial, porque no fundo 
pretendia acordar questões antigas que eram para alguns de amorfismo 
religioso, mas, para outros, era o anticlericalismo que no passado tinha tido 
alguma aceitação na cidade. 

Um exemplo disso pode ser encontrado n’O Figueirense (2.ª Série), 
quando era dirigido por José Maria Roque dos Reis. Com efeito, na edição 
de 28/8/1900, num artigo sobre A Obra da Figueira e a propósito da 
notícia da abertura do “asilo para receber crianças pobres” era dito: 
“consta, com foros de verdade, que se movem altos empenhos para que a 
educação dada às crianças, seja ministrada por irmãs da caridade (…) 
Custa-nos compreender que haja alguém que tanto se empenhe que ali se 
vão acoitar essas ‘santinhas’ depois do que se tem dito por esses coios em 
fora!”. 

Ao defender o recurso às Irmãs de Caridade nos serviços do Hospital, 
no ano de 1928, O Figueirense não quis, certamente, reabrir esse processo, 
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mas sim dar uma achega para uma tema que, depois do 28 de Maio de 1926, 
voltou a estar na ordem do dia e que era o de fazer regressar as 
Misericórdias à sua matriz católica como, pouco tempo depois, se veio a 
confirmar e, curiosamente, com alguma polémica até nos meios religiosos.  

Entretanto, e no âmbito da campanha de angariação de fundos para o 
Hospital, foi realizado no dia 14 de Abril, no Teatro do Casino Peninsular, 
uma homenagem ao dr. Nogueira de Carvalho. O programa incluía na 
parte recreativa, a representação das peças infantis “O Aniversário da 
Professora” e “A Menina Americana”, originais (letra e música) de Celeste 
de Melo Mendes. 

Se este espectáculo foi anunciado por todos os jornais, já foi apenas A 
Voz da Justiça que se referiu à apresentação do Relatório e Contas da 
Misericórdia do período 1924-27, o que foi feito na edição do dia 21 de 
Abril. 

 
 
 

Por esta informação ficou a saber-se que os mandatos passaram a ser 
de três anos, assim como o número de associados aumentou, no referido 
período, de 236 para 374. Sobre as contas explicava o jornal que “uma 
breve leitura basta para vincar no espírito a consoladora certeza de que à 
frente da administração do nosso Hospital estão pessoas de muita 
competência e de inexcedível dedicação”. 

Maurício Pinto, empresário e 
homem de cultura, foi o 

Provedor que soube dar 
continuidade ao consulado do 
Visconde da Marinha Grande, 

mesmo durante o regime 
(Estado Novo) que o derrubou. 
Para além da sua acção como 

dirigente, a ele se deve o mérito 
de ter coleccionado treslados de 

Actas da Câmara e da 
Misericórdia, fundamentais para 

o conhecimento de um certo 
período da história figueirense 

 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

203 

 

O ano de 1928, ficou assinalado, em termos políticos, pela primeira 
visita à cidade do general Carmona, como Presidente da República, visita 
que foi efectuada nos dias 9 e 10 de Setembro, fazendo parte do seu séquito 
os Ministros do Interior; da Guerra; das Finanças; e da Agricultura e 
Comércio. 

De registar que os elementos da comitiva presidencial foram instalados 
em hotéis, mas o general Carmona foi hóspede de Fernando da Costa 
Mendes (gerente da filial do Banco Nacional Ultramarino) que a partir de 
então passou a ser figura constante na vida social e política da Figueira da 
Foz. Sendo a causa próxima da visita a inauguração do Monumento em 
honra dos combatentes da 1.ª Grande Guerra (Praça Velha), os 
governantes estiveram ainda no Ténis Clube, nos quartéis, nas instalações 
portuárias e na Serra da Boa Viagem. Em termos sociais, assistiram a uma 
tourada no Coliseu e foram obsequiados com um jantar no Casino 
Peninsular. 

A visita de Carmona que foi acompanhada pelo jornal O Figueirense com 
palavras, altamente elogiosa, não mereceu ao colega A Voz da Justiça, 
qualquer referência, a não ser uma “cacha”, a duas colunas, na página 2, 
com o título “Viva a Pátria! Viva a República!” na qual era realçada a justeza 
da inauguração do monumento em honra da memória dos que tombaram 
no primeiro conflito de dimensão internacional. 

Foi ainda A Voz da Justiça que, no mês de Setembro, se ergueu em 
forma de protesto, contra a deliberação camarária de retirar o nome de 
Bernardino Machado da Escola Industrial e Comercial. 

Em Outubro, O Figueirense divulgava as contas de uma récita organizada 
por uma comissão de senhoras, sendo a receita dividida por várias 
instituições. Assim, as obras da igreja de S. Julião, receberam 1.833$50; a 
Misericórdia, 1.466$80; e A Obra da Figueira, 366$70. Formaram essa 
comissão as senhoras Ana Soares de Albergaria Figueiredo e Faro, Maria 
Adelaide de Carvalho Daun e Lorena (Pombal), Maria Antónia Duarte 
Silva, Maria Eugénia de Castro e Almeida, e Vera Caldeira (Borralha). O 
tesoureiro foi Nuno Xavier de Sequeira. 

Nas edições do último mês do ano (1928) A Voz da Justiça deu conta 
das acções do Conselho de Inspecção às Misericórdias, tanto no que diz 
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respeito à distribuição dos subsídios como na elaboração do futuro Código 
das Misericórdias, como imposição da legislação recentemente 
promulgada. 

A última iniciativa do ano a favor da Misericórdia, constou de um 
espectáculo no Teatro do Casino Peninsular, com a representação da 
revista-fantasia “O Sonho do Cavador”, pela Sociedade de Instrução 
Tavaredense (SIT). 

Por estas, e outras, realizações de apoio à Misericórdia, os membros da 
Assembleia Geral aprovaram na reunião de 10 de Fevereiro de 1929, a 
concessão do título de “Irmão Benemérito” àquela colectividade de 
Tavarede. 

Nos começos deste ano de 1929, em Janeiro, a SIT voltou a levar à 
cena a opereta “O Sonho do Cavador”, a favor da Misericórdia e, em 
Março, uma nova iniciativa artística teve lugar no Casino Peninsular (nos 
dias 3 e 6) organizada por uma comissão, revertendo a receita para a 
Misericórdia (4.000$00), A Obra da Figueira (2.000$00), Beneficência da 
Figueira (1.000$00) e Assistência aos Pobres (1.000$00). Formaram a 
comissão organizadora, Celeste de Melo Mendes (esposa de Fernando da 
Costa Mendes), Maurício Pinto, António da Silva Biscaia e António Argel 
de Melo. 

Ainda neste mês, a Figueira da Foz assistiu ao início das actividades da 
delegação desta cidade da Universidade Livre de Coimbra, constando a 
sessão inaugural de uma conferência pelo Prof. Dr. Luis Carrisso. No mês 
seguinte (Abril) foi noticiado que o Conde de Agrolongo (José Francisco 
Correia, natural de Sande-Guimarães, cuja fortuna fora feita no Brasil), 
contemplara, no seu testamento, a Santa Casa da Misericórdia da Figueira 
da Foz com a quantia de 30.000$00. 

Em Maio, foi publicado no Diário do Governo o diploma que conferia o 
estatuto de “Escola Oficial” ao estabelecimento de ensino que funcionava 
n’A Obra da Figueira. 

Foi neste mês de Maio que decorreu na cidade do Porto, o do  
2.º Congresso das Misericórdias para o qual foram propostos três temas: 
1-Actualização dos juros dos títulos do Estado, cuja aquisição fora 
obrigatória; 2-Conveniência de as Misericórdias manterem na sua 
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orientação beneficente e caritativa, os princípios doutrinários que 
inspiraram a sua fundação; 3-Interesses das Misericórdias em geral. 

Neste Congresso, no qual estiveram representadas 294 Misericórdias, 
as preocupações da instituição figueirense foram apresentadas pelo 
Provedor, Maurício Pinto, cuja comunicação foi transcrita n’A Voz da 
Justiça, na edição de 25 de Maio. 

Nesse texto, o autor mostrava preocupação pelo facto de se estar a 
desenhar um projecto para imposição da doutrina católica, com o qual 
discordava, pois as Misericórdias “não podem ser feudo de ninguém. Têm 
de ser simples campos neutros, onde as paixões humanas não se 
entrechoquem”. Dando como exemplo a Misericórdia da Figueira da Foz, 
Maurício Pinto salientava que ela era ”composta de centenares de irmãos 
de diversos credos políticos e de diversas crenças religiosas”. 

A posição de Maurício Pinto foi contestada nas colunas d’O Figueirense 
que, na edição do dia 12 de Maio, publicou um artigo com o título  
“O Culto das Misericórdias” constituído por excertos de um outro que 
saíra no diário A Voz (órgão oficial dos católicos). Nesse trabalho era 

versado “o caso estranho de algumas Misericórdias ‒ estabelecimentos de 

caridade católica ‒ estarem em mãos de ateus com o fim único de se 
utilizarem deles para fins políticos”. 

Numa nota intercalar (a negro) da responsabilidade da direcção,  
O Figueirense foi ainda mais contundente, quando dizia: ”Isto até parece uma 
piada a certos livres pensadeiros que, de vez em quando, vão ali à capela da 
Ordem Terceira assistir a uma missa…”. 

E o artigo terminava em nítido estilo de provocação: ”Fazemos nossas 
estas considerações justíssimas do diário católico e desejamos sinceramente 
que o governo volva os seus olhares atenciosos para a obra de traição que 
algumas Misericórdias estão sofrendo, pois são estabelecimentos de 
caridade católica que só por católicos devem ser dirigidas e administradas”. 

Percebendo-se quem eram os destinatários da catilinária, O Figueirense 
na edição do dia 13 do mês seguinte voltou à carga num artigo assinado 
com as iniciais M.C. desta vez visando, directamente e de forma especial a 
esquerda republicana figueirense. Classificando aquela facção ideológica, 
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depreciativamente, como “libarais”, escrevia-se a dado passo: “E porque o 
seu venerável se viu em calças pardas no Congresso das Misericórdias, vai 
de assaltar os Bombeiros e agitar a questão religiosa que tanto parece 
preocupá-los para, de qualquer modo, verem se se aguentam no terreno 
que lhes foge sob os pés (…)”. 

 

Sobre as conclusões do 2.º Congresso das Misericórdias, salienta Maria 
Antónia Lopes (História Breve das Misericórdias Portuguesas) que, na ocasião, 
foi solicitado ao Governo a criação de “títulos de tesouro em ouro 
consolidado com juros de 6% e que os títulos possuídos e a adquirir pelas 
Santas Casas fossem convertidos nesses certificados especiais. Quanto às 
pequenas Misericórdias que os não possuíam, deviam ser subsidiadas”. 

A questão doutrinal foi, segundo Maria Antónia Lopes, a que azedou a 
discussão, sendo estabelecido que as Misericórdias, ainda que não 
pudessem “inquirir sobre o credo daqueles a quem beneficiavam, nem o 
deveriam fazer aos seus funcionários”, mas “eram de inspiração cristã, 
fraternidades cristãs particulares e autónomas”. 

No ponto respeitante aos “Interesses das Misericórdias em geral” 
sobressaíram as questões de ordem técnica (financeira), bem como as que 
diziam respeito à necessidade das Misericórdias se confederarem. 

Pelo que relatava o jornal A Voz da Justiça, na edição de 27 de 
Novembro deste ano (1929), as conclusões do 2.º Congresso das 
Misericórdias foram entregues pelo Director-Geral da Assistência ao 
Ministro do Interior, mas, segundo Maria Antónia Lopes, o Governo não 
deu resposta a qualquer das reivindicações apresentadas. 
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XII ‒ INSTALAÇÃO DO DISPENSÁRIO ANTITUBERCULOSO 
 

Os anos 30, não foram apenas uma década, pois serviram também para 
a preparação do novo regime político (Estado Novo) que se iria prolongar 
até Abril de 1974. 

A estrutura orgânica em que assentou (corporativismo) também se 
reflectiu na vida das Misericórdias, não em termos de hostilização, mas sim 
de subordinação. 

No que diz respeito à Misericórdia da Figueira da Foz, A Voz da Justiça 
anunciava na sua edição de 6/2/1930, a realização de uma reunião da 
assembleia geral para deliberar sobre a “venda das acções da Empresa 
Construtora do Teatro Figueirense e aplicação de dois legados”. 

Ainda nesse mês (Fevereiro), O Figueirense dava destaque (23/2/30) 
à homenagem que ia ser prestada ao dr. Frederico Nogueira de Carvalho, 
director clínico do Hospital da Misericórdia desde 1887, pondo em relevo 
as suas qualidade profissionais e humanas. Como jornal “situacionista” 
sugeriu mesmo ao Governo que ao homenageado fosse atribuída a 
Comenda da Ordem Militar de Santiago da Espada. 

Essa homenagem veio a ser prestada em Julho, tendo-lhe sido entregue, 
numa cerimónia realizada nos Paços do Concelho, uma Comenda (não a 
alvitrada), mas a da Ordem de Benemerência, enquanto que no Hospital, 
por deliberação da Mesa da Misericórdia, o seu nome foi dado à nova Sala 
de Operações. 

Uns tempos antes (no mês de Junho) teve lugar uma outra reunião 
plenária dos irmãos da Misericórdia, reunião da qual A Voz da Justiça fez 
um relato que foi publicado na edição de 2/7/1930. O assunto começou a 
ser tratado na 1ª página com a referência às eleições, dizendo-se que “só 
depois de muito instado Maurício Pinto, que queria deixar aquele lugar, 
decidiu aceitar esta nova reeleição”, sublinhando-se que a sua obra era 
notável e, por isso, “não sabemos de quem hoje, com vantagem, iria ocupar 
o seu lugar”. 

Na continuação da notícia, na página 2, para além da constituição dos 
novos corpos directivos, anunciava-se que a Assembleia “autorizou a Mesa 
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Administrativa a proceder à venda dos bilhetes de tesouro e outros títulos, 
empregando o seu produto em papéis de maior rendimento”. 

Quanto aos órgãos sociais, ficaram constituídos do seguinte modo: 

Assembleia Geral ‒ Joaquim Felisberto Sotto-Maior (presidente); Manuel 
Gaspar de Lemos (vice-presidente); José da Silva Ribeiro (1.º secretário); 
António da Silva Biscaia (2.º secretário); dr. José Rafael Sampaio (1.º vice-
secretário); José dos Santos Alves (2.º vice-secretário). Mesa: Maurício 
Pinto (Provedor), António de Sousa Júnior, Arnaldo Pinto Ribeiro dos 
Santos, Pedro Augusto Ferreira, João da Silva Rascão, António Maria de 
Oliveira Simões e António Augusto Esteves. 

Na notícia era ainda feita alusão ao descerramento dos retratos de Elisa 
dos Santos Almeida e do dr. António dos Santos Rocha. 

Em Agosto, no dia 15, grupos de senhoras voltaram a participar na já 
tradicional Venda da Flor e, em Setembro, de acordo com A Voz da Justiça, 
foram realizadas no Campo da Mata, diversas gincanas, com a mesma 
finalidade, ou seja conseguir fundos a favor do Hospital. Nestas provas, na 
categoria de Automóveis, triunfou a dupla Maria da Glória Pessoa-José 
Domingues dos Santos; em Bicicletas (senhoras e cavalheiros), voltou a 
triunfar Maria da Glória Pessoa, e Rui Bento Pessoa; em Automóvel 
Infantil, o primeiro lugar foi para o pequeno Manuel Caroça; e em 
Motocicletas, o vencedor foi Manuel Caiano. 

Neste mês, no dia 21, revertendo também a favor da Misericórdia, 
realizou-se no Coliseu Figueirense, uma garraiada com a participação dos 
três filhos do cavaleiro D. José Casimiro. 

No ano de 1931, passou a funcionar nas instalações do Hospital da 
Misericórdia, um Dispensário Antituberculoso, cuja inauguração ocorreu 
no dia 31 de Maio. 

Como não se tratava de um serviço privativo da instituição, o jornal  
A Voz da Justiça publicou um anúncio a convidar a população a assistir ao 
acto, anúncio assinado por uma comissão heterogénea formada por José 
da Silva Fonseca (presidente da Câmara), Visconde de Montargil, António 
Argel de Melo, Maurício Pinto (Provedor), Frederico Nogueira de 
Carvalho (director clínico), Manuel Nunes de Oliveira, Carlos Lino Gaspar, 
Manuel José da Fonseca Faria e José Salinas Calado. 
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Esta informação não foi considerada relevante pelo jornal O Figueirense 
que preferiu destacar nas suas páginas o êxito da viagem aérea Lisboa-
Luanda (ida e volta), efectuada pelos aviadores Humberto Cruz 
(considerado como figueirense) e Carlos Bleck que foram, triunfalmente, 
recebidos na Figueira da Foz. 

 

Como consequência da onda patriótica então gerada, foi lançada a ideia 
da construção de um campo de aviação na ilha da Morraceira. Esta obra, 
que seria iniciada de imediato, foi inaugurada em Setembro do ano 
seguinte. 

 

Entretanto, pelo jornal O Figueirense também foi, entusiasticamente, 
realçada a criação do Liceu Municipal da Figueira da Foz (que viria a ter 
como patrono o Prof. Dr. Bissaya Barreto) e que entrou em funcionamento 
em 1932, sendo o seu primeiro reitor o dr. Álvaro da Costa Pimpão (que 
vinha do Liceu do Funchal) e que, depois do Doutoramento, exerceu o 
cargo de director da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

Ainda em 1932, em Dezembro, O Figueirense divulgou o testamento de 
Teresa Xavier Ramos Neto que fora casada, em primeiras núpcias, com o 
comerciante Francisco da Costa Ramos, grande apoiante d’A Obra da 
Figueira. Respeitando a sua memória, a benemérita nas suas disposições 
testamentárias, contemplou diversas pessoas e instituições, constituindo  
A Obra da Figueira como sua universal herdeira, mas especificando que 
“Todas as respectivas obrigações e encargos impostos (…) serão 
cumpridos, pontualmente, passando toda a minha herança para o Hospital 
da Misericórdia desta cidade, se aquela herdeira faltar ao cumprimento de 
qualquer obrigação”. 

No período em análise (1932), o jornal A Voz da Justiça continuava a 

privilegiar as questões sociais e, por isso, noticiava a realização em Setúbal 

(Maio) do 3.º Congresso das Misericórdias, ainda que não mencionasse a 

presença de qualquer delegado da Figueira da Foz. Face às dificuldades que 

envolviam aquelas instituições, A Voz da Justiça denotava algum 

optimismo, ou seja, esperava que o Congresso tivesse “conseguido acordar 
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todas as energias que possam e devam socorrer todas as Misericórdias de 

Portugal”. 

Estranhamente, a realização deste Congresso, no qual terá sido exaltada 
a importância da caridade (com a criação do que viria a ser a tradição dos 
Cortejos de Oferendas) não teve grandes repercussões visto o Governo 
não ter atendido nenhuma das reivindicações. 

O mesmo jornal, em Julho, citava o Diário do Governo para enumerar as 
organizações assistenciais do Distrito que tinham recebido subsídios, 
sendo o maior (22.400$00) para a Misericórdia da Figueira da Foz, e logo 
a seguir a de Coimbra com 17.000$00. 

Para além de noticiar mais uma edição da Venda da Flor (em Agosto), 
A Voz da Justiça enumerava outras realizações a favor da Misericórdia, no 
mês de Setembro, nomeadamente uma garraiada no Coliseu e uma “Festa 
da Arte”, no Casino Peninsular. Nesta manifestação artística proferiu uma 
conferência António Ferro (ideólogo do Estado Novo), enquanto que sua 
esposa, Fernanda de Castro, bem como Graciete Branco e A. Santa Rita 
declamaram poemas. Actuaram ainda os amadores figueirenses Albertina 
Andrade, Fred Ribeiro e Rui Alberto. A parte profissional esteve a cargo 
do maestro René Bohet que dirigiu a orquestra na interpretação da 
“Abertura 1812”, e da artista Ilda Stichini. 

Foi de forma discreta, ainda que com algum destaque gráfico (devido 
às imposições da censura) que A Voz da Justiça noticiou no dia 24 de 
Dezembro, o modo como se efectuou a partida para Braga da dr.ª Cristina 
Torres, transferida, por retaliação política, para a Escola Comercial daquela 
cidade. 
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PARTE 6 
 

A MISERICÓRDIA E O CORPORATIVISMO 
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I ‒ AUTOMÓVEIS COMO PRÉMIOS DE SORTEIOS 
 

A década de 30 (século XX) serviu, efectivamente, de pano de fundo ao 
lançamento das bases do regime político corporativo que viria a ser 
rotulado como o Estado Novo. Por força do seu travejamento ideológico, 
as Misericórdias foram incluídas na categoria dos Organismos 
Corporativos Morais, sendo os outros, nos termos da Constituição de 
1933, os Organismos Corporativos Culturais, e Económicos.  

 Esta nova Lei Fundamental foi aprovada, por plebiscito, no mês de 
Abril, e contrariando a Constituição da 1.ª República (1911), não 
contemplava a existência de partidos políticos, estipulando o seu Art.º 10.º 
que “É direito e obrigação fundamental do Estado contrapor a sua acção 
a todos os movimentos e doutrinas sociais contrárias aos princípios 
consignados neste Estatuto”. 

Deste modo ficava aberta a possibilidade de, com recurso a legislação 
ordinária, serem suprimidas todas as associações cívicas consideradas 
adversas ao regime, como veio a verificar-se em 1935, com a ilegalização 
da maçonaria. 

O novo regime, no que diz respeito às Misericórdias seguiu a doutrina 
que, anteriormente, a Ditadura Militar adoptara e, por isso, como informa 
Maria Antónia Lopes (História Breve das Misericórdias Portuguesas), as 
Misericórdias eram “órgãos centrais da assistência”, mantendo o Estado 
um papel supletivo. Assim, foi criada legislação no sentido de fomentar a 
fundação de novas Misericórdias, através da concessão de facilidades, 
nomeadamente de ordem administrativa, judicial e fiscal. 

Neste ano de 1933, a Figueira da Foz viveu os cerimoniais da 
inauguração do quartel da Guarda Fiscal, mas também os actos exequiais 
relativos ao falecimento de Joaquim Felisberto da Cunha Sotto-Maior, que 
ocorreu no dia 24 de Abril. 

Os jornais que se publicavam na Figueira da Foz deram grande 
destaque a este passamento, numa inequívoca demonstração do prestígio 
de que gozava o extinto, prestígio que advinha do modo como activara a 
vida económica, social e benemerente da cidade.  



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

214 
 

No seu testamento, a sua enorme fortuna foi dividida pelos 
descendentes, mas também por colaboradores, assim como foram 
contempladas algumas colectividades da Figueira da Foz, tendo a 
Misericórdia e A Obra da Figueira recebido 5.000$00 cada, e o Jardim-
Escola, 2.000$00. 

 
 

JOAQUIM FELISBERTO DA CUNHA SOTTO-MAIOR 
 
Natural de Lebução, concelho de 

Valpaços, Joaquim Felisberto da 
Cunha Sotto-Maior, que era filho de 
José Lino da Cunha Sotomaior e de 
Ana Lúcia Garcês Palha, nasceu em 
11 de Março de 1845. 

Tinha 13 anos, quando foi para 
o Brasil, iniciando-se na vida 
empresarial com considerável sucesso. 
No Rio de Janeiro, criou a Casa 
Sotto-Maior (com ligações a outras 
cidades, nomeadamente a S. Paulo), 
que se tornou um verdadeiro colosso 
comercial e industrial. 

Com 41 anos de idade Joaquim 
Felisberto da Cunha Sotto-Maior 
regressou a Portugal, fixando 
residência no Porto. 

Mais tarde optou por viver em 
Lisboa, onde adquiriu uma residência 
na Calçada da Estrela. A sua mudança para a Figueira da Foz ficou a dever-se, de 
acordo com A Voz da Justiça, à sua amizade com Alberto José dos Santos. 

Nesta cidade, mandou construir (na Rua que hoje ostenta o seu nome) uma vivenda 
em estilo francês (já no século XX) que pela sua imponência e envolvência (mata e 
jardim), passou a ser conhecida como o “Palácio Sotto-Maior”. 
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Amante das artes, Joaquim Felisberto da Cunha Sotto-Maior decorou a sua 
residência com esculturas de Diogo de Macedo e pinturas de António Ramalho (que ali 
faleceu), bem como de vários artistas plásticos que, a expensas suas, estagiaram em Paris, 
executando cópias de quadros do Louvre, contando-se entre esses pintores Dórdio Gomes, 
Ferreira da Costa e Joaquim Lopes. 

Filho de um liberal (que depois de ter estado preso chefiou os serviços de alfândega 
em Barca de Alva), Joaquim Felisberto da Cunha Sotto-Maior, apesar de não se lhe 
conhecer qualquer filiação partidária, esteve sempre próximo dos correligionários de 
Afonso Costa, fosse na Misericórdia, no Jardim-Escola, ou na Universidade Livre. 

Já perto do fim da sua vida, foi dirigente da Acção Republicana Socialista, 
organização política que surgiu após o Estado Novo ter ilegalizado (1930), o Partido 
Republicano, de Afonso Costa. 

O extinto era viúvo de Madalena Josefa Teresa de Mensa y Melis, e pai de Ana, 
Maria del Pilar, Maria Madalena, Joaquim Alberto, Vasco e José Lino da Cunha 
Sotto-Maior. 

Tendo sido sepultado em Lisboa, o seu funeral assumiu, na Figueira da Foz, 
invulgar imponência. 

 
 
As eleições para os corpos directivos da Misericórdia realizaram-se no 

dia 26 de Junho, e o lugar de Joaquim Felisberto da Cunha Sotto-Maior 
(presidente da Assembleia Geral) foi preenchido pelo dr. Manuel Gaspar 
de Lemos. Os restantes membros eram António Alvares Duarte Silva 
(vice-presidente), José da Silva Ribeiro, António da Silva Biscaia, José dos 
Santos Alves e José da Silva Lopes. A Mesa continuava a ser presidida por 
Maurício Pinto (Provedor) e era composta por Manuel José da Fonseca 
Faria (vice), António Augusto Esteves (1.º secretário), António Maria de 
Oliveira Simões (2.º secretário), João da Silva Pestana (tesoureiro), João da 
Silva Rascão e José Silva. 

Esta informação, fornecida pelo jornal A Voz da Justiça (5/7/1933), era 
complementada por um apelo dirigido à população, dado que a situação 
económica se agravava com a mesma intensidade com que subia o número 
dos necessitados, pelo que se impunha o aumento do número dos 
associados. 
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Nestes tempos, as notícias sobre a Misericórdia começaram a escassear 
nos jornais, que se limitavam, praticamente, a publicar a lista dos donativos 
que, avulsamente, iam sendo concedidos. Este silêncio, que causava alguma 
estranheza relativamente ao jornal A Voz da Justiça, era compreensível, não 
apenas pelo facto de existir um regime de censura, mas também porque o 
secretário da Redacção, José da Silva Ribeiro, tinha sido preso por motivos 
políticos, julgado e deportado para os Açores (Angra do Heroísmo) de 
onde regressou em Agosto de 1934. 

 
Aliás, foi neste ano (5 de Maio) que a Misericórdia voltou às páginas 

d’A Voz da Justiça através do relato da conferência que Maurício Pinto 
proferiu em Lisboa, no salão da Sociedade de Propaganda de Portugal, 
abordando o tema “Figueira da Foz: Rainha das Praias de Portugal”. 

 Na explanação que então fez das virtualidades da Figueira da Foz, 
Maurício Pinto teve o cuidado de assegurar que a cidade “dispõe de um 

Hospital Civil ‒ o da Misericórdia ‒ modesto mas asseado. Felizmente nada 
lhe falta para exercer a sua missão sublime: 7 Enfermarias; 10 quartos 
particulares; 2 Bancos onde se fazem mais de um milhar de curativos por 
mês; Salas de operações e autópsias; Laboratórios de Electro-Radiologia e 
de Análises Clínicas etc. Na sua Cerca há um campo regular de footbal ”. 

Para atenuarem as suas grandes debilidades económicas, as principais 
instituições de benemerência da Figueira da Foz (Misericórdia e A Obra) 
lançaram mão da organização de sorteios, cujos prémios eram atribuídos 
em função dos números da Lotaria do Natal. 

No caso da Misericórdia, havia em disputa cinco prémios valiosos, 
sendo o primeiro um automóvel Ford (exposto no stand da firma Costa & 
Silva), e os restantes uma telefonia, que podia ser vista na Casa Havanesa; 
uma máquina de escrever “Mercedes”, cujo representante era Maurício 
Pinto; um relógio de ouro, e um adereço de pedras finas, patentes na Casa 
das Jóias (Praça Nova). 

O 1.º prémio (automóvel) contemplou o dr. João Augusto Garcia, de 
Nisa; o 4.º (relógio de ouro) coube ao dr. António Granja, também de Nisa; 
e o 5.º (adereço de pedras finas) foi para o dr. Amadeu Magalhães Cardoso, 
de Macedo de Cavaleiros. O 2.º e 3.º prémios não foram atribuídos. 
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Para além deste sorteio, no ano de 1934, a Misericórdia levou ainda a 
efeito a Venda da Flor (15 de Agosto) e, em Outubro, foi realizada uma 
tourada no Coliseu Figueirense. 

Pelos vistos foi rentável o sorteio atrás referido, o que justificou a sua 
repetição no ano seguinte, mas desta feita apenas com três prémios. Os 
bilhetes eram vendidos, como noticiava A Voz da Justiça (9/6/1935), “num 
pavilhão instalado na praia de banhos”, onde se encontravam também os 
prémios. 

O primeiro prémio (novamente um automóvel Ford) foi ganho pelo 
tenente Júlio Eufrásio; e o segundo (que não foi reclamado) era uma 
telefonia “Bush”. 
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II ‒ MISERICÓRDIA COM COMISSÃO ADMINISTRATIVA 
 

Em Fevereiro de 1936, A Voz da Justiça noticiava que o IV Congresso 
das Misericórdias iria realizar-se em Braga, mas tal não veio a acontecer. 
Esse Congresso seria realizado, alguns anos mais tarde, em 1958, na cidade 
de Évora. 

As contas respeitantes ao ano económico de 1933-1934 foram 
aprovadas na reunião da Assembleia Geral realizada no dia 23 de Fevereiro 
de 1936, portanto com considerável atraso, divulgando A Voz da Justiça 
que na ocasião foram aprovados votos de louvor ao Provedor e à Mesa, 
aos clínicos e “restante pessoal que na Misericórdia da Figueira exercem 
funções que cada vez mais contribuem para justificar esta instituição de 
beneficência”. 

O modo como foram aprovados todos estes louvores, evidenciavam 
que algo andava no ar neste ano de 1936, relativamente à gestão da Santa 
Casa da Misericórdia. 

 

 No campo artístico-musical a saliência foi neste ano para a estreia do 
Orfeão Figueirense, sob a regência do maestro António Fernandes, um 
músico militar então residente na Figueira da Foz. 

 

  Continuando a seguir o jornal A Voz da Justiça, visto que O Figueirense 
persistia em manter com a Misericórdia um relacionamento criticamente 
distanciado, veio a saber-se que no mês de Agosto voltou a ser realizada a 
Venda da Flor, festa que era justificada por aquele jornal por ser a 
Misericórdia da Figueira da Foz “a mais importante instituição de 
beneficência local. E para não ter de restringir a sua acção, precisa vencer 
gravíssimas dificuldades financeiras que tolhem o seu funcionamento”. 

Podendo parecer esta informação uma simples lamúria ela, no entanto, 
deixava perceber que a situação era aflitiva, o que justificava a realização de 
uma outra iniciativa ainda em 1936, o que veio a acontecer no mês de 
Outubro, no Casino, e que assumiu um formato invulgar. Ou seja: pela SIT 
foi representada a peça “A Canção do Berço” (original do dramaturgo 
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espanhol Martinez Sierras, com cenários de Rogério Reynaud), seguindo-
se a projecção do filme americano “A Filha de Maria”, baseado na mesma 
obra. 

Foi já no ano de 1937, na edição do dia 2 Janeiro, que A Voz da Justiça 
noticiava que, no dia 30 de Dezembro, tinha reunido a Assembleia Geral 
da Misericórdia para eleger a nova estrutura directiva, pelo que na 
presidência deste órgão ficara o dr. António Duarte Silva, sendo vice-
presidente o dr. Manuel Gomes Cruz. O 1.º secretário era José da Silva 
Ribeiro, e o 2.º Raul Soares Coronel Pessoa, ficando como vices, José da 
Silva Lopes e António Maria Pereira de Sousa. A Mesa era constituída por 
Maurício Pinto (Provedor), João da Silva Pestana, Alberto Carlos Vaz, 
António Augusto Esteves, António Victor Guerra, Fernando Mendes e 
José Silva. 

A última notícia dada pelo jornal A Voz da Justiça, relativamente à 
Misericórdia, saiu na edição de 3 de Março de 1937, e dizia respeito à 
reunião da Assembleia Geral para aprovação das contas de 1936.  

Depois caiu um pesado silêncio informativo resultante da decisão do 
Governo que, não satisfeito com as suspensões temporárias já impostas, 
encerraria, definitivamente, A Voz da Justiça, com a confiscação do seu 
parque gráfico a partir do dia 10 de Julho de 1937. 

 O amordaçamento da voz que sempre se batera em defesa da 
Misericórdia, não foi um acto isolado, mas antes pretendeu atingir uma 
certa camada de cidadãos figueirenses, bem como as associações a que 
estavam ligados. 

 É dentro deste clima que deve ser interpretada a exoneração dos 
corpos directivos da Misericórdia que vieram a ser substituídos por uma 
Comissão Administrativa. Naturalmente que os motivos invocados 
relativamente ao jornal foram de natureza política, mas no caso da 
Misericórdia o pretexto terão sido argumentos de ordem burocrática. Ou 
seja, como o Código Administrativo de 1936, estipulava no Título VIII 
(“Das pessoas colectivas de utilidade pública”), através do Art.º 360, que 
ficavam sujeitas à tutela do Estado todas as “pessoas colectivas”, 
designação que abrangia as Misericórdias, o Governo utilizou a faculdade 
concedida (através do art.º 368) ao Governador Civil para poder dissolver 
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os corpos gerentes das instituições que se atrasassem na elaboração dos 
orçamentos, na aprovação da contas, inobservância das instruções legais 
etc. 

Sem A Voz da Justiça no terreno, foi O Figueirense que, na edição de  
7 de Novembro de 1937, divulgou para o chamado “grande público” que 
a Misericórdia estava a ser gerida por uma Comissão Administrativa. 

Com efeito, nesse número foi publicado um artigo com o título “O 
Hospital não tem recursos”, que começava por informar que nesse mesmo 
dia, iria ser realizada uma reunião de senhoras, a convite da Comissão 
Administrativa da Misericórdia e do seu corpo clínico. Pelos vistos, as 
senhoras foram convidadas através de um comunicado que o jornal 
transcrevia, complementando, assim, a informação sobre a reunião. Dizia-
se nesse texto: ”O Hospital da Santa Casa da Misericórdia desta cidade tem 
a sua rouparia quase desprovida, não tem cobertores para agasalhar um 
pouco mais os pobres doentes no Inverno, que já iniciou os seus rigores; a 
sua despensa não tem géneros de nenhuma espécie; não há dinheiro com 
que se comprem e o crédito está esgotado, porque há um ano que não se 
paga ao padeiro e ao merceeiro. O ano passou-se sem que se realizassem 
os habituais peditórios. Não há, pois, mais remédio do que recorrer à 
inesgotável e nunca desmentida generosidade dos Bons da terra. O 
Hospital tem de viver e até ao fim do ano a Comissão que tomou, por 
mandato do senhor Governador Civil, o pesado encargo da sua 
administração, não tem outros recursos que não sejam os que a população 
da Figueira que não sofre, preste aos desamparados que recorrem a esta 
Santa Casa. 

“Deseja a Comissão Administrativa e com ela os clínicos que servem 
 o Hospital, que as senhoras da Figueira conheçam de perto a situação 
aflitiva da Misericórdia e que depois colaborem com os signatários com o 
intuito de a ninguém se negar a assistência nesta Santa Casa, por falta de 
recursos (…)”. 

O comunicado da Comissão Administrativa da Misericórdia prometia 
ainda que, doravante, os doentes iriam ter assistência religiosa. 

Foi na edição de 14/11/1937 que O Figueirense informou sobre o que 
se tinha passado nessa reunião, ficando-se então a saber que o citado 
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comunicado “teve o melhor acolhimento” e que as receitas das 
manifestações tradicionais tinham, no último ano, caído de 80 para 15 
contos. Por isso, a Comissão Administrativa presidida pelo dr. António 
Cardoso de Sampaio e Pinho, iria realizar, entre os dias 22 e 28, a “Semana 
da Misericórdia” que incluiria espectáculos, uma conferência sobre a Saúde 
no Estado Novo, assim como a realização de um peditório por senhoras. 

Mas quem era o dr. António Cardoso de Sampaio e Pinho? O que se 
sabe é que ele veio para a Figueira da Foz como Notário, exerceu 
advocacia, e foi o primeiro presidente da Comissão concelhia da União 
Nacional. Em 1940, foi transferido para Lisboa. 

Pelo que, posteriormente, foi noticiado pelo jornal O Figueirense, a 
reunião não terá sido assim tão consensual, visto que viriam a ser 
publicadas cartas no mesmo jornal, bem pouco amistosas, entre o dr. 
António Sotero e o dr. António de Pinho. 

Um sinal evidente desse litígio foi a realização de um almoço 
(25/11/37) de homenagem ao conceituado clínico, com o nítido sinal de 
representar um gesto de desagravo. 

O almoço de homenagem ao dr. António Sotero, que foi realizado no 
Café Europa, teve organização de Carlos Rocha, Carlos Mendes, João 
Rama, dr. Duarte Silva e Raul Pessoa (que ofereceu uma salva de prata) e 
o seu relato foi publicado na edição d’O Figueirense de 9/12/1937. 

Pelo que foi noticiado, na mesa-de-honra sentaram-se o dr. Aristides 
Domingues, Fernando Mendes, João da Silva Pestana, José Silva, dr. 
Lontro Mariano, Alberto Sotto-Maior, tenente Miranda Andrade, 
Celestino Pais de Sousa, dr. Artur Beja, dr. Álvaro Malafaia, dr. Martim de 
Castro, dr. José Jardim, cap. José da Cunha Ferreira, Maurício Pinto e cap. 
Melo Cabral. 

Os oradores foram os drs. Artur Beja, José Jardim, Marim de Castro, 
Ernesto Tomé e Lontro Mariano. 

Associaram-se ao acontecimento as duas Filarmónicas; as telefonistas 
dos CTT; o Rancho Flores de Portugal (portador de um texto com dezenas 
de assinaturas); e um grupo de alunas d’A Obra da Figueira que eram 
portadoras de uma mensagem, da autoria de António da Silva Biscaia, e 
que, no fundo, sintetizava o espírito da iniciativa, quando referia: “Alheia 
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a todas as lutas que dividem os homens e tendo só por lema a prática do 
Bem e da Gratidão por aqueles que, generosamente, a servem, não pode 
esta Casa da Caridade ficar insensível perante a homenagem que lhe está a 
ser prestada (…)”. 

Foi ainda lida uma mensagem do padre Cruz Dinis, um natural de 
Arganil que fora pároco de Tavarede, e que viria a ser preso pela polícia 
política e julgado em Tribunal Plenário. Este sacerdote, nas eleições para a 
Constituinte de 1974, integrou as listas do MDP/CDE pelo Círculo de 
Coimbra. 

Mais tarde, o dr. António Sotero viria ainda a receber outra 
homenagem, que foi realizada no Hotel Martinho, por iniciativa da “classe 
trabalhadora da Figueira”. Segundo o relato jornalístico, publicado n’O 
Figueirense (edição de 16/12/37), a parte oratória foi protagonizada por 
David Viana, Francisco Neto, Anselmo Cardoso, João Costa, Plácido 
Mourinha, António Cordeiro, Jerónimo Pinto, J. Gomes de Almeida, 
Fernando Mendes, dr. Ernesto Tomé, Alberto Sotto-Maior e dr. Artur 
Beja. 
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III ‒ DA INSTABILIDADE À NORMALIDADE DIRECTIVA 
 

A sanha persecutória evidenciada pela Comissão Administrativa da 
Misericórdia presidida pelo dr. António de Pinho, não congregou, como 
pretendia, os figueirenses em torno das suas teses, mas, pelo contrário, 
criou cisões que originaram nítidos sinais de desconforto, mesmo na área 
política governamental. 

Essa leitura é possível, não apenas pelas homenagens prestadas ao dr. 
António Sotero, como também pelo facto de não se ter realizado a 
anunciada “Semana da Misericórdia”. 

Mas essas discordâncias tiveram expressão formal como se verificava 
na notícia publicada n’O Figueirense, no mês de Maio de 1938, quando este 
jornal informava, num único parágrafo que a “Comissão Administrativa do 
Hospital da Misericórdia dispensou os serviços do médico dr. José Rainha 
que tinha a seu cargo a Secção de Raio X”. 

O mesmo jornal, no dia de 25 de Julho do mesmo ano, fora um pouco 
mais longe, denunciando o facto da Comissão Administrativa da 
Misericórdia ter exigido à Associação dos Jardins-Escola João de Deus 
“uma renda elevada”, pela utilização do estabelecimento de ensino da 
Figueira da Foz que, sublinhava o jornal, “é propriedade da Misericórdia e 
foi mandado construir para aquele fim”. 

E num tom, que não lhe era habitual, dizia ainda o jornal: “Não 
aplaudimos a resolução da Mesa Administrativa da Misericórdia tomada 
nesse sentido, por não haver qualquer motivo imperioso que o determine”. 
E, dando conta de que tal decisão provocara mal-estar no seio da Comissão 
Administrativa, acrescentava: “Os irmãos da Santa Casa representaram 
contra a decisão tomada e, perante tão eloquente manifestação, a Mesa 
Administrativa deve reconsiderar e reconhecer que foi, mais uma vez, 
infeliz em ferir os sentimentos das centenas, se não milhares de figueirenses 
que têm pelo Jardim-Escola, pela sua acção educativa e social, a 
consideração que lhe é devida”. 

Num outro âmbito, em Julho, a Misericórdia construiu um balneário 
no Campo da Mata e procedeu ao arranjo do piso do rectângulo de jogo, 
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para poder arrendar o recinto à Associação Naval 1.º de Maio. No mês 
seguinte viria a falecer o dr. José Salinas Calado, um dos médicos visados 
pela Comissão Administrativa da Misericórdia. 

Mas também o médico histórico da Misericórdia que foi, sem dúvida, 
o dr. Frederico Nogueira de Carvalho, seria vítima da purga encetada pela 
Comissão Administrativa. O seu afastamento motivou, naturais reacções, 
como se constata na notícia que foi publicada na edição de 1 de Outubro 
de 1938, d’O Figueirense. Lê-se nesse texto: “Um grupo de figueirenses, de 
que fazem parte gentis senhoras, tomou a iniciativa de representar ao sr. 
Presidente da Câmara Municipal, pedindo-lhe a sua interferência no 
sentido de ser reconduzido no lugar que durante perto de 50 anos 
desempenhou, desinteressadamente, com verdadeiro espírito de abnegação 
e sacrifício, como Director Clínico do Hospital, o distinto e abalizado 
clínico figueirense, dr. Frederico Nogueira de Carvalho”. 

A situação na Misericórdia estava, como se percebe, a tornar-se 
insustentável, inclusive no seio da própria Comissão Administrativa que 
até o insuspeito jornal O Figueirense, por “motu proprio”, trouxe para a 
praça pública a questão da legalidade da permanência daquela Comissão. 

Essa posição foi assumida no artigo que abria a edição de 26/11/1938, 
com o título “Hospital da Misericórdia”, no qual se lia que “por motivos 
que não merecem ser recordados, a Mesa Administrativa do Hospital da 
Misericórdia demitiu-se há meses das funções em que havia sido investida, 
e o artigo 369 do Código Administrativo determina que seja só por 60 dias, 
findos os quais deve proceder-se à eleição de nova Comissão 
Administrativa (…) Não sabemos, portanto, a quem atribuir a demora 
verificada na substituição da actual Mesa Administrativa, que se encontra 
demissionária, para que o Hospital volte a desempenhar a sua acção com a 
largueza e proveitos desejados (…) Apelamos para os srs. Presidente da 
Câmara e Governador Civil, solicitando-lhes os seus bons ofícios no 
sentido de ser posta à frente do Hospital de Santo António da Figueira, 
uma Mesa Administrativa que disponha das simpatias e confiança das 
melhoras pessoas do concelho”. 

Esta parte final do artigo d’O Figueirense dizia bem da reputação que 
gozava junto “das melhores pessoas do concelho”, a Comissão 
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Administrativa da Misericórdia, presidida pelo dr. António de Sampaio e 
Pinho.  

Reforçou, consideravelmente, a posição do jornal, a carta do dr. 
António Sotero, publicada na página 2 da mesma edição, intitulada 
“Hospital sem Misericórdia”. Nesse documento, o clínico mostrava a sua 
indignação pelo facto do Hospital se ter recusado a prestar determinados 
serviços (como as injecções) às classes mais desfavorecidas, pelo que 
disponibilizava, gratuitamente, o seu consultório para esse efeito. 

Na sua crítica, o dr. António Sotero afirmava que “sempre no Banco 
do nosso Hospital, ou de qualquer outro, foi autorizado às pessoas pobres, 
utilizarem-se do respectivo pessoal para os pequenos serviços de injecções 
etc. Pois foi, agora, dada ordem, proibindo esse pequeno auxílio sem 
dispêndio para o Hospital às classes necessitadas, incluindo as pobres 
pequenas do Asilo [A Obra da Figueira], o qual só poderá ser efectuado 
sob receita do corpo clínico do mesmo Hospital. É claro que isto indigna, 
mas não surpreende (…)”. Em Nota de Redacção (N.R.) o jornal 
informava que “os srs. drs. Artur Beja e José Rainha fazem igual 
oferecimento às classes pobres”. 

Em nome dos médicos do Hospital respondeu na edição de 
3/12/1938, o dr. Carlos Tavares que pretendeu realçar a acção da equipa 
clínica, mostrando com números as diferenças verificadas no Hospital, 
entre 1937 e 1938. E para justificar o caso da recusa das injecções invocava 
aquele clínico, o facto de ter sido determinado que os serviços só poderiam 
ser prestados, quando receitados pelos médicos internos. A carta terminava 
com críticas, de ordem deontológica, dirigidas ao dr. António Sotero. 

As explicações do dr. Carlos Tavares foram refutadas, também de 
forma agreste, na edição d’O Figueirense de 10/12/1938, tanto pelo dr. 
António Sotero que considerava que a passagem do dr. Carlos Tavares pelo 
Hospital “há-de ficar gravada a…pontas de fogo”, como pelo dr. José 
Rainha que justificou a sua réplica nestes termos: “Estes esclarecimentos 
devo-os ao público, para não permitir a adulteração sistemática dos factos 
simples e concretos (…)”. 

Esta troca de acusações, certamente, trouxe complicações para o jornal, 
mormente no relacionamento com o dr. Carlos Tavares, que para replicar 
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teve necessidade de utilizar o Sport-Cine (quinzenário de desporto e 
cinema). Os argumentos que então esgrimiu foram refutados pelo dr. José 
Rainha, nas colunas d’O Figueirense. 

A reunião da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia, para 
eleição dos corpos directivos, foi convocada para o dia 24 de Dezembro, 
tendo a notícia saído n’O Figueirense, na primeira edição do ano de 1939. 
Foi então dito que nessa assembleia, presidida pelo dr. António de Sampaio 
e Pinho, “compareceu um número desusado o que demonstrou o interesse 
que a eleição despertou”. 

Os novos corpos gerentes eleitos apresentaram-se, globalmente, como 
uma espécie de “governo de compromisso”, ou seja com elementos que 
serviam de garantia à situação política vigente, mas também com figuras 
que integraram o elenco que fora dissolvido. 

Assim, a Assembleia Geral passou a ser formada pelo dr. António 
Duarte Silva (presidente), dr. Álvaro Bastos da Costa e Silva, João 
Guilherme Delgado, António Maria Pereira de Sousa, e Aniceto Rodrigues 
Redondo. Na Mesa, ficaram o cap. José de Miranda Andrade (Provedor), 
João da Silva Pestana, Manuel Alberto Rei, Augusto Duarte Coelho, 
Manuel Rodrigues Ameixieira, Jaime da Silva Viana e António da Silva 
Júnior. 

Na notícia vinha ainda transcrito, na íntegra, o discurso do novo 
Provedor, bem revelador da sua intenção de apaziguamento da sociedade 
figueirense, discurso que era composto por três partes essenciais. Na 
primeira, o cap. José de Miranda Andrade apontava as razões porque 
aceitava o cargo; na segunda, pedia a todos os irmãos e ao corpo clínico 
(destacando o dr. Nogueira de Carvalho) uma colaboração “livre de 
partidarismos e personalismos”; e na terceira, explanava a sua filosofia de 
acção que assentava nos seguintes pontos: rigor orçamental, cumprimento 
de prazos e não criação de serviços novos, enquanto não fossem 
melhorados os que existiam. 

 O discurso eivado de nítidos sinais de pretender estabelecer a 
concórdia terminava do seguinte modo: ”Não venho descobrir erros 
passados da Comissão, ou de qualquer Mesa, erros que não me interessam, 
pois parto do princípio que se nestes lugares alguém erra, como eu poderei 
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errar, o fez na melhor das intenções, procurando e julgando defender os 
interesses desta Santa Casa”. 

Efectivamente, parece que a questão da Misericórdia voltou a merecer 
o apoio das elites figueirenses, visto que na edição de 3 de Março de 1938, 
O Figueirense anunciava que no dia 15, iria realizar-se um baile a favor da 
Secção de Cirurgia do Hospital, ideia lançada pelos drs. António Sotero e 
Artur Beja. A comissão executiva era formada pelas senhoras Aurora de 
Jesus Vieira Guerra, Berta Eugénia Prevost, Celeste de Melo Mendes, 
Capitolina Reynaud, Isabel Sotto de Almeida Rainha, Margarida Barraca, 
Maria do Carmo Santos Costa, Maria Elisa Santos, Maria Etelvina Cruz 
Beja, Maria Frederica Roque Nico, Maria Felipa Falcão Pais, Maria Isabel 
Cunha Ferreira, Maria Natália Cruz Mariano e Rosa Águas Tomé. 

O produto desta festa, que consistiu num baile realizado no salão 
Nobre do Casino, animado pelas orquestras dos Caixeiros e do Ginásio 
Clube Figueirense, totalizou 3.758$58, verba que foi aplicada na aquisição 
de material cirúrgico. 

No dia 1 de Abril, O Figueirense informava que depois das obras de 
remodelação, o Laboratório de Análises do Hospital “acha-se habilitado a 
fazer todas as análises clínicas”. 
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IV ‒ COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DA MISERICÓRDIA 
 

A Mesa da Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz assinalou em 
1939, a passagem do seu centenário com um programa que foi iniciado no 
dia 5 de Dezembro, e que se prolongou por vários dias. 

A programação só foi, no entanto, divulgada no dia 6, nas colunas  
d’O Figueirense que noticiava: “A Mesa que actualmente guia os destinos da 
Santa Casa da Misericórdia, resolveu comemorar condignamente o 
centenário, organizando um programa que já ontem começou a ser 
cumprido com uma missa, às 09.00 horas, na respectiva capela, por alma 
dos benfeitores falecidos, seguida de romagem aos túmulos a cargo da 
Misericórdia. O elegante templo estava repleto de fiéis e muitas pessoas 
foram também visitar o cemitério”. 

Quanto às restantes manifestações que completavam o programa, o 
jornal informava que “sexta-feira, às 10.00 horas, celebrar-se-á missa de 
festa à Irmandade de Nossa Senhora da Conceição” e que, no domingo 
seguinte, seria realizada uma sessão solene, às 14.00 horas, no salão nobre 
da Associação Comercial e Industrial. No final, os participantes 
efectuariam uma visita ao Hospital com “descerramento de um retrato na 
sala dos Serviços Eléctricos à qual será dado o nome do organizador e 
primeiro dirigente destes Serviços, perpetuando, assim, a sua memória”. 
Para além disso, seria também inaugurado “um aparelho de ondas curtas 
com que um generoso benfeitor anónimo acaba de dotar o Hospital o que, 
sem dúvida, é presentemente o que há de melhor na especialidade”. 

 

De registar que neste ano, e no mesmo mês, também celebrou o seu 
centenário, a Assembleia Figueirense, a cuja direcção presidia Romano 
Barnabé Ferreira (oficial do exército). A efeméride foi assinalada com um 
programa que englobou, em vários dias, uma sessão solene, récita no 
Casino Peninsular, e baile de gala na sede. 

 

A reportagem da celebração do centenário da Santa Casa da 
Misericórdia foi publicada pel’O Figueirense, na edição do dia 13 de 
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Dezembro (1939) e na introdução eram feitas referências altamente 
elogiosas, aos antigos dirigentes. Essas referências eram complementadas 
com a afirmação de que “nas cinquenta e tantas fotografias que 
ornamentam as paredes da Santa Casa da Misericórdia, nós temos a 
obrigação de reconhecer outras tantas almas benfazejas que, sentindo as 
dores alheias, trabalharam com afinco e por formas diversas para as 
minorar, erguendo a Santa Instituição e dando-lhe vida capaz de poder 
tocar com a sua benfazeja missão, quantos enfermos a têm procurado, no 
intuito de suavizar as suas desventuras”. 

No relato dos acontecimentos comemorativos, era dito que a sessão 
solene fora realizada no salão nobre da Associação Comercial e Industrial, 
presidida pelo Governador Civil, dr. José Augusto Cardoso, que estava 
ladeado pelo dr. Ruy Nogueira Ramos (presidente da Câmara); dr. António 
Cardoso de Sampaio e Pinho (União Nacional); Carlos da Silva Pestana 
(delegado especial do Governo); reverendo Tomás Póvoas (vice-reitor do 
Seminário); Mário Barraca (Associação Comercial e Industrial); dr. Alberto 
Bastos da Costa e Silva (vice-presidente da Assembleia Geral da 
Misericórdia); dr. João Rigueira (reitor do Liceu); e o Provedor, cap. José 
de Miranda Andrade. 

Foi, aliás, o Provedor o primeiro orador da sessão, constituindo a fase 
inicial da sua intervenção uma resenha histórica da vida da Misericórdia, 
destacando de seguida os nomes de alguns dos médicos que prestaram 
serviço no Hospital e que foram Francisco Águas de Oliveira, José Salinas 
Calado, José Ubaldy da Silva Oliveira, Nogueira de Carvalho (actual 
Director de Serviços), Bissaya Barreto, José Bacalhau, Luís Raposo, Rocha 
Santos, Manuel Pinto, e Brito Subtil. 

Na parte doutrinária da sua comunicação, o Provedor criticou a forma 
como a assistência era prestada na Figueira da Foz que, em seu entender, 
era “contraproducente pela dispersão de verbas”, sugerindo que a melhor 
forma de a ordenar “era fazer a drenagem de tais verbas, canalizando as 
receitas para uma única instituição a fim de se fazer a distribuição 
equitativa”. 

As ideias do Provedor foram corroboradas pelo presidente da Câmara, 
dr. Ruy Nogueira Ramos, adiantando este que deveria ser o Provedor  
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“a coordenar esses esforços dispersos para uma completa obra de assistên-
cia”. 

Para o Governador Civil, que encerrou a sessão, “A Misericórdia será 
o que os figueirenses quiserem”. 

A sessão comportou ainda uma palestra proferida pelo Dr. Vergilio 
Correia, sobre o convento de Santo António e respectiva capela. 

Posteriormente, no Hospital, foi inaugurado o aparelho de ondas curtas 
(oferta de um benemérito anónimo) e dado o nome do dr. Francisco Águas 
de Oliveira (primeiro director destes serviços) ao Gabinete de Electro-
Radiologia. 

Descerrou o retrato do homenageado seu filho, e a intervenção alusiva 
ao momento foi proferida pelo dr. José Rainha. 

Na ocasião Mário Barraca fez oferta dos vidros necessários para 
substituir os que guarneciam a Sala de Operações. 
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V ‒ FALECIMENTO DO DR. NOGUEIRA DE CARVALHO 
 

A sugestão de centralizar na figura do Provedor da Misericórdia a 
coordenação dos meios assistenciais na Figueira da Foz, não deverá ter 
surtido efeitos benéficos e visíveis. 

Independentemente do que tenha acontecido, a verdade é que na 
sessão camarária de 20/12/1939, por proposta do presidente, dr. Ruy 
Nogueira Ramos, foi aprovada uma decisão que ia no sentido de que “ a 
partir do dia 1 de Janeiro de 1940, esta Câmara Municipal não se 
responsabilize pelas despesas de tratamento radiológico a fazer aos doentes 
no Hospital da Misericórdia desta cidade, porquanto concedendo o 
município um subsídio anual à Mesa Administrativa daquela instituição de 
assistência, tal não se justifica, tanto mais que a maioria dos doentes 
naquelas condições, têm que completar o tratamento nos Hospitais da 
Universidade de Coimbra”. 

Por falta dos livros de Actas, não se sabe qual foi a reacção da Mesa da 

Misericórdia. O que se conheceu foi a posição assumida pelo jornal O 

Figueirense que, na sua edição de 18/5/1940, trouxe à baila o assunto num 

artigo com o título “Doentes Pobres”, no qual era aflorada a questão de 

continuar a aparecer nas Actas das sessões da Câmara “a indicação de 

terem sido passadas guias de responsabilidade do município pelo 

tratamento de doentes nos HUC”.  

O jornal, que começava por interrogar “se é o Hospital da Misericórdia 

que já não pode receber mais doentes, ou se são os médicos que não têm 

vagar de os tratar”, entendia que deviam ser prestados esclarecimento “não 

vá o público que auxilia aquela casa de caridade, desinteressar-se dela e 

concorrer desta maneira para o seu encerramento”. E concluia o jornal em 

tom meio irónico, meio crítico: “Falta de recursos não deve ser, visto que 

há muito se pôs de parte o recurso das festas de beneficência (…) O motivo 

deve ser outro e com que não atinamos, o que pode levar o público a fazer 

juízos errados”. 
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O ano de 1941 assinalou a entrada em funcionamento das novas 
instalações da Escola Comercial e Industrial, ou seja a actual Escola 
Secundária Dr. Bernardino Machado. 

 
 No que diz respeito à vida da Misericórdia, neste ano as notícias 

limitaram-se à publicação de listas com o nome das pessoas e 
colectividades que concediam donativos, tanto em géneros como em 
dinheiro. 

Mas já no começo de 1942, O Figueirense publicou na edição de 28 de 
Janeiro, a notícia da reunião da Assembleia Geral da Misericórdia, na qual 
foram eleitos os dirigentes para o período 1942-1945. Os trabalhos foram 
presididos pelo vice-presidente da Assembleia Geral, dr. Alberto Bastos da 
Costa e Silva, tendo os associados presentes reconduzido todo o elenco 
directivo anterior. 

Decerto que a deficitária situação económica da Misericórdia terá sido 
abordada nesta assembleia, situação que resultava do funcionamento do 
Hospital que era a única obra assistencial do género em todo o concelho. 
Isso explicava que, em Maio, os amadores do Grupo Caras Direitas, de 
Buarcos, tivessem actuado no palco do teatro do Casino Peninsular com a 
representação do drama bíblico “Redenção”, revertendo a receita a favor 
do Hospital. 

 
A nível urbano, neste ano de 1942, os serviços da Caixa Geral de 

Depósitos na Figueira da Foz passaram a funcionar em edifício próprio no 
Largo Luís de Camões (lado sul da antiga Praça do Comércio, ou Praça 
Velha). O edifício, da autoria do arq.º João Simões, foi considerado como 
a primeira obra pública na cidade representativa da linguagem 
arquitectónica que viria a ser designada como o “estilo Estado Novo”. 

 
Entretanto, no tocante à vida da Misericórdia, foi também neste ano, 

em Outubro, que o dr. Nogueira de Carvalho, deixou de exercer funções 
no Hospital da Misericórdia, sendo substituído nas funções de Director 
Clínico pelo dr. António Sotero, que desde há 26 anos também vinha 
prestando serviço naquela unidade de saúde. 
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Ao dr. Nogueira de Carvalho fora atribuída a distinção de “Director 

Clínico Honorário”, tendo a transmissão de funções ocorrido no decurso 

de uma cerimónia, na qual intervieram o Provedor, João da Silva Pestana, 

e o dr. Artur Beja. 

No findar do ano (edição 16/12/42) O Figueirense retomou a questão 

das carências económicas da Misericórdia, num artigo em que, através de 

exemplos, procurava chamar a atenção da comunidade. Elogiando o 

funcionamento e a dedicação de todos, o articulista lamentava que o 

“Hospital não tenha recursos suficientes para receber quantos têm 

necessidade de utilizar os seus serviços, pois raríssimas são as vezes em que 

as suas enfermarias não se encontram repletas”. 

Para exemplificar como se poderia auxiliar o Hospital, O Figueirense 
recorreu a notícias (com fotos) do jornal O Século, datadas de Águeda e de 
Amarante, notícias todas elas enaltecendo o modo como decorreram os 
Cortejos de Oferendas a favor dos respectivos hospitais. Por isso, o jornal 
perguntava “se o concelho da Figueira da Foz não poderia ajudar mais”. 

Com vista a minimizar a situação, a Mesa da Misericórdia organizou, 
novamente, um sorteio de diversos artigos, com os prémios a serem 
atribuídos em função dos números da lotaria. 

O sorteio foi realizado no dia 10 de Janeiro de 1943, sendo os principais 
prémios constituídos por uma bicicleta; 1 candeeiro; uma colcha de seda; 
1 serviço de café; 1 ferro eléctrico. 

Em Maio deste ano, faleceu o dr. Frederico Nogueira de Carvalho que, 
como ficou dito, durante mais de 50 anos (até ao ano anterior), exercera o 
cargo de Director Clínico do Hospital da Misericórdia, sendo, por isso, 
distinguido com o título de “Director Clínico Honorário”. 

Natural de Quiaios, o dr. Frederico Nogueira de Carvalho, que era filho 
de Joaquim Nogueira de Carvalho e de Maria da Encarnação Silva, 
licenciou-se em Medicina na Universidade de Coimbra no ano de 1887, 
altura em que começou a prestar serviço no Hospital da Figueira da Foz. 
Em 1930, foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem de 
Benemerência. 
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Em 1943, com data de 1 de Novembro, a Figueira da Foz passou a 
adoptar o que é o seu actual brasão, visto que à data era o único concelho 
do distrito que não possuía essa identificação heráldica. O anterior (que 
guarnece o salão nobre dos Paços do Município) foi criado em 1922, mas 
nunca teve existência legal por não ter merecido a aprovação do Ministro 
do Interior. 

 

No mês de Julho deste ano (1943), foram inauguradas as novas 
instalações do Banco do Hospital, com melhorias no interior e nas salas de 
espera e, em Agosto, foi realizada no Coliseu uma tourada a favor da 
Misericórdia. 

Ainda em 1943, no mês de Dezembro, a Misericórdia emitiu um 
comunicado que seria publicado no jornal O Figueirense, na primeira edição 
do ano de 1944. Nesse documento, o Provedor, reconhecendo o papel que 
a imprensa tem “como órgão orientador da opinião pública”, solicitava 
colaboração “para que seja realizado o nosso fim da caridade cristã”, visto 
que “às dificuldades com que [a Mesa] vem lutando, junta-se agora a 
anormalidade do momento que passa, com uma sobrecarga no custo de 
vida (…)”. 

Tendo em conta o regime de censura em vigor, as palavras do Provedor 

terão de ser interpretadas no contexto das dificuldades que Portugal vivia, 

aquando da 2.ª Grande Guerra Mundial (1939-1945), dificuldades que, 

nomeadamente, incluíram o racionamento dos géneros de primeira 

necessidade. 

No dia 6 de Fevereiro de 1944, foi prestada homenagem à memória do 
dr. Nogueira de Carvalho, tendo sido descerrada a sua foto numa sessão 
realizada na Misericórdia. Presidiu o decano dos médicos, dr. Alberto 
Bastos da Costa e Silva, que estava ladeado por Manuel Lopes Cardoso, 
em representação da Câmara Municipal; drs. António Sotero (director 
clínico), Artur Beja e José Rainha; Provedor, João da Silva Pestana; dr. 
António de Azevedo; Mário Barraca (Provedor da Misericórdia de 
Buarcos); e Maria Madalena Nogueira da Silva, neta do homenageado, que 
procedeu ao descerramento da foto. 
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As intervenções oratórias estiveram a cargo do Provedor João da Silva 
Pestana, dr. António Sotero e António da Silva Júnior, genro do 
homenageado. 

Em Março, os sócios da Misericórdia aprovaram as contas do ano 
anterior, sendo os trabalhos dirigidos pelo dr. Alberto Bastos da Costa e 
Silva. Analisados os documentos verificou-se que, em 1943, as receitas 
tinham sido de 299.598$65 (mais 93.660$71 do que no ano anterior), 
enquanto as despesas ascenderam aos 296.918$95. 

De acordo com o que foi divulgado n’O Figueirense, nesta reunião o 
associado Pedro Collet Meygret elogiou o trabalho da Mesa e “lamentou o 
desinteresse dos figueirenses pelo seu Hospital”. Por sua vez, o presidente 
da Assembleia Geral sugeriu que o retrato do dr. Aristides Domingues 
fosse colocado no gabinete de Análises Clínicas. 

As precárias condições económicas que envolviam a Misericórdia, 
pondo em risco o funcionamento do Hospital, constituíam uma 
preocupação não apenas dos corpos directivos, mas da comunidade que 
dava o seu contributo, de acordo com as suas possibilidades. 

Foi, assim, dentro desse espírito qua a SIT uma vez mais se 
disponibilizou para apresentar em Julho de 1944, no palco do Teatro do 
Casino Peninsular, um espectáculo com a representação da peça 
“Morgadinha de Vale Flor”, tendo actuado nos intervalos o “Jazz 
Caixeiros”. No final, o Provedor prestou homenagem ao director artístico 
da SIT, José da Silva Ribeiro, também antigo mesário. 

A realização de um Cortejo de Oferendas, na vila de Montemor-o-
Velho, a favor do Hospital, serviu de pretexto ao jornal O Figueirense (edição 
de 14/10/1944) para, novamente, insistir na realização de manifestação 
idêntica na Figueira da Foz. E, no número seguinte, aquele jornal chegou 
mesmo a anunciar que a ideia já estava em marcha e que se contava com a 
colaboração das “laboriosas populações das freguesias do concelho”. 
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VI ‒ NOVO REGIME JURÍDICO DAS MISERICÓRDIAS 
 

O enquadramento jurídico que regulava o funcionamento das 
Misericórdias foi, profundamente, alterado com o Código Administrativo 
de 1940, ano em que foi assinada a Concordata com a Santa Sé.  

Com efeito, através do Art.º 433 do mencionado Código, determinava-
se que a denominação de Santa Casa da Misericórdia, ou, simplesmente, 
Misericórdia só poderia ser “usada por estabelecimentos de assistência ou 
beneficência criados e administrados por irmandades ou confrarias 
canonicamente erectas e constituídas por compromisso, de harmonia 
com o espírito tradicional da instituição, para a prática da caridade cristã”. 

Deste modo, as Misericórdias passavam a funcionar sob a tutela da 
Igreja Católica, muito embora os textos da Concordata não as 
considerassem associações religiosas, ou eclesiásticas, como esclarece 
Maria Antónia Lopes (in História Breve das Misericórdias Portuguesas). 

Esta situação, susceptível de provocar divergências interpretativas, 
levou o Governo a legislar no sentido de aclarar a situação o que fez, em 
1945, estabelecendo “fronteiras artificiais” como realça (na obra citada) a 
historiadora Maria Antónia Lopes. 

Mas antes da promulgação da legislação, o Governo foi criando, de 
forma subtil, as condições para a aplicação da nova doutrina, o que via de 
regra era feito através de intervenções públicas de figuras de relevo na vida 
governamental. Serve de exemplo, a citação feita pelo jornal O Figueirense 
(20/1/1945) de um excerto do discurso que o Ministro do Interior 
(Botelho Moniz) proferira no acto inaugural de um serviço da Misericórdia 
de Lisboa. Disse então aquele membro do Governo que “O Estado Novo, 
através do Código Administrativo e do Estatuto de Assistência Social, dois 
notáveis documentos, procura recuperar as Misericórdias de uma forma 
actualizada no espírito primitivo, tornando-as os núcleos concelhios 
assistenciais por excelência, em redor das quais passarão a gravitar todas as 
obras de assistência de carácter público e privado”. 

O Decreto-Lei que viria a materializar estes princípios teve a data de  
7 de Novembro de 1945, e nele estava expresso que as Misericórdias eram 
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estabelecimentos de assistência ou beneficência com Compromissos 
“elaborados de harmonia com o espírito tradicional das instituições para a 
prática da caridade cristã, obrigatoriamente aprovados pelo Ministro do 
Interior”. 

Deste modo, como explica Maria Antónia Lopes, “junto das 
Misericórdias existem Irmandades ou Confrarias canonicamente erectas, 
que têm por finalidade praticar actos de culto e conceder assistência 
religiosa e moral, e serão representadas por um membro nas Mesas das 
respectivas Misericórdias. Estas tornam-se, pois, associações que prestam 
assistência física, sendo as Irmandades os organismos que se dedicam ao 
amparo religioso”. 

Para a citada historiadora, este Decreto-Lei em vez de esclarecer veio 
trazer mais confusão, visto terem ocorrido casos em que as Misericórdias 
se recusaram a prestar assistência a necessitados que professavam outras 
religiões. 

O Decreto-Lei em questão, por pressão das Misericórdias, nunca viria 
a ser regulamentado, nisso se empenhando o Cardeal Patriarca D. Manuel 
Gonçalves Cerejeira (carta de 22/8/1945), tendo, assim, sido possível 
travar a intenção governamental que era a de separar o culto religioso da 
função hospitalar, ou seja interrompendo a tradição das Irmandades que 
apadrinhavam as Misericórdias.  

No que diz respeito ao posicionamento das Misericórdias, relativa-
mente ao Estado, ou à Igreja Católica, a sua definição ainda tardaria, pois 
só foi conseguida, sob forte contestação, no 4.º Congresso das 
Misericórdias que teve lugar mais de uma década depois. 

Não há conhecimento de atritos de ordem confessional na Misericórdia 

da Figueira da Foz que, em Fevereiro, elegeu os seus corpos directivos para 

o período de 1945-1947, sendo presidente da Assembleia Geral o dr. 

Alberto Bastos da Costa e Silva; vice-presidente, o capitão António Argel 

de Melo; secretários: António Augusto Esteves e Raul Bruno de Sousa; 

vice-secretários: António Maria Pereira de Sousa e António Cordeiro. Na 

Mesa, como Provedor continuava João da Silva Pestana, sendo os restantes 

mesários, António José Abrantes, Augusto Duarte Coelho, Jaime da Silva 
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Viana, José Antunes Salgueiro, Manuel Rodrigues Ameixieira e Mário dos 

Santos Barraca. 

Na mesma edição d’O Figueirense, em que saiu a notícia das eleições, foi 
também anunciado o modo como foram distribuídos pelo Casino 
Peninsular, os lucros da exploração dos Jogos, cabendo a maior fatia à 
Misericórdia, num montante de 220 contos. A instituição que veio a seguir 
foi A Obra da Figueira, com 200 contos. 

A retomada Venda da Flor realizada, tradicionalmente em Agosto, 
rendeu neste ano a quantia de 8.189$20 e, em Novembro, O Figueirense 
noticiava que tinham começado as obras de transformação do Pátio de 
Santo António “sob a orientação do distinto artista Rogério Reynaud”. 

Estas obras, porém, não conseguiram obter a concordância daquele 
jornal que na edição de 18/5/1946, tecia críticas, mescladas de denúncia 
política. Dizia o artigo que “Em vez de um recinto alegre onde apetecia 
passar as tardes, quando o Sol se escondia no horizonte, deparamos com 
uma autêntica fortaleza, rodeada de espesso muro de cimento, dir-se-ia que 
para resistir a esperado ataque de exército desconhecido (…). E dizem-nos 
que a Comissão Municipal de Turismo já gastou ali ― a propósito de quê? 

‒ mais de 50 contos e que continuará a gastar mais (…). Não temos dúvidas 
em chamar a atenção da Câmara Municipal para a maneira pouco 
salazarista como funcionam as suas Secções (…).” 

 

 

 

 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

244 
 

  



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

245 
 

VII ‒ OS CORTEJOS DE OFERENDAS 
 

A realização de Cortejos de Oferendas como modo de angariar fundos 
para as Misericórdias, foi preconizada no 3.º Congresso (realizado em 
Setúbal) e, à semelhança de outras localidades, também a Figueira da Foz 
optou por essa via. 

Foi com títulos destacados que O Figueirense publicitou essas 
realizações, pois considerava que elas constituíam uma forma relativamente 
fácil e equitativa de suavizar o estrangulamento económico da Santa Casa 
da Misericórdia da Figueira da Foz. 

Por isso, era de forma empolada que o jornal anunciava que o primeiro 
Cortejo de Oferendas a realizar na Figueira da Foz, seria no dia 20 de 
Outubro de 1946, revertendo a respectiva receita, em partes iguais, para a 
Misericórdia e A Obra da Figueira. 

O programa desta manifestação filantrópica, à qual deveria assistir o 
Governador Civil de Coimbra, seria enquadrado por outras actividades, 
nomeadamente, uma sessão de cinema em Buarcos, na quinta-feira 
anterior, na sala do Grupo Caras Direitas e, na véspera (dia 19), com um 
Serão de Arte, no Casino Peninsular, no qual participaram artistas da 
Emissora Nacional, Luiza Maria e José António. Também esteve 
programada uma tourada com Simão da Veiga e Álvaro Domecq, mas, por 
motivos que se desconhecem, não foi possível levar por diante esse 
espectáculo taurino. 

A reportagem desta “Grande Parada de Bem-Fazer”, como titulava O 

Figueirense, foi publicada na edição de 26/10/1946, exaltando-se o modo 

como deram o seu contributo, todas as freguesias e todas as empresas que 

participaram no desfile que foi iniciado na Av.ª Saraiva de Carvalho e que 

depois percorreu as Ruas da República, 5 de Outubro, Bairro Novo, 

regressando pela Rua da Fonte em direcção à Misericórdia. 

Este Cortejo de Oferendas, cuja receita não foi divulgada, teve como 

principal obreiro António da Silva Biscaia (presidente da Direcção d’A 

Obra da Figueira) que contou, para a necessária dinamização, com a 
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colaboração de grupos de “gentis senhoras” como era referido nas notícias 

d’O Figueirense. 

Decerto que o quantitativo conseguido (ainda que dividido) reflectiu-
se nas contas da Santa Casa da Misericórdia (1946), que foram aprovadas 
na reunião da Assembleia Geral de 1947, com um saldo positivo de 
68.681$92. 

Foi neste ano, em 10 de Dezembro, que se registou o óbito do 
Provedor João da Silva Pestana, sendo o seu lugar preenchido por Mário 
dos Santos Barraca. 

Na mesma notícia dizia-se que, brevemente, os associados voltariam a 
reunir-se para eleger os novos corpos directivos, mas sobre esse assunto 
nada mais foi escrito. 

Entretanto, muito embora nada tenha sido noticiado, soube-se que a 
Misericórdia esteve, novamente, gerida por uma Comissão Administrativa 
que, de acordo com a colecção de Notas de Maurício Pinto, foi presidida 
pelo ten. coronel Aníbal de Almeida Franco. 

A ideia de realização do segundo cortejo de oferendas foi lançada em 
Agosto de 1948, empenhando-se, novamente, O Figueirense na sua 
promoção com textos e fotos (da edição anterior), voltando a receita a ter 
como destinatários a Misericórdia e A Obra da Figueira. 

Foi em Novembro que a população e as empresas do concelho 

trouxeram para as ruas da Figueira da Foz, os seus contributos que 

renderam 144.271$69, números que, como relatou O Figueirense, ficaram 

aquém dos que foram alcançados no primeiro cortejo. 

Em Dezembro deste ano (1947), a realizaram-se as eleições para os 

corpos gerentes da Misericórdia, tendo sido escolhidos para o triénio 1948-

1950, os seguintes elementos: Assembleia Geral - dr. Alberto Bastos da 

Costa e Silva (presidente); cap. António Argel de Melo (vice-presidente); 

secretários: António Augusto Esteves e Raul Bruno de Sousa; vice-

secretários: António Maria Pereira de Sousa e Pedro Collet-Meygrett. Mesa 

Administrativa: José Sotto-Maior (Provedor), dr. José Francisco Nico, dr. 

António José Guimarães, João Guilherme Delgado, Aniceto Rodrigues 
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Redondo Júnior, António Mendes do Amaral e Mário Augusto dos Santos 

Crespo. 

  No ano seguinte (1948), em Abril, O Figueirense noticiava que a 
Misericórdia recebera 430 contos, no âmbito da distribuição dos lucros da 
exploração do Jogo pelo Casino, cabendo idêntica quantia à Casa da Mãe 
(a funcionar nas instalações do antigo Hospital Militar), enquanto que A 
Obra da Figueira recebera 150 contos. 

 

 Em Maio (1948), uma onda de choque invadiu a Figueira da Foz da 
Foz, chegando a lançar o pânico junto das instituições de benemerência. 
Sucedeu isso, porque o Ministro do Interior cancelou a autorização para a 
exploração de Jogos atribuída ao Casino, motivando o seu encerramento 
e, consequentemente, originando uma forte reacção das forças vivas locais, 
lideradas pela Câmara Municipal. As diligências, foram bem sucedidas, 
vindo o Casino a reabrir alguns meses depois, ou seja de molde a poder 
estar em actividade no período balnear. 

 
No mês de Setembro, O Figueirense noticiava que o Prof. Dr. Bissaya 

Barreto fora convidado pela Mesa Administrativa da Misericórdia da 
Figueira da Foz “a vir aqui prestar os seus serviços cirúrgicos, sempre que 
seja necessário, convite que foi aceite, constando-nos que iniciará as suas 
visitas amanhã [5/9/1948] ”. 

 

A ideia de realização de mais um Cortejo de Oferendas (3.ª edição) foi 
lançada em Outubro deste ano, sendo noticiado que teria lugar no dia 14 
de Novembro, mas com uma organização algo diferente das anteriores. 
Isto é: não seria a chamada “sociedade civil” a entidade organizadora, mas 
sim uma comissão oficial, empossada na Câmara Municipal que, por sua 
vez, criaria comissões (também oficiais) nas freguesias. 

Esta alteração não foi do agrado do jornal O Figueirense que, por isso 

mesmo, não se empenhou na promoção do referido evento que, por falta 

de adesão foi adiado de Novembro para Dezembro e, posteriormente, para 

data a anunciar. 
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No começo de 1949, no dia 9 de Janeiro, faleceu o Provedor José Sotto-

Maior, que seria substituído pelo médico-veterinário José Francisco Nico 

e, em Fevereiro a Misericórdia fora contemplada, pela Direcção-Geral da 

Assistência, com uma verba de 106 contos. 

A propósito de subsídios, O Figueirense tomou posição por considerar 
que a Misericórdia recebera da Comissão Municipal de Assistência 
(aquando da distribuição das verbas respeitantes aos lucros do Casino, em 
1947) uma verba inferior à que lhe era devida. Tal situação foi reparada 
pelo Ministério do Interior que emitiu uma nota que foi publicada n’O 
Figueirense (21/5/1949), o que levou o jornal a mostrar a sua satisfação por 
ter sido reparada a injustiça. 

Neste período, as notícias relativas à Misericórdia primavam pela 
escassez, limitando-se à publicação dos boletins respeitantes ao 
movimento dos internamentos hospitalares, ou do Banco. 

A Misericórdia só voltou a ser notícia em 1952, por motivo de uma 
homenagem prestada ao Prof. Dr. Bissaya Barreto, homenagem que foi 
relatada pelo jornal O Figueirense, na sua edição de 13 de Maio. Essa 
homenagem consistiu na atribuição do nome do reputado cirurgião a uma 
Enfermaria, atribuição que, segundo o jornal, se devia ao grande apoio que 
vinha dando “às operações cirúrgicas”. Sobre o modo como decorreram 
os actos podia ler-se: “No domingo à tarde, no final de uma dessas 
operações, foi o sr. Doutor Bissaya Barreto surpreendido com uma 
homenagem a que se associaram, além de todos os mesários, numerosos 
Irmãos da Santa Casa; o Director Clínico, dr. António Sotero e outros 
médicos; o deputado por este Círculo sr. dr. Moura Relvas; os srs. drs. 
Carlos Gonçalves e José Miranda Vasconcelos; numerosas senhoras, 
crianças e velhos dos asilos d’A Obra da Figueira etc.” 

Aquando do momento da atribuição do nome do Prof. Dr. Bissaya 
Barreto à Enfermaria que ia ser inaugurada, referia o jornal que o Provedor, 
dr. José Francisco Nico, disse que “Fastidioso se tornaria dizer aqui as 
contrariedades encontradas, as críticas que nos têm sido feitas, por 
desejarmos somente elevar a um nível superior a capacidade assistencial do 
Hospital da Figueira da Foz (…) Aproveito este momento para informar 
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todos os presentes de que a Mesa desta Santa Casa já tem em seu poder o 
anteprojecto do Hospital de 100 quartos de que a Figueira da Foz necessita 
e de que, somente, a falta de verbas nos inibe de iniciar imediatamente”. 

A terminar, o Provedor acentuou que “desde 5 de Setembro de 1948 
até agora, foram operados pelo ilustre Professor 129 doentes”. 

A obra do Prof. Dr. Bissaya Barreto, em todas as suas vertentes, foi 
realçada pelo dr. António Sotero (Director Clínico) e no final da cerimónia 
a menina Ana Maria Mendes Andrade, que recentemente fora operada, 
ofereceu ao homenageado “um lindíssimo ramo de cravos vermelhos”. 

 
Na mesma edição d’O Figueirense era noticiado que a 3.ª edição do 

Cortejo de Oferendas (que deveria ter sido realizada em 1948) fora 
marcado para Outubro do ano em curso (1950). Todavia, viria a sofrer 
novo adiamento para 26 de Novembro. Ainda no mês de Outubro, O 
Figueirense informava que, associando-se à iniciativa, os amadores do Grupo 
Caras Direitas iriam representar a revista “Caldeirada à Pescador”. Para 
incentivar a colaboração das populações, aquele semanário dava notícias 
de realizações idênticas noutras paragens e com a mesma finalidade, como 
era o caso de Beja, cujo Cortejo rendera 400 contos, ou o de Santa Comba 
Dão (terra do proprietário e director do jornal) que conseguira atingir a 
verba de 500 contos. 

A realização de cortejos de oferendas foi defendida no 2.º Congresso das Misericórdias. Na 
Figueira da Foz estas realizações visaram angariar fundos para A Obra da Figueira, razão pela 
qual foi um seu devotado dirigente, António da Silva Biscaia, o grande animador da 1ª edição que, 
como se observa nas fotos, assumiu acentuada feição etnográfica (fotos do jornal  

O Figueirense) 
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Como estava programado o Cortejo de Oferendas acabou por realizar-
se no dia 26 de Novembro, e o seu relato, publicado na edição de 2 de 
Dezembro, esteve, certamente, de acordo com a descolorida e reduzida 
dimensão que tivera. 

Por isso, O Figueirense, num tom puramente descritivo e nada 
laudatório, resumiu a poucos parágrafos a reportagem, dizendo que após o 
desfile, se realizara no Casino Peninsular, conforme estava programado, a 
festa da eleição da “Rainha das Freguesias”, tendo sido escolhida Maria 
Ivone Mesquita Matos. 

Foi em tom lamentoso e procurando responsáveis, que o articulista 
finalizou o texto: “Contra o que esperávamos dos sentimentos generosos 
da população do concelho, o Cortejo não resultou numa grande 
manifestação de bairrismo e de filantropia, o que não podemos deixar de 
assinalar, porquanto, para tanto, deve ter havido qualquer razão forte que 
convém esclarecer para consequências futuras, tanto mais que foi 
denodado e constante o apelo que, por todas as maneiras, se fez em todas 
as freguesias”. 

Aliás, esta não seria a última vez em que O Figueirense abordaria esta 
questão. Efectivamente, na sua edição de 9/8/1952, era noticiado que 
estava marcada para o mês de Outubro, a realização do 4.º Cortejo de 
Oferendas a favor da Misericórdia e d’A Obra da Figueira. 

 
 O mês de Outubro de 1952, viria a ficar terrivelmente assinalado, por 

causa do naufrágio, quando regressava da Terra Nova, do bacalhoeiro 
“João Costa”, do armador João José de Figueiredo Costa, que também era 
proprietário de uma casa bancária. Sendo certo que os náufragos (perdidos 
durante uma semana) acabaram por sobreviver, também é verdade que a 
casa bancária, sem suporte financeiro, arrastou para a penúria, não apenas 
a família proprietária, como também uma larga faixa da população 
figueirense, formada por pequenos depositantes. 

Este acidente marítimo-financeiro, aliado à municipalização da 
organização do Cortejo de Oferendas, terá pesado na disponibilidade da 
população para a devida participação, razão pela qual aquela iniciativa 
sofreu vários adiamentos, de Outubro para Novembro e depois para 
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Dezembro, acabando por não ser realizada. No entanto, mesmo assim, 
algumas ofertas que já tinham sido anunciadas na imprensa foram 
entregues e renderam uma verba aproximada de 90 contos, que foi dividida 
pela Misericórdia e A Obra da Figueira. 

 
O ano de 1953, viu nascer no dia 1 de Janeiro, mais um título 

jornalístico A Voz da Figueira. Era seu proprietário e administrador José 
Maria de Carvalho; director, o dr. Ernesto Tomé; e editor, Miguel da Mota 
Veiga Gaspar. 

 
Em Março, a Misericórdia recebeu do Estado, através do Fundo de 

Desemprego, um subsídio de 79.500$00, destinado a subsidiar a aquisição 
de um “aparelho radiográfico” que viria a entrar em funcionamento em 
Dezembro, sob a direcção do dr. Moura Relvas. No acto inaugural, o 
Provedor, dr. José Francisco Nico, de acordo com o jornal O Figueirense, 
convidou as entidades presentes “a visitarem as dependências do Hospital 
e a apreciarem o moderno aparelho de Raio X que tem a potência de 
300.000 amperes, mas vai ser transformado para 500.000”. 

Na notícia eram tecidas considerações elogiosas para a Mesa que 
“procurou e conseguiu, além dos melhoramentos e beneficiações por que 
passou o Hospital, criar para os doentes um ambiente melhor, de sossego, 
tranquilidade, confiança, numa palavra, um ambiente mais próprio”. No 
entanto, e citando o Provedor, o artigo acrescentava: “Não sabemos se, 
com a falta de ajuda, podemos continuar a prestar a assistência”. 

Todavia, projectos não faltavam ao Provedor dr. José Francisco Nico 
que anunciou estar a Mesa a estudar a implantação de um Hospital Sub-
Regional nos terrenos do campo de futebol (desactivado com a construção 
do Estádio Municipal), obra que custaria cerca de 6 mil contos. Por outro 
lado, o Provedor lamentou que grande parte da população “não saiba como 
o seu Hospital está apetrechado” e destacou a colaboração do Prof. Dr. 
Bissaya Barreto que “desde 1949 já operou cerca de 600 doentes, pobres 
na sua grande maioria”. 

A cobertura do acontecimento feito por A Voz da Figueira, e assinada 
por O.E. não se afastava da linha do seu homólogo, ou seja era pródiga 
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nos elogios feitos ao Prof. Dr. Bissaya Barreto, “o homem que inventou o 
dia de 48 horas” e que “ainda no penúltimo domingo, operou 22 doentes”, 
para além de sublinhar, na entrada do texto, que “O público da Figueira da 
Foz deveria conhecer o seu Hospital, interessando-se por ele e ajudá-lo 
tanto quanto possível, pois temos, é incontestável, um estabelecimento que 
presta inestimáveis serviços”. 

O Prof. Dr. Bissaya Barreto, ainda neste ano de 1953, lançou uma 
iniciativa que, algumas décadas depois, viria a ter reflexos, importantes na 
vida da Misericórdia. Tratava-se do Sanatório helio-marítimo (apresentado 
na Assembleia Nacional pelo deputado Santos Bessa) que viria a ser 
construído na zona da Gala, de cuja adaptação resultou o actual Hospital 
Distrital.  
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VIII ‒ TUTELA DA IGREJA CATÓLICA 

 

Os nomes dos dirigentes da Santa Casa da Misericórdia da Figueira da 
Foz, eleitos para o triénio 1954-1956, foram divulgados pelo jornal O 
Figueirense, na edição de 23 de Janeiro de 1954, sendo a Assembleia Geral, 
presidida pelo dr. Alberto Bastos da Costa e Silva, que tinha como vice-
presidente Mário Barraca, e secretários Eugénio da Silva Reis e Ernesto 
Costa Ramos. Na Mesa continuava como Provedor, o dr. José Francisco 
Nico, sendo os restantes mesários António Mendes do Amaral, dr. 
António José Guimarães, Luís Viegas do Nascimento, Arménio Joaquim 
de Faria, Jaime da Silva Viana e Augusto Alves da Silva. 

Neste ano, de novo em Agosto, grupos de senhoras voltaram a realizar 
a Venda da Flor, que rendeu 9.133$70, mas nos seguintes o silêncio sobre 
as actividades da Misericórdia foi uma constante, talvez devido ao facto de 
estarem a ser ultimadas alterações, relacionadas com um novo 
enquadramento jurídico e político. 

De facto, o Decreto-Lei 2086, de 22 de Agosto, do Ministério das 
Corporações e Previdência Social, veio “fechar” a cúpula da estrutura 
corporativa, dando sequência ao preceituado na Constituição de 1933, que 
dividia os organismos corporativos em Culturais (com objectivos 
científicos, literários, artísticos etc.), Económicos (sindicatos, grémios, 
casas do povo), e Morais, ou seja os que visavam fins assistenciais, 
beneficentes, ou de caridade, e que tanto podiam ser Irmandades religiosas 
como Misericórdias. 

Nos termos daquele diploma competia “ao Governo promover a 
instauração de corporações morais e culturais, cabendo-lhe igualmente 
definir quais os ramos da actividade social que devem ser considerados 
corporações na ordem moral e cultural ou a elas equiparados (…). A esse 
objectivo se destina o presente decreto, através do qual, conjuntamente 
com outros dois da mesma data e numeração sucessiva, são instituídas as 
novas Corporações das Ciências, Letras e Artes, da Assistência e da 
Educação Física e Desportos (…). E assim é que, nas novas corporações 
ora criadas, funcionam como organismos corporativos primários as 
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próprias instituições de assistência (incluindo as Misericórdias), os 
organismos culturais de carácter científico, literário ou artístico e as 
organizações desportivas, tal como existem e actuam no seio da 
comunidade. A sua integração na corporação faz-se depois pelo processo 
associativo ou federativo normal, sem qualquer alteração das respectivas 
estruturas”. 

Deste modo, o regime, no âmbito do Estatuto do Trabalho Nacional, 
passava a controlar toda a vida dos “organismos corporativos”, 
seleccionando, previamente, os futuros corpos dirigentes, até porque, 
como a lei determinava, eram inelegíveis “os sócios que estejam abrangidos 
por algumas das incapacidade que privam da qualidade de cidadão eleitor”. 

É neste contexto que se compreende o teor da notícia divulgada pelo 
jornal O Figueirense (8/9/1956), dando conta de que “Um grupo de irmãos 
desta centenária instituição da nossa terra apresentou ao Governador Civil 
(…) uma lista dos corpos gerentes da Misericórdia para ser presente a 
votação na Assembleia Geral que vai ser realizada, no dia 30 do corrente 
(…)”. 

Nessa lista, era proposto para a Assembleia Geral, Mário Barraca, 
presidente; José de Lemos vice-presidente; secretários Arménio Faria e 
Ernesto Rama. Para ocupar o cargo de Provedor era indicado o nome de 
António Mendes do Amaral, sendo os restantes mesários Alberto Martins 
Ferreira, Eugénio da Silva Reis, Jaime da Silva Viana, eng.º José Frederico 
Nogueira e Silva, José Gonçalves Pinheiro e Luís Viegas do Nascimento. 

A posse ocorreu no dia 8 de Outubro e, segundo a informação d’A 
Voz da Figueira, “o presidente da Assembleia Geral deu a conhecer aos 
presentes um ofício recebido do sr. Governador Civil do Distrito, 
informando que o processo de inquérito à Mesa cessante, está concluído e 
que se encontra, neste momento, no Tribunal de Contas para decisão 
quanto às responsabilidades civis da referida Mesa”. 

Desconhece-se o que se terá passado, porquanto nenhum dos jornais 
figueirenses abordou o assunto, antes ou depois.  

Neste período, a Figueira da Foz saudou festiva e publicamente, o 
anúncio da aprovação do projecto para a construção das instalações 
portuárias. 
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Mas, a situação da Santa Casa da Misericórdia continuava a ser 
economicamente precária, o que motivava o incitamento de gestos 
benemerentes, como foi a récita que a Sociedade de Instrução Tavaredense 
levou a efeito no Casino Peninsular, em Novembro, com a representação 
do drama “Frei Luís de Sousa”, de Almeida Garrett. O produto apurado 
foi de 8.859$20. 

Ainda neste mês de Novembro, foi divulgada a informação que dava 
conta de que um grupo de senhoras se reunira com a Mesa da Misericórdia, 
com a finalidade de se formar uma comissão para “angariar roupa e obter 
a inscrição de mais irmãos”. Formavam essa comissão, Justina Sotto-
Maior, Castela Godinho Calheiros de Azevedo, Maria Elisa dos Santos 
Sotero, Alice Amaral de Sousa e Vasconcelos, Celeste Maria Gil Nestório 
Rodrigues, Júlia Faria Mendes, Laura Santiago, Maria Flipa Falcão Pais, 
Maria de Jesus Faria, Maria Iolanda Nogueira e Silva Pais, e Maria de Jesus 
Sarafana Pinto Bastos. 

De salientar a continuação da iniciativa, que fora lançada de modo 
inédito, em 1944, pelo proprietário da Tabacaria Africana, António 
Cordeiro, que consistia na cobrança de uns tantos centavos, por cada 
objecto “perdido ou achado” que fosse publicitado no “placard” do seu 
estabelecimento, revertendo o produto a favor da Misericórdia. Segundo 
informava A Voz da Figueira, o quantitativo conseguido no ano em 
referência, fora de 1.700$00. 

Foi ainda o jornal A Voz da Figueira a noticiar (edição de 20/12/1956) 
que a Mesa da Misericórdia comunicara à Câmara Municipal a intenção “de 
levar a efeito a construção de um Hospital Sub-Regional, acompanhando 
assim o momento de grande progresso que esta terra vive (…)”. No 
entanto, a mesma comunicação evidenciava a grave situação económica da 
instituição “pois as dívidas orçam a 400 contos” e os encargos “com a 
assistência médica rondam os 300 contos anuais”, pelo que era impossível 
materializar o projecto sem o auxílio da Câmara. E essa ajuda, de acordo 
com o citado jornal, veio através de um subsídio de… 20 contos. 

Em Janeiro de 1957, A Voz da Figueira informava que a Assembleia 
Geral da Misericórdia aprovara uma proposta relativa à venda da Quinta 
da Alameda das Linhas de Torres, em Lisboa, que fora legada pelo 
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Visconde de Sousa Prego, dando sequência ao processo de alienação que 
vinha desde 1955, quando a Mesa, no intuito de realizar fundos, chegou a 
propor a renúncia daquele legado a favor dos usufrutuários, mediante o 
pagamento de 3 mil contos. 

Esta informação, dada pelo Diário de Notícias, de Lisboa, foi transcrita 
pelo jornal A Voz da Figueira (1/1/1955), mas como não teve sequência, 
não terá passado de mera hipótese. 

No mês de Fevereiro (1957), foi anunciado nas páginas d’O Figueirense 
que o Estado concedera à Misericórdia, um subsídio eventual de 100 
contos e, no capítulo das receitas eventuais, a Venda da Flor realizada em 
Agosto, rendera 15.487$80. Ainda neste ano, o mesmo grupo de senhoras 
organizou um “Chá Dançante”, no Ténis Clube, cuja receita (que não foi 
divulgada) foi dividida entre a Misericórdia e A Obra da Figueira. 

Por seu turno, A Voz da Figueira dava conta de que naquele mês tinha 
vindo à Figueira da Foz, o arquitecto Carlos Ramos para tomar contacto 
com o projecto de construção do Hospital Sub-Regional e, em Abril, 
divulgava que rendera 8.718$60, o sarau que fora realizado no Casino 
Peninsular pelo Coral dos Estudantes de Letras, e Grupo de Danças 
Regionais, ambos da Universidade de Coimbra. 

No ano seguinte, em 1958, realizou-se em Évora o 4.º Congresso das 
Misericórdias, mas sem a participação de qualquer delegado da Figueira da 
Foz. Desta reunião magna saiu a norma que catalogou, definitivamente, as 
Misericórdias como “confrarias canonicamente erectas”. 

Esta tese polémica, foi defendida pelo então arcebispo daquela cidade, 
D. Manuel Trindade Salgueiro, respaldado, de acordo com Maria Antónia 
Lopes (História Breve das Misericórdias Portuguesas), nas doutrinas académicas 
do padre Quelhas Bigotte, assentes no entendimento de que “as 
Misericórdias, primitivas irmandades e confrarias, eram automaticamente 
associações eclesiásticas pelo que a Igreja também tinha competência 
jurídica e moral na reforma que se impunha”. Era ainda alegado que o 
Liberalismo “corrompeu visceralmente” as Misericórdias que, por isso, “se 
laicizaram, perdendo o seu espírito e a sua eficiência”. 

Presidiu à Mesa do Congresso, o ex-ministro e então reitor da 
Universidade Clássica de Lisboa (futuro Presidente do Conselho), Prof. 
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Dr. Marcelo Caetano (genro do figueirense dr. João de Barros), que 
contestou as posições referidas. Na sua intervenção, como reputado 
administrativista que era, Marcelo Caetano, ao fazer um historial das 
Misericórdias sustentou que o modelo no qual todas se inspiraram (que 
fora a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), se abrigara, efectivamente, na 
Igreja, mas fora incentivado e apoiado pela Coroa, como sucederia no 
futuro. Marcelo Caetano disse mesmo que, no tempo presente, seria 
impensável “revigorar as Misericórdias fora de todo o apoio e até da 
dependência do Estado”. 

De facto, e de um modo geral, eram escassas as receitas das 
Misericórdias e, por isso, a da Figueira da Foz foi forçada a realizar, no dia 
1 de Fevereiro de 1959, um leilão das jóias em depósito, resultante de 
legados, no mesmo mês em que foram divulgadas notícias relativas à 
melhoria do funcionamento do Hospital. 

Nessa informação, que fazia parte do relatório referente ao movimento 
hospitalar, dizia-se que a Misericórdia renovara “completamente o seu 
material de fisioterapia com os mais modernos e completos aparelhos que 
existem, continuando esta Secção a ser dirigida pelo médico especialista sr. 
Dr. José Souto de Almeida Rainha (…). Esta renovação faz parte dum 
vasto programa de apetrechamento da primeira instituição de Caridade da 
nossa terra que, a pouco e pouco, se tem realizado com o intuito bem 
louvável de servir cada vez mais e melhor”. 

Entretanto, e com vista à angariação de fundos, o jornal O Figueirense 
anunciava (edição de 18/4/1959), a realização de um espectáculo, no dia 2 
de Maio, no Teatro do Casino Peninsular, no qual deveriam tomar parte o 
Coral dos Estudantes de Letras da Universidade de Coimbra (CELUC), 
bem como o Grupo de Danças da mesma Universidade. O baile seria 
abrilhantado pelos conjuntos “Estrelas do Ritmo” e “Satélites do Ritmo”. 

Mais tarde, em 19/12/1959, O Figueirense dava conta de uma 

conferência de imprensa levada a efeito pela Mesa da Misericórdia, 

presidida pelo vice-Provedor, Jaime da Silva Viana, estando, decerto, a 

ausência do titular do cargo (António Mendes do Amaral) relacionada com 

um grave acidente de automóvel que, tempos antes, sofrera. 
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No resumo dessa reunião, foi dito que o representante da Mesa quisera 
dar a conhecer a grave situação económica da instituição, salientando que 
o actual elenco directivo, quando tomou posse (Outubro de 1956), 
encontrou faltas no cofre no valor de 184.479$70 e dívidas no montante 
de 531.708$74. 

Foi, por isso, necessário, de acordo com o Provedor (em exercício), 
alienar bens, mas mesmo assim as dívidas que iriam transitar para o ano 
seguinte, seriam na casa dos 306.934$57. Os associados da Misericórdia 
ficaram ainda a saber que os bens próprios da instituição, eram de 
92.000$00, e que a Câmara Municipal contribuía com um subsídio anual de 
120 contos, para além de remeter, também anualmente, um contributo de 
igual montante nos termos do protocolo relativo ao internamento das 
pessoas sem posses. 

Nas eleições para o triénio 1960-1963, não se registaram alterações 
significativas nos corpos directivos, ou seja a Assembleia Geral continuou 
a ser presidida pelo comendador Mário Barraca, enquanto que António 
Mendes do Amaral continuou como Provedor. 

Em Julho de 1960, foi noticiado que a Mesa da Misericórdia 
“reconhecendo que os serviços de radiologia não estavam organizados de 
maneira a poderem cumprir eficazmente com a sua missão” tinha 
procedido a uma remodelação “nomeando para director o dr. Manuel 
Vieira de Carvalho, chefe dos Serviços de Radiologia dos HUC, tendo com 
o adjunto o dr. Almeida Cabral (…)”. 

Na mesma notícia era ainda anotado que “A Mesa Administrativa está 
empenhada em modificar o seu aparelho de Raio X para que com o mesmo 
se possam fazer toda a espécie de radiografias, modificação essa que 
importará em algumas centenas de milhar de escudos, mas que tornará o 
mesmo aparelho dos mais eficientes do distrito”. 

Dentro da remodelação projectada pela Mesa, O Figueirense anunciava 
em 27/8/1960, que fora adquirido pela Misericórdia “o material 
indispensável à montagem dos serviços de cirurgia ortopédica que ali foram 
ultimamente criados pelo Assistente dos Serviços de Ortopedia dos HUC, 
Dr. João Manuel Alarcão e Silva” e que começariam a funcionar no 
próximo mês, ou seja em Setembro. 
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Independentemente disso, em Outubro, no dia 13 (domingo), foi 
prestada mais uma homenagem ao Prof. Dr. Bissaya Barreto, com a 
concessão do título de “Irmão Honorário”. 

Segundo a notícia d’O Figueirense, a primeira parte da cerimónia teve 
início cerca das 13.00 horas, “no final de doze operações” que o Prof. Dr. 
Bissaya Barreto realizara naquele dia, e consistiu numa reunião, 
extraordinária, da Assembleia Geral, pelo que foi o seu presidente, 
comendador Mário Barraca, o primeiro orador, seguindo-se o dr. António 
Sotero e Celeste Nestório Rodrigues. 

A homenagem culminou com um almoço servido na Piscina-Praia, 
tendo o significado do acto sido salientado por Mário Azenha,  
dr. António Sotero, comendador Mário Barraca e dr. Artur Beja.  

No ano de 1960, ainda continuava por solucionar o caso do desvio de 
fundos, tendo a Mesa solicitado a intervenção da Inspecção da Assistência 
Social que enviou para a Figueira da Foz, o dr. Rocha Melo. No ano 
seguinte, segundo uma notícia publicada n’O Figueirense (21/1/1961), nesta 
data “no cofre da centenária instituição já foram voluntariamente repostas 
pela família do ex-funcionário responsável, as importâncias irregularmente 
desviadas e segundo o quantitativo apurado pela Mesa Administrativa”. 

Na mesma notícia confirmava-se que, às quartas e sábados, 
funcionavam no Hospital as consultas das “doenças do coração” pelo dr. 
Balsemão Pires, e que estavam quase concluídas as obras de reparação dos 
caixilhos e portas, assim como iria ser “solicitada a comparticipação do 
Estado para a modernização e arranjo dos quartos particulares e 
substituição dos tectos de mais três enfermarias”. 

A dependência das Misericórdias em relação ao Estado, como frisara 
no Congresso de Évora o Prof. Dr. Marcelo Caetano, era, de facto, cada 
vez mais acentuada como o comprovam os diplomas governamentais 
publicados na década de 60, nomeadamente o Estatuto da Saúde e da 
Assistência (1963); o que criava a Corporação da Assistência (1966); ou o 
Estatuto Hospitalar Nacional e Regulamento Geral dos Hospitais (1968). 
Ainda em 1968, o contributo da receita do Totobola, até então canalizado 
para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, passou também a ser 
distribuído a nível nacional. 
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IX - LEGADO DO VISCONDE DE SOUSA PREGO 
 

No início do mês de Abril de 1961, a Santa Casa da Misericórdia da 
Figueira da Foz prestou homenagem ao dr. António Sotero de Oliveira, 
por ter completado 70 anos de idade e 43 ao serviço do Hospital, 
sucedendo ao dr. Frederico Nogueira de Carvalho. 

Foi na sala de sessões da Misericórdia que teve lugar o acto solene a 
que presidiu o tenente-coronel Basílio Seguro (presidente da Câmara) que 
estava ladeado pelo homenageado; Prof. Dr. Bissaya Barreto; Mário  
Barraca (presidente da Assembleia Geral); António Mendes do Amaral 
(Provedor); Celeste Nestório Rodrigues; Iolanda Nogueira e Silva; e  
dr. Artur Beja. Os oradores foram o dr. Artur Beja, comendador Mário 
Barraca, Iolanda Nogueira e Silva, Prof. Dr. Bissaya Barreto e, finalmente, 
o dr. António Sotero de Oliveira. Seguiu-se um jantar no Grande Hotel. 

   

Neste ano de 1961, foi nomeado presidente da Câmara, o eng.º  
Coelho Jordão, que substituiu o tenente-coronel Basílio Seguro. Natural de 
Alqueidão, o eng.º Coelho Jordão, exerceu o cargo até 1970. 

 

A nível de processos de angariação de fundos, a Venda da Flor, 
realizada em Agosto, rendeu mais de 10 mil escudos, mas outras 
actividades não terão corrido tão bem.  

Em 1962, o Provedor da Misericórdia, António Mendes do Amaral, 
esteve envolvido numa situação que teve tanto de anormal como de 
caricatural. 

O assunto motivou mesmo uma exposição enviada pelo Provedor ao 
Ministro da Saúde e Assistência, publicada pel’O Figueirense na edição de 10 
de Março . 

Nesse documento, António Mendes do Amaral solicitava ao 
governante a adopção de medidas para que não voltassem a acontecer 
situações como a que esteve envolvido, com julgamento e sanção judicial. 
O processo teve origem no facto da Misericórdia ter organizado um 
espectáculo de beneficência no Casino Penisular, cujos programas, todavia, 
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não ostentavam a informação de que “era para maiores de 15 anos”. Essa 
falta foi detectada por um perspicaz funcionário judicial que, zelosamente,  
accionou os mecanismos necessários para que o caso merecesse, dos não 
menos zelosos magistrados, a devida apreciação e… consequente 
condenação. 

Como modo de chamar a atenção para a situação da Misericórdia, o 
jornal O Figueirense criou neste ano de 1962, uma secção com o título “O 
Nosso Hospital”, e que pretendia funcionar como uma espécie de “boletim 
informativo” daquela unidade assistencial, pois para além de uma nota 
introdutória, incluía dados estatísticos, informações sobre a campanha de 
angariação de novos irmãos, e outra notícias. 

A primeira publicação dessa secção fez parte da edição de 1/9/1962, 
justificando-se o título com a intenção de “incutir no espírito de todos os 
figueirenses a certeza de que a Figueira da Foz possui, realmente, um 
Hospital que é de todos (…) Pretende-se ainda dar a conhecer a todos o 
que é o Hospital da Misericórdia para que o sintam verdadeiramente seu 
(…). Com a possível regularidade aqui diremos o que se passa pelo Nosso 
Hospital (…)”. 

No mês seguinte, o mesmo jornal noticiava que em Lisboa, tinha sido 
assinada entre a Câmara daquela cidade e a Misericórdia da Figueira da Foz, 
a escritura da venda da Quinta da Alameda das Linhas de Torres, que fora 
legada por Ezequiel José Pedro Paulo Carneiro de Sousa Prego (Visconde 
de Sousa Prego) que falecera em Fevereiro de 1945. 

A venda da Quinta foi feita por uma verba a rondar os 8 mil contos, 
cabendo à Santa Casa da Misericórdia 7.080, e o restante ao usufrutuário. 
Essa importância foi reservada pela Mesa para o projecto de edificação de 
um Hospital Sub-Regional, a instalar no Campo da Mata, como noticiou 
A Voz da Figueira (1/11/1962). 

Informava ainda o mesmo jornal que o legado do Visconde Sousa 

Prego estipulava também a obrigatoriedade da Misericórdia instituir o 

Prémio Liberdade, a atribuir a professores do ensino primário (ensino 

básico) de todo o país que, em cada ano, “maior número de alunos 

proponham a exame com resultados positivos”. 
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Entretanto, o Hospital viu melhorado o seu equipamento, graças ao 
apoio da Fundação Gulbenkian que custeou a aquisição de uma 
aparelhagem portátil de Raio X. Em 1964, o Hospital passou a dispor de 
um Serviço de Cardiologia, chefiado pelo capitão-médico Fernando Alves 
Pereira. 

No ano de 1963, A Voz da Figueira lançou a ideia da realização de uma 
jornada de confraternização denominada “Figueirenses Ausentes”, 
iniciativa que proporcionou a vinda à Figueira da Foz de um número 
aproximado de 200 participantes. A visita ao Hospital fez parte do 
programa social, com a entrega de um donativo de 2 mil escudos, que foi 
recebido pelo Provedor António Mendes do Amaral. 

No âmbito de angariação de fundos a favor do Hospital, foram 
também realizadas nos dias 17 e 18 de Agosto, no Jardim Municipal, as 
Verbenas nas quais colaboraram, como relatava A Voz da Figueira, 
“distintas senhoras e cavalheiros da nossa terra. A parte artística, que foi 
apresentada por Henrique Mendes, locutor da RTP, incluiu a actuação da 
Orquestra Casino, diversos artistas, e fados de Coimbra”. 

Por sua vez, O Figueirense anunciava em Dezembro de 1964, que iria ser 
levada a efeito uma subscrição destinada a recolher fundos a favor da 
“aquisição de um aparelho destinado à Sala de Cardiologia do Hospital”, 
subscrição que no ano seguinte, como era noticiado na edição naquele 
jornal de 1 de Março de 1965, totalizava 6.115$00, o que era diminuto visto 
que o custo do material a adquirir era na ordem dos 25 contos. 

Os donativos, bem como o nome dos contribuintes eram publicitados, 
semanalmente, pel’O Figueirense que, na edição de 19 de Junho informava 
que o Hospital, para além das consultas das especialidades, disponibilizaria 
também, dentro em breve, um Laboratório de Análises e um Banco de 
Sangue. 

A subscrição para a compra do aparelho para a Sala de Cardiologia, que 
era “um determinador do metabolismo basal” foi encerrada pelo jornal O 
Figueirense, na edição de 24/4/1965, visto que “já não tivemos esta semana 
o prazer de receber qualquer donativo dos nossos leitores”, pelo que o total 
angariado foi de 12.000$00. Com outra finalidade, a Misericórdia recebeu 
nesta altura da Fundação Gulbenkian, um subsídio de 58.000$00. 
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Tendo em vista a eleição do novo elenco directivo, foi convocada uma 
reunião da Assembleia Geral para o dia 12 de Dezembro, e o jornal  
A Voz da Figueira publicava no número de 25 de Novembro, o saldo das 
festas realizadas a favor da Misericórdia, com os seguintes resultados:  
Verbenas do Jardim (em colaboração com as obras sociais da Igreja) 
19.833$20; festa do Casino Peninsular, 19.077$60. 
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X - DEMISSÃO DA MESA ADMINISTRATIVA 
 

A anunciada reunião da Assembleia Geral não se terá realizado 
(presume-se que por não ter sido apresentada lista), dado que, já em 1966, 
A Voz da Figueira noticiava que estava marcada uma outra para o dia 13 de 
Março. Entretanto, o mesmo periódico ia anunciando a organização de 
novo Cortejo de Oferendas, novamente com organização da Câmara, 
conjuntamente com as Juntas de Freguesia. Porém, tal como acontecera, 
anteriormente, esta iniciativa voltou a fracassar pelo que se repetiu a 
realização da Colheita de Caridade (no dia 8 de Dezembro) com o produto 
final a reverter a favor da Misericórdia e d’A Obra da Figueira. 

Ainda neste mês teve lugar a primeira edição (com dimensão nacional) 
da entrega dos “Prémios Liberdade” para professores do ensino primário 
conforme estipulava o legado do Visconde de Sousa Prego. Por outro lado, 
no Hospital, entrou em funcionamento o “aparelho determinador do 
metabolismo basal”, serviço que funcionava sob a direcção do dr. 
Fernando Alves Pereira Pita. 

Foi a 13 de Novembro, que se reuniu a Assembleia Geral da 
Misericórdia, para eleição dos novos corpos gerentes, mas desta feita de 
forma antecipada, face ao pedido de demissão apresentado, em bloco, pela 
Mesa. 

A razão desta atitude foi, vagamente apresentada pelo jornal  
O Figueirense (27/8/1966) como “consequência de um lamentável incidente 
havido com um médico que há tempo vinha prestando serviços no 
Hospital da Santa Casa da Misericórdia.” 

    

No dia 15 de Junho de 1966, o público figueirense tomou contacto 
com um novo hebdomadário, o Mar Alto que tinha como director e editor, 
Severo da Silva Biscaia. Este respeitado dinamizador cultural e 
empreendedor figueirense viria a marcar, de forma indelével, a fase 
contemporânea da Misericórdia.  

 

 Teve, aliás, a assinatura de Severo da Silva Biscaia, o primeiro artigo 
que naquele jornal foi publicado sobre a Misericórdia (7/9/1966) com o 
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título “Crise no Hospital”, artigo que dava continuidade ao pudor 
informativo que envolvia a situação. 

Escrevia então Severo da Silva Biscaia: “Está demissionária a Mesa da 
Santa Casa da Misericórdia. É o resultado de uma crise que agora teve o 
seu epílogo, mas que há largos meses se tinha declarado. Não interessa 
saber os motivos que a motivaram. Os factos têm de se apreciar à luz das 
realidades (…). Cumpriu a Mesa cessante a sua missão, sempre difícil 
mesmo quando se dispõe de meios financeiros, ingrata quando, como 
agora sucede, estes não existem (…)”. 

No prosseguimento do seu raciocínio, e como forma de mostrar a sua 
esperança, o autor evocou o terramoto de 1755, para salientar que “talvez 
esta crise possa ser aproveitada para cometimentos de maior grandeza”, 
sugerindo, inclusive, que, tendo em conta que “a Figueira necessita de um 
novo Hospital”, por que não “aglutinar agora as energias e boas vontades 
daqueles que têm servido o nosso Hospital?” 

Concretizando o seu pensamento, Severo da Silva Biscaia dirigiu-se, 
directamente, ao Prof. Dr. Bissaya Barreto: “V.ª Ex.ª sabe, como lutador 
que é, que tem aduladores e críticos; mas só não é criticado quem nada faz, 
e os que o criticam pertencem normalmente a esta categoria”. 

Depois de enumerar as obras que na Figueira da Foz tinham o cunho 
da acção de Bissaya Barreto (Casa da Mãe, Liceu, Casa da Criança, Colónia 
de Férias, Sanatório Hélio-Marítimo), o autor do artigo lançava um desafio: 
“Julgo que V.ª Ex.ª tem agora uma oportunidade de culminar a sua obra 
assistencial na Figueira da Foz, encimando com o prestígio do seu nome, 
com a sua influência que é grande, porque devida, o Grupo dos Amigos 
do Hospital que se proponha levar por diante a realização daquele velho 
sonho (…)”. 

Este repto não teve repercussões, mas na edição de 9 de Novembro, o 
Mar Alto informava que o nome de Severo da Silva Biscaia estava indicado 
(recorde-se que as listas com os nomes dos candidatos tinham de ser 
submetidas à aprovação do Governador Civil) para o cargo de Provedor 
da Santa Casa da Misericórdia, tendo o acto eleitoral decorrido no dia 21. 

Antes, porém, na edição de 5 de Janeiro desse ano, A Voz da Figueira 
informava que “com as eleições realizadas na Santa Casa da Misericórdia 
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desta cidade, pôs-se termo a uma crise que se vinha arrastando há já algum 
tempo, desde que se verificou a saída do Provedor, sr. António Mendes do 
Amaral”. 

Deste modo, Severo da Silva Biscaia, passou a ocupar a liderança da 
Mesa Administrativa, sendo os restantes mesários Alberto Martins 
Ferreira, Fernando Feteira Ribeirete, Jorge Galamba Marques, Manuel da 
Silva Pinto, eng.º Renato Cláudio Tavares Simões e Sebastião C. de 
Carvalho. 

Sobre o novo Provedor dizia a notícia: ”O espírito empreendedor e 
dinâmico deste conhecido figueirense, por certo que fará obra meritória 
naquela casa de instituição da nossa terra”. 

A notícia sobre a nova Mesa da Misericórdia também mereceu algum 
destaque no jornal O Figueirense, aparecendo a primeira referência na edição 
de 7 de Janeiro de 1967, envolvida num conjunto de informações sobre a 
instituição. 

Uma delas consistia num apelo à população para dar o seu contributo 
à mencionada “Colheita de Caridade” que viria a render a importância de 
70.216$80. 

A outra informação reportava-se ao acto eleitoral, com a divulgação 
dos nomes dos dirigentes acompanhada de um comentário no qual era 
dito: “Foi, finalmente, eleita a nova Mesa Administrativa da Santa Casa da 
Misericórdia desta cidade, terminando assim a crise surgida há tempo, por 
motivo da demissão do Provedor da instituição e dos seus colegas de 
Mesa”. 

Esta notícia seria complementada na edição do dia 21, com o relato do 
modo como decorreu o acto de posse que fora realizado no dia 13 de 
Janeiro, dizendo-se então que os trabalhos foram conduzidos pelo vice-
presidente da Assembleia Geral, José de Lemos, na ausência do titular, 
Mário Barraca, que, no entanto, enviara uma carta na qual manifestava “ 
reconhecimento pela relevante acção da Mesa anterior” e depositava 
“plena confiança nos homens que lhes sucediam” visto que, em seu 
entender, era “uma plêiade de bons cidadãos que se iam dedicar 
generosamente ao serviço de uma bela causa”. Na ocasião falaram, 
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também, o dr. Artur Beja, em nome do corpo clínico; e Jaime da Silva 
Viana, vice-Provedor da anterior Mesa. 

Por proposta de Alberto Martins Ferreira, foi aprovado, por 
unanimidade, “um voto de muito louvor à acção do Provedor cessante, sr. 
António Mendes do Amaral”. 

A posse da nova Mesa Administrativa da Misericórdia foi noticiada no 
Mar Alto na edição de 18/1/1967, sendo notória a intenção de vincar que 
a crise directiva tinha sido ultrapassada. O texto, que era assinado com as 
iniciais L.F. (Leitão Fernandes) principiava por afirmar que o acto decorreu 
“Em ambiente de perfeita unidade, com a presença de antigos mesários, 
corpo clínico do Hospital, médicos especialistas, pessoal etc.”. 

A notícia transcrevia a intervenção do novo Provedor, Severo da Silva 
Biscaia, que, com subtileza, endereçou algumas críticas que teriam, 
certamente, destinatários conhecidos, como quando afirmou: ”Muita 
gente, ou toda a gente, diz que no Hospital está tudo mal. Julgo que não 
será bem assim. Se há coisas más podem ser remediadas. E o certo é que 
também há coisas boas e a essas ninguém as refere. Alguns daqueles que, 
por norma, dizem mal de tudo ― e neste caso do Hospital ― foram por 
mim convidados para fazer parte da Mesa e não acederam ao convite feito, 
alegando os seus afazeres profissionais. Por isto, posso também aqui dizer 
que criticar é fácil e que realizar é difícil”. 

Uma das primeiras iniciativas da nova Mesa consistiu em criar uma 
nova imagem da instituição e, como forma de passar a sua mensagem, 
levou a efeito no dia 18 de Fevereiro, uma conferência de imprensa na qual 
estiveram presentes os representantes dos jornais locais e os 
correspondentes dos nacionais. 

 Do que foi escrito salientou-se o facto do novo Provedor ter 
anunciado que se avistara com o Ministro da Saúde e Assistência a quem 
informou que a Misericórdia tinha necessidade de remodelar (ampliar) o 
Hospital, ou então construir um novo edifício (no Campo da Mata), cujo 
custo oscilaria entre os 15 e os 16 mil contos. 

Quanto à situação financeira, o novo Provedor revelou que o défice 
orçamental era de 400 contos e que, para minimizar a situação, tinham sido 
aumentadas as quotizações. Não obstante esse aspecto, procedera-se à 
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substituição dos colchões das enfermarias (de folhelho por espuma); fora 
instalada uma lavandaria mecânica; e adquirido um frigorífico. 

O novo Provedor anunciou ainda uma remodelação nos serviços 
 de Cirurgia, sendo contratado o dr. João Veiga da Gama Vieira (suprindo 
os impedimentos do Prof. Dr. Bissaya Barreto) que teria como assistentes 
os drs. António Sotero de Oliveira, Artur Rodrigues Beja e Jorge Faria  
de Lacerda, bem como a anestesista dr.ª Laura Lacerda. Por outro lado, os 
serviços de Enfermaria seriam dirigidos pelo dr. António Sotero de 
Oliveira, sendo subdirector, o dr. Artur Rodrigues Beja. 

 

 

 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

270 
 

 

  



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

271 
 

XI - PROJECTO DE UNIÃO COM A OBRA DA FIGUEIRA 
 

A eleição de Severo da Silva Biscaia para o cargo de Provedor, coincidiu 
com um período em que era notória a intenção do Governo em enquadrar 
as Misericórdias através de uma vasta produção legislativa.  

Com efeito, na década de 60, como informa Maria Antónia Lopes  
(in História Breve das Misericórdias Portuguesas), para além das directrizes 
dimanadas da Direcção-Geral de Assistência, foi promulgado, em 1963, o 
Estatuto da Saúde e Assistência, definindo o papel local das Misericórdias 
que, em 1966, foram agrupadas com outras organizações assistenciais, para 
além do novo Código Civil (1966) consagrar que, futuramente, para 
“adquirir e conservar bens imóveis a título gratuito” era necessário uma 
autorização governamental. 

Por tudo isto, e ainda de acordo com as investigações de Maria  
Antónia Lopes, as Misericórdias reagiram aos anteprojectos do 
Regulamento Geral dos Hospitais e do Estatuto Hospitalar Nacional, que 
foram aprovados em 1968, mas que seriam alterados em 1970. 

Talvez devido a essa reacção, o Estado viria a conceder auxílios 
financeiros às Misericórdias, através da Direcção-Geral de Assistência e 
outros organismos oficiais, mas que eram, manifestamente, insuficientes 
para fazer face às necessidades. 

O recurso à generosidade popular era, por isso, uma constante e assim 

em Agosto de 1967, voltaram a realizar-se as Verbenas no Jardim 

Municipal e, no Casino Peninsular, em Setembro, foi apresentado um 

espectáculo de variedades com Simone de Oliveira. Em Novembro, foi 

divulgado que Natália Zuzarte Vaz (viúva de Manuel Inácio Vaz) 

concedera um donativo de 50 contos. 

Idêntico donativo foi atribuído no início do ano de 1968, por António 

Champalimaud, presidente do Conselho de Administração da Empresa do 

Cabo Mondego. Este contributo aconteceu quando a Câmara Municipal 

deliberou atribuir o nome do Visconde da Marinha Grande (Afonso 

Ernesto de Barros) à antiga Rua da Misericórdia. 
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Em Fevereiro, a solicitação da Misericórdia, o município acedeu a 
aumentar o seu subsídio, que foi elevado de 150 para 170 contos mensais, 
tendo em vista “os encargos de internamento, medicamentos, radiografias 
e consultas externas de doentes a cargo da Câmara, em conformidade com 
o estabelecido, por dois anos”. 

Em Abril do mesmo ano, na edição do dia 3, o jornal Mar Alto (cada 
vez mais o suporte noticioso da Misericórdia) foi o único que publicou as 
contas da instituição relativas ao ano anterior. 

Pelos resumos apresentados, constatava-se que, efectivamente, a gestão 
da Santa Casa da Misericórdia era processada com outro rigor, pelo que as 
cobranças tiveram um aumento de 378 contos, aumento que no caso dos 
subsídios foi de 120 contos. Deste modo, o relatório enfatizava o facto de 
“terem sido liquidadas as dívidas passivas das gerências de 1965 e 1966” 
que ascendiam a 267.024$00. Para além disso, dentro da “política de 
renovação interna”, foi possível adquirir colchões, frigorifico, equipamento 
da lavandaria, e executar obras de conservação. 

No mesmo jornal, em Julho, foi publicado um artigo com o título 
“Hospital 129 anos ao serviço da Figueira” que tinha como objectivo 
chamar a atenção para o papel que ele desempenhava a nível do bem-estar 
das populações. Incluindo um mapa demonstrativo do aumento da 
actividade, em todos os sectores, registado nos anos de 1966 e 1967, esse 
documento continha também um apelo: ” Se considerarmos estes dados, 
verificaremos que o nosso Hospital vai caminhando no sentido de um 
melhor e mais completo funcionamento. Os figueirenses, aqueles que 
desejam ver a sua terra dotada de um estabelecimento hospitalar à altura 
da Figueira da Foz deverão contribuir para essa realização (…)”. 

Como era habitual no mês de Agosto (desta vez no dia 28), grupos de 
senhoras voltaram a sair à rua para a Venda da Flor que, neste ano, 
conseguiu a importância de 12.303$30. Mas não se sabe qual foi o produto 
do espectáculo de variedades realizado em Setembro, no Casino 
Peninsular, com a participação de Maria José Valério, Luís Horta, Aida 
Baptista, Leónia Mendes e o conjunto os “Vodkas”. 

Em todos os jornais, no último mês de 1968, foi publicada a notícia de 
que começara a trabalhar no Hospital, o urologista José Manuel Agostinho 
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de Campos Pinheiro (que se especializara na América e no Canadá), e que 
o projectado Cortejo de Oferendas fora, novamente, transformado em 
“Colheita de Caridade” a realizar no dia 12 de Janeiro de 1969. 

Uma outra especialidade médica (Neurologia) passou, no ano seguinte 
(1969), a fazer parta das disponibilidades do Hospital, através da 
colaboração do dr. Francisco Antunes de Brito Amaral. O jornal A Voz da 
Figueira comentava esta informação dizendo que “É de louvar o esforço 
desenvolvido pela Mesa Administrativa em dotar o nosso Hospital de 
novos serviços, estando presentemente, em funcionamento as seguintes 
especialidades: Cardiologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringolo-
gia, Urologia e Neurologia, além do Banco de Sangue, Raio X, Fisioterapia 
e Cirurgia Geral”. 

No dia 4 de Janeiro de 1970, realizaram-se as eleições para os cargos 
directivos da Santa Casa da Misericórdia, relativamente ao mandato  
1970-1972. Continuou a presidir à Assembleia Geral, Mário Barraca, 
enquanto a vice-presidência era assegurada por António Mendes do 
Amaral. Os secretários eram José Esteves Martins e José Mendes Pinto; 
e vice-secretários, Eugénio da Silva Reis e Francisco Honório Colaço. Na 
Mesa Administrativa, Severo da Silva Biscaia, foi reconduzido no cargo de 
Provedor, sendo os restantes mesários, Jaime da Silva Viana, Albano 
Henriques da Cunha, Alberto Martins Ferreira, Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, Francisco Antunes da Silva, Manuel da Silva Pinto. 

Esta notícia, fornecida pelo jornal A Voz da Figueira (15/1/1970), era 
completada com a informação de que a Fundação C. Gulbenkian 
concedera à Misericórdia a verba de 47.222$00 para obras de beneficiação, 
e que tinham sido admitidos como médicos do Hospital, o pediatra 
António Melo da Silva Costa, e Rodrigo Santiago (clínica geral). 

No mês de Fevereiro, os jornais anunciavam o início do processo que 
visava a integração d’A Obra da Figueira na Santa Casa da Misericórdia. 
Esta informação, marcou também o começo de um novo relacionamento 
da Mesa da Misericórdia com a imprensa, decerto, porque entendeu que 
era mais fácil para os jornais reproduzirem as notícias do que elaborá-las. 
Assim, as informações passaram a ser dimanadas pela própria instituição 
que deixava aos periódicos locais a cómoda função da “tesoura e cola”. 
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Por meio de uma dessas informações, a opinião pública tomou 
conhecimento de que Assembleia Geral d’A Obra da Figueira se reunira, 
recentemente, sob a presidência do dr. Abílio Bastos, para se pronunciar 
sobre o assunto da união com a Misericórdia e eleger os novos corpos 
gerentes. Quanto ao primeiro ponto, ele foi aprovado por unanimidade, 
com a ressalva de que A Obra da Figueira mantivesse os fins para que fora 
criada. 

A projectada integração foi defendida, de acordo com a notícia, por 
todos os oradores da assembleia ” por nela verem vantagens e benefícios, 
não só para A Obra da Figueira e para a Santa Casa da Misericórdia, como 
também para os que a elas acorrem (…)”. Na parte final da notícia era 
referido que faltava, para que o projecto se concretizasse, a aprovação da 
Direcção-Geral da Assistência, bem como da Assembleia Geral da Santa 
Casa da Misericórdia que iria, brevemente, reunir-se. 

Relativamente ao acto eleitoral, foi preenchido o cargo de presidente 
da Direcção d’A Obra da Figueira (vago pelo falecimento de António da 
Silva Biscaia),com a chamada para o exercício daquelas funções de seu 
irmão, Severo da Silva Biscaia (Provedor da Misericórdia) que “as exercerá 
até se tornar efectiva a aludida integração [da Obra da Figueira] na Santa 
Casa da Misericórdia desta cidade”. Os intervenientes, para além do novo 
presidente da Direcção, foram o prof. António Victor Guerra, Jerónimo 
Pais, e António Mendes do Amaral. 

Foi no dia 26 de Junho, que se reuniram (em 2.ª convocatória) os 
membros da Santa Casa da Misericórdia para apreciarem o parecer da  
Direcção-Geral da Assistência, relativo “à integração de direito d’A Obra 
da Figueira na Santa Casa da Misericórdia”. Segundo o relato dessa reunião, 
“Encontrava-se presente na sala de sessões daquela instituição 
[Misericórdia] um número reduzido de Irmãos, sendo de lamentar o seu 
desinteresse por uma reunião de tão grande importância para a vida dos 
dois mais relevantes estabelecimentos de assistência do concelho”. 

A notícia salientava ainda que a reunião da Assembleia Geral, fora 
presidida, na ausência do titular (Mário Barraca), pelo vice-presidente,  
António Mendes do Amaral, sendo secretários José Mendes Pinto e  
Alberto Martins Ferreira. 
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Os princípios orientadores da projectada integração foram 
apresentados pelo Provedor, Severo da Silva Biscaia, e sobre ele 
intervieram António Mendes do Amaral, Jaime da Silva Viana, Alberto 
Martins Ferreira, José Mendes Pinto, Manuel da Silva Pinto e António 
Augusto Menano. 

A proposta de união das duas instituições foi aprovada por 
unanimidade, bem como a que solicitava à Direcção d’A Obra da Figueira 
que, até ao mês de Setembro, fosse feita “a entrega dum inventário de bens 
e uma relação da situação económico-financeira, indicando, se possível, 
uma solução para a liquidação do passivo existente”. 

Era ainda informado que, face às dificuldades económicas com que a 
Santa Casa da Misericórdia lutava “para equilibrar a vida do seu Hospital 
por falta, até à data, de subsídios oficiais verdadeiramente significativos”, a 
assembleia aprovara uma moção preconizando que a “integração se  
deveria processar em moldes que não prejudicassem o desenvolvimento e 
a actuação autónoma das duas instituições, ainda que sujeitas, futuramente, 
a uma administração única”. 

Este assunto, no entanto, ainda teria de aguardar alguns anos para que 
pudesse ser concretizado. 
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XII ‒ A QUESTÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO HOSPITAL 
 

Em Março, por falecimento do dr. António Sotero de Oliveira, as 
funções de director clínico do Hospital foram transferidas para o dr. Artur 
Rodrigues Beja e, para prestar serviço no Banco, foi contratado o dr. Júlio 
Jorge Gouveia. 

A nível de animação dos doentes, realce-se o facto de, pela primeira 
vez, ter sido proporcionado aos internados uma manifestação artística com 
a participação dos alunos do Centro de Cultura Musical, dirigido pelo 
professor José Traqueia Bracourt. 

Ainda no mês de Março (1970), o então Bispo Auxiliar de Coimbra, D. 
Alberto Cosme do Amaral, presidiu à comunhão pascal no Hospital da 
Misericórdia, assinalando o “Dia do Doente” e, em Abril, foi noticiada a 
possibilidade daquela unidade assistencial ser elevada à categoria de 
Regional após a realização das obras projectadas. 

Esse projecto foi apresentado ao Director-Geral dos Hospitais,  
dr. Coriolano Ferreira que visitou a Misericórdia no dia 17 de Março, 
aquando da realização na Figueira da Foz de um seminário sobre Saúde, 
no qual tomaram parte, de acordo com a notícia d’A Voz da Figueira “cerca 
de duas dezenas de provedores, administradores, gerentes e directores 
clínicos dos hospitais regionais e sub-regionais da Zona Hospitalar do 
Centro”. 

A necessidade de dotar a cidade com um Hospital mais adequado às 
novas exigências, fazia parte, há já algum tempo, das intenções de diversas 
Mesas Administrativas, intenções que oscilavam, entre a remodelação do 
existente, ou a construção de um novo, na área do campo da Mata. 

O Provedor em funções (Severo da Silva Biscaia) optou pela primeira 
hipótese, avançando com as necessárias diligências no mês de Abril,  
segundo foi relatado pela  imprensa. 

O que foi publicado dava conta de que uma delegação da Santa Casa 
da Misericórdia se deslocara a Coimbra para, junto da Direcção da Zona 
Hospitalar, apresentar o anteprojecto da remodelação do Hospital, tendo 
em vista a sua elevação à categoria de Regional. 
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A delegação foi constituída por Severo da Silva Biscaia (Provedor), 
Manuel da Silva Pinto (secretário), Carlos Cardoso (vice-secretário),  
dr. Joaquim Lopes Feteira (director clínico em exercício) e António 
Augusto Menano (gerente administrativo). 

O plano das obras de remodelação estava estabelecido do seguinte 
modo: no rés-do-chão ficariam instalados, do lado direito, os Serviços de 
Consultas Externas de Medicina; Banco de Urgências; e serviços de 
especialidade. Desapareceriam as salas de operações e cozinhas, sendo o 
corpo do edifício prolongado para a Mata, com vista ao funcionamento 
das Consultas Externas. No lado esquerdo (rés-do-chão) seriam instalados 
os Serviços Administrativos, Laboratórios, Farmácia, Despensa, 
Lavandaria, Cozinha etc. O primeiro andar seria também, totalmente, 
remodelado, com a redução das 80 camas para 63, divididas por “pequenas 
e confortáveis enfermarias de 6 a 8 leitos”. O Bloco Operatório também 
deveria mudar de lugar, e seria erguido um 2.º andar “com enfermarias e 
quartos particulares”. 

Foi ainda divulgado que a Santa Casa da Misericórdia iria pedir que 
fosse “autorizada a desafectar do seu Certificado de Renda Perpétua a 
quantia necessária à sua parte nas obras, havendo comparticipação do 
Estado e de outras entidades”. 

 
Quanto à vida autárquica, em meados de 1970, foi difundida a 

informação de que o eng.º Coelho Jordão pedira a demissão do cargo de 
presidente da Câmara Municipal. Para esse lugar viria a ser nomeado, em 
Dezembro, o eng.º José Jorge Pinho, que se manteve até Abril de 1974. 

 
Na primeira metade da década de 70 (século XX), como salienta Maria 

Antónia Lopes (in História Breve das Misericórdias Portuguesas), os dirigentes 

das Santas Casas estavam apreensivos com a legislação que o Governo 

produzia (1971 e 1972), dado que “parecia ameaçar a tradicional concepção 

da acção assistencial supletiva por parte do Estado”. Ou seja, era evidente 

o propósito de restrição da autonomia que as Misericórdias usufruíram 

através dos tempos. 
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E como se processavam essas intenções a nível da Santa Casa da  
Misericórdia da Figueira da Foz? 

De facto, ainda que de forma, publicamente, pouco perceptível 
verificava-se que as entidades oficiais já não se limitavam à concessão de 
subsídios, mas iam exercendo um controlo cada vez mais apertado.  
Assim, e para além da já referida visita à Misericórdia (1970) do Director-
Geral dos Hospitais, no ano seguinte, no dia 24 de Janeiro, foi a vez de 
tomar contacto com a instituição a então Subsecretária de Estado da Saúde 
e Assistência, Maria Teresa Lobo, no âmbito de uma deslocação ao distrito 
de Coimbra. 

Em Fevereiro, os sócios da Santa Casa da Misericórdia foram 
convocados para uma reunião da Assembleia Geral, a realizar no dia 9, 
constando da respectiva agenda dois pontos que diziam respeito à 
atribuição do título de “Irmão Benemérito” ao Prof. Dr. Bissaya Barreto,  
e à venda de terrenos à CP, em Verride, pertencentes à Quinta de  
Martinlongo. 

Estas propostas foram aprovadas por unanimidade e, relativamente ao 
funcionamento do Hospital, em virtude do dr. Campos Pinheiro ter sido 
mobilizado para a Guerra Colonial, o seu lugar foi ocupado pelo  
dr. José António Pessoa Lopes. Entretanto, em Março, fora iniciada a 
consulta de Dermatologia, sob a direcção do dr. Américo Jorge de 
Figueiredo Barbosa. 

Uma situação laboral, relacionada com o pessoal de enfermagem, foi 
denunciada no jornal Mar Alto (17/3/1971) num artigo com o título  
“O Hospital da Misericórdia na iminência de ficar sem pessoal de 
enfermagem”. 

Nesse artigo, que foi o único a ser publicado na imprensa local, era 
retratada a vida do Hospital e do papel que ele desempenhava no campo 
da saúde figueirense, assim como se salientavam os esforços da Mesa da 
Misericórdia, no sentido da sua revitalização. Por isso, eram feitas 
referências às diligências encetadas no mês de Abril do ano anterior, 
visando a remodelação, ou ampliação do Hospital, mas com o lamento de 
que “passaram-se os meses e a autorização superior para as obras não 
apareceu, por razões de ordem vária, dificultando a dotação da  



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

280 
 

cidade e do concelho de um Hospital que não permitisse a ‘fuga’ para 
Coimbra”. 

Salientando-se que o Hospital, com funções Sub-Regionais e apesar das 
limitações, até tem aumentado a sua capacidade, o artigo prosseguia com a 
constatação de que a situação se deteriorara com a saída de profissionais 
“insatisfeitos com o nível de ordenados”, pelo que faltava pessoal de 
enfermagem e auxiliares. Por essa razão, fora enviado um telegrama ao 
Director-Geral da Assistência “pedindo a aprovação de novos 
vencimentos equiparados aos estabelecimentos oficiais de assistência”, 
medida que foi reforçada com a solicitação de uma audiência, à mesma 
entidade, por parte do Provedor, Severo da Silva Biscaia. 

Em Maio, o mesmo jornal noticiava que a crise fora solucionada, graças 
a um despacho ministerial (27/4/1971) que concedia à Misericórdia um 
subsídio de 300 contos “para comparticipar os encargos com o novo 
quadro de pessoal, no qual os vencimentos são equiparados aos dos 
funcionários dos estabelecimentos oficiais”. 

No mês de Julho, faleceu o dr. Artur Rodrigues Beja (director clínico 
do Hospital), mas em Setembro passou a exercer funções naquela unidade 
o dr. José Luís Rigueira, o mesmo sucedendo, em Novembro, com o  
dr. Nascimento Costa.  

Neste ano, os doentes internados foram contemplados com “Festas de 
Ano Novo”, patrocinadas pelo jornal Mar Alto em colaboração com um 
grupo de artistas figueirenses. 

No fim do ano de 1971, registou-se ainda o falecimento do 
comendador Mário Barraca, que há já alguns anos ocupava o cargo de 
presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia da Figueira 
da Foz, acumulando com as funções de Provedor da congénere de 
Buarcos. 

Os jornais figueirenses, no início de 1972, divulgaram informações 
sobre a possível elevação do Hospital à categoria de Distrital, baseadas 
numa nota da Direcção-Geral dos Hospitais que considerava o seguinte: 
“O Hospital da Santa Casa da Misericórdia da Figueira da Foz atingiu um 
grau de desenvolvimento técnico e de rendimento assistencial que 
justificou a proposta desta Direcção Regional, superiormente aprovada, 
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segundo a qual essa unidade hospitalar foi incluída numa lista  
de estabelecimentos que, em primeira oportunidade, serão objecto de 
promoção adequada nos termos do Art.º 120.º - n.º 3 do Regulamento 
Geral dos Hospitais”. 

Esta citação era completada com informações relativas ao movimento 
do Hospital nas primeiras semanas do ano, comprovativas do aumento da 
procura, bem como sobre as obras em curso no sector dos quartos 
particulares (graças ao subsídio de 150 contos da Direcção-Geral dos 
Hospitais) que iriam ficar “com um aspecto mais confortável e moderno”. 

Mas ainda no começo do ano (1972), foi divulgado que o Provedor, 
Severo da Silva Biscaia, iria deixar de exercer o cargo de Presidente da 
Comissão Municipal de Turismo, o que motivou a organização de uma 
homenagem que veio a ser realizada no dia 5 de Março. 

A questão da classificação do Hospital voltou à ribalta no dia 29 de 
Março, quando o jornal Mar Alto publicou uma notícia com o título  
“O Hospital da Figueira Elevado a Distrital”, na qual era dito que essa 
qualificação se inseria na primeira fase de um Programa que tinha em conta 
as capacidades de manutenção, as possibilidades de desenvolvimento e as 
necessidades das respectivas zonas. 

 Essa qualificação enquadrava-se na preocupação estatal atrás referida, 
porquanto era dito que “Aos novos Hospitais Distritais, cuja actividade 
será orientada, coordenada e fiscalizada pela Direcção-Geral dos Hospitais, 
cabem funções assistenciais mais completas e especializadas para o que 
poderão vir a ser objecto das beneficiações e aperfeiçoamentos 
considerados indispensáveis ao seu eficiente empenhamento”. 

No dia 5 de Março, realizou-se a anunciada homenagem a Severo da 

Silva Biscaia, concebida para ser uma demonstração do testemunho de 

gratidão de todo o concelho ao homem que ao longo da sua vida serviu a 

comunidade figueirense não apenas no domínio social (na Misericórdia ou 

n’A Obra da Figueira), mas também como autarca, organizador de 

manifestações artísticas (nomeadamente os Festivais da Canção), ou 

desportista como praticante de remo e dirigente do Ginásio Clube 

Figueirense. 
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O programa da homenagem, que foi prejudicado pelo mau tempo, 
afectando o desfile etnográfico na Av.ª Salazar (actual Av.ª 25 de Abril), 
incluiu ainda um almoço no Hotel Praia ao qual presidiu o Governador 
Civil, eng.º Cunha Matos. 

Em Maio, aquando de uma visita à zona do Baixo Mondego, esteve na 
Figueira da Foz o Ministro da Saúde e Assistência, Baltazar Rebelo de 
Sousa, acompanhado pelo Subsecretário de Estado do Trabalho e 
Previdência, Luís Nogueira de Brito. 

A estes membros do Governo foi oferecido um jantar, no Grande 
Hotel, no decorrer do qual usaram da palavra diversas entidades, entre as 
quais Severo da Silva Biscaia que, na qualidade de Provedor da 
Misericórdia, interpelou o Ministro sobre a questão da classificação oficial 
do Hospital. 

De acordo com o relato publicado no jornal Mar Alto, o Provedor da 
Misericórdia lembrou ao titular da pasta da Saúde que a elevação do 
Hospital da Figueira à categoria de Distrital “não o pode ser só de nome” 
pelo que solicitava o respectivo apoio para que a Figueira da Foz tivesse o 
Hospital que merecia 

Em resposta, Baltazar Rebelo de Sousa contornou a questão, 
explicando que “o ter sido declarado Distrital é um ponto de partida”, mas 
deixando a promessa “de que havemos de levar por diante esse grande 
Hospital”, pois o que se exige “é um Hospital Distrital mais de facto, do 
que de nome”. 

Na sequência destas diligências, o Hospital viria a receber um louvor, 
através de um despacho do Secretário de Estado da Saúde e Assistência, 
“pelo esforço feito na apresentação das contas e equilíbrio verificado na 
gestão”. A notícia relativa a essa distinção, continha ainda a informação de 
que aquele departamento de Estado concedera à Misericórdia a verba de 
300 contos, para reforço do subsídio relativo à manutenção. 

O projecto de remodelação do Hospital motivou, em Outubro, a 
deslocação a Lisboa de uma delegação da Misericórdia para se reunir com 
os arquitectos Alberto Pessoa e Raul Abreu. Este encontro, que serviu para 
apreciação do anteprojecto das obras de remodelação do Hospital, 
aconteceu na sequência de um outro com responsáveis pela Direcção da 
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Zona Hospitalar do Centro que, como relatou o jornal Mar Alto, teve como 
objectivo “procurar assentar o plano definitivo das obras que, segundo nos 
informaram, ascenderão a alguns milhares de contos”. 

Enquanto isto, a gestão d’A Obra da Figueira fora confiada a uma 

Comissão Administrativa (proposta pelo Governador Civil), presidida pelo 

empresário Carlos Alberto de Oliveira Cardoso, e integrada pelo  

dr. António Melo da Silva e Costa (vice-presidente), Manuel Lopes dos 

Santos (secretário), Victor Filipe Falcão Pais (tesoureiro) e Maria de 

Lourdes Gouveia de Melo e Ramos (serviços sociais). 

No mês de Fevereiro de 1973, mês em que os jornais figueirenses 
noticiaram que António Pestana Simões concedera ao Hospital um 
donativo de 50 contos, foram realizadas as eleições para os órgãos da Santa 
Casa da Misericórdia. Para a Assembleia Geral, presidida por António 
Mendes do Amaral, foram escolhidos Luís Viegas do Nascimento, José 
Mendes Pinto e José Maia Pinheiro, enquanto na Mesa Administrativa se 
manteve como Provedor, Severo da Silva Biscaia. Os restantes mesários 
eram Jaime da Silva Viana, Manuel da Silva Pinto, Manuel Dias Monteiro,  
Sebastião Coelho Carvalho, Albano Martins Ferreira e Albano Henriques 
da Cunha. 

Tendo em vista a elaboração das bases do Plano Director do Projecto 
de Remodelação do Hospital, foi realizada no dia 7 de Março, uma reunião 
na qual tomaram parte diversas entidades. Em representação da 
Misericórdia estiveram Severo da Silva Biscaia (Provedor), Manuel da Silva 
Pinto (secretário), dr. Joaquim Lopes Feteira (director clínico do Hospital), 
António Augusto Menano (gerente administrativo) e, em nome da 
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e Assistência, participaram os 
eng.os Eduardo Caetano e Gonzaga Bronze, e da Comissão Inter-
Hospitalar de Coimbra, o dr. Costa Alemão e José de Pinho Figueiredo. 

Nada foi divulgado sobre o que se terá passado neste encontro, 
sabendo-se apenas que fora marcado outro para Abril, mês em que foi 
divulgada a informação que no legado de Adelaide dos Santos Machado 
Pancada (residente em Lisboa), a Misericórdia fora contemplada com  
30 contos, e A Obra da Figueira com 40. 
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Em Junho, deste ano (1973) esteve na Figueira da Foz o Ministro da 
Saúde e Assistência, Baltazar Rebelo de Sousa (para inaugurar o Posto 
Clínico de Buarcos e entregar ao dr. Carlos Tavares a Comenda da 
Benemerência), mas não consta que tenha tido qualquer contacto com os 
dirigentes da Santa Casa da Misericórdia. 
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XIII ‒ SANATÓRIO HÉLIO-MARÍTIMO DA GALA 
 

Mas ao mesmo tempo que a Misericórdia pretendia ampliar e melhorar 
as condições do seu Hospital, na margem sul do Mondego, na zona da 

Cova-Gala, encontrava-se já concluída uma unidade destinada a servir 
como sanatório hélio-marítimo que devia ser tutelado pela Junta Distrital 
de Coimbra. 

Essa unidade seria mais tarde designada por Hospital Ortopédico e de 
Recuperação e integrada no Centro Hospitalar de Coimbra, organismo que 
administrava o Hospital dos Covões e a Maternidade Bissaya Barreto. 

A situação dessa unidade hospitalar (Gala) no que dizia respeito à sua 
entrada em funcionamento, foi abordada pelo jornal Mar Alto (15/8/73) 
que lançava, de forma interrogativa, a hipótese da sua entrada em 
actividade no próximo ano, visto “que estava inutilmente fechado, num 
total abandono”. 

O mesmo jornal e no mesmo mês (dia 29) garantia que o “Hospital da 
Gala-Cova abrirá em Abril de 1974”, lamentando que algum equipamento 
“também se deteriorou pelo não funcionamento”. 

A transição dos anos 1973-1974, registaria dois factos inéditos a nível 
do relacionamento dos servidores da Misericórdia e dos pacientes ali  
internados. 

Aconteceu isso em torno da Festa de Natal, que envolveu dirigentes e 
todo o pessoal, nomeadamente o corpo clínico, com a presença do capelão 
(padre Arménio Marques), acto revelador do espírito de corpo existente, 
como foi salientado pelas entidades intervenientes. Também foi celebrada 
missa, especialmente dedicada aos doentes incapacitados que, pela primeira 
vez, puderam assistir à transmissão pela TV do “Natal dos Hospitais”, 
graças à cedência de receptores pela empresa Remacol. 

No mês de Janeiro de 1974, subiu de novo a primeiro plano a questão 
do Hospital Ortopédico e de Recuperação (ex-Sanatório Hélio-Marítimo), 
agora já designado como Hospital da Gala, por causa de ali se ter deslocado 
uma delegação da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) chefiada pelo 
respectivo presidente, brigadeiro-médico Ricardo Horta e Costa, delegação 
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essa que, segundo a informação fornecida pelo jornal Mar Alto 
(30/1/1974), foi recebida pelos drs. Santos Bessa e Viriato Namora. 

Em comentário, o autor da notícia dizia que aquela unidade era uma 
“obra inteligentemente pensada” e que “deixou no espírito de todos os que 
a visitaram a seguinte questão: quando começará a funcionar”? Em jeito de 
desafio o articulista acrescentava: “Certamente que o sr. Prof. Bissaya 
Barreto envidará esforços no sentido de que seja uma realidade actuante o 
Hospital da Gala”. 

Em crise continuava A Obra da Figueira, razão pela qual fora 
prorrogado até final do ano, o prazo da comissão administrativa, então 
presidida por Maria de Lurdes Serra Ramos. 

 
Foi no dia 18 do mês de Abril de 1974, que o almirante Américo 

Tomás, depois de ter visitado as obras da Barragem da Aguieira esteve na 
Figueira da Foz, no que terá sido um dos seus últimos actos públicos. Na 
ocasião, o Presidente da República visitou as obras do cais acostável e 
tomou contacto com a “maqueta” da futura ponte sobre o braço norte do 
rio Mondego, obra que viria a ser inaugurada em 1982 e que, 
presentemente, ostenta o nome do autor do projecto, eng.º Edgar Cardoso. 

 
O Movimento Militar de 25 de Abril 1974, instaurando a democracia 

teve enorme repercussão no funcionamento das Misericórdias. Ou seja: 
num primeiro tempo, o regime democrático pareceu travar os projectos do 
regime deposto, pois, como elucida Maria Antónia Lopes (in História Breve 
das Misericórdias Portuguesas) fundamentando-se na obra As Misericórdias, de 
José Fraústo Basso, “em 1973 funcionava uma comissão que se preparava 
para reformar a natureza jurídica das misericórdias e estava já legislado  
que a partir do ano seguinte (1974) essas instituições deixariam de  
ser reembolsadas das despesas com doentes pobres que até aí as  
câmaras municipais pagavam. Propunha-se mesmo a estatização dos 
hospitais (…)”. 

Recorda ainda Maria Antónia Lopes, tendo em conta que nesse 
período, dois terços das camas hospitalares do país funcionavam sob a 
tutela das Misericórdias, essas intenções do Estado Novo causaram 
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“alarme nas misericórdias e na consciência católica da Nação por 
evidenciarem o propósito de uma progressiva integração das instituições 
particulares de assistência nos serviços do Estado”. 

Na Figueira da Foz, na sequência do período revolucionário que ficou 
conhecido como o PREC (Processo Revolucionário em Curso) os 
trabalhadores do Hospital da Misericórdia, à semelhança do que se passava 
em todo o país, reuniram-se num plenário do qual fez eco o jornal Mar 
Alto, na edição de 29 de Maio. 

Os assuntos tratados tiveram em conta o facto daquela unidade 
hospitalar ter sido promovida a Hospital Distrital, “categoria existente 
apenas no papel ”, pois não tinha carreiras médicas, de enfermagem, ou de 
técnicos; nem médico permanente. Por isso, foram aprovadas, por 
unanimidade, diversas reivindicações, nomeadamente a que Hospital 
passasse para o Estado, beneficiando os funcionários das “vantagens 
presentes e futuras inerentes ao funcionalismo público”; actualização de 
vencimentos, subsídios etc.; promoções; alimentação gratuita; e local para 
recolha dos filhos. 

Por aclamação foi ainda aprovada uma proposta que pedia “ao 
Governo a transferência do Hospital Distrital para o Hospital da Gala, 
acabado há anos pelo Governo deposto sem ainda ser inaugurado, 
pretensão esta já apresentada por telegrama enviado em 27 de Abril, à Junta 
de Salvação Nacional”. 

A questão do Hospital da Gala principiou nesta altura a ganhar outros 
contornos, como se percebia pela notícia publicada no Mar Alto, no dia  
5 de Junho. Começando por referir que aquela unidade já estava concluída 
(em termos de construção civil) há 10 anos, e que dali havia sido retirado, 
pela Fundação Bissaya Barreto, algum equipamento, a notícia prosseguia 
com a transcrição de uma entrevista que o Prof. Dr. Norberto Canha  
(Director dos Serviço de Ortopedia dos HUC) concedera ao Diário de  
Coimbra. As declarações daquele especialista iam no sentido de contestar a 
intenção de converter o Hospital da Gala em unidade de traumatizados, 
não apenas pela sua localização (longe dos principais eixos viários), mas 
também por falta de médicos e paramédicos com formação adequada. No 
entendimento do Prof. Dr. Norberto Canha, aquela unidade poderia ser o 
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Hospital Regional da Figueira da Foz, ou então um Serviço de Reabilitação 
com a finalidade de apoiar Alcoitão. 

 

Relativamente aos Hospitais das Misericórdias, a primeira medida 
governamental, tomada na vigência do 3.º Governo Provisório, foi 
plasmada no D. L. n.º 704/74, com a data de 7 de Dezembro, que 
determinava que os Hospitais centrais e distritais que fossem propriedade 
de pessoas colectivas de utilidade pública, passassem a ser administradas 
por comissões indicadas pelo Governo. No preâmbulo justificava-se a 
decisão por se ter “em linha de conta o desejo manifestado pelas mesas das 
Misericórdias que administram hospitais centrais e distritais de que tais 
estabelecimentos se integrem na rede nacional hospitalar e que, 
simultaneamente, os trabalhadores dos referidos hospitais têm 
manifestado, em diversas circunstâncias, idêntico desejo”. Por outro lado, 
porque “a normalização do funcionamento dos hospitais impõe a adopção 
de medidas cuja urgência não permite aguardar a publicação da nova lei 
orgânica hospitalar, nem os resultados do trabalho que está a ser feito pelo 
grupo nomeado para estudar a integração dos estabelecimentos 
hospitalares das Misericórdias na Secretaria de Estado da Saúde”. 

A questão do novo Hospital (Gala) conheceu uma evolução em 
Outubro de 1974 (mês do falecimento do Prof. Dr. Bissaya Barreto), dado 
que o Conselho de Ministros, aprovara no dia 15, uma resolução que 
retirava aquela unidade da estrutura orgânica do Centro Hospitalar de 
Coimbra, ao mesmo tempo que o classificava como “Hospital Distrital 
Polivalente”. 

Esta medida governamental foi acompanhada de alguma polémica, 
visto que a Fundação Bissaya Barreto fizera sair algum recheio daquela 
unidade (com realce para objectos decorativos), com a justificação de que 
se tratava de património pessoal do falecido médico, da qual a Fundação 
era a “única e universal herdeira”. 

Ainda em Dezembro, o Governo nomeou a Comissão Instaladora do 

novo Hospital Distrital da Figueira da Foz (Hospital da Gala), constituída 

pelos médicos Joaquim Lopes Feteira e Abílio Bastos, e ainda por António 
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Augusto Menano; José Pedrosa Costa Alemão; e Manuel Lourenço da 

Costa Ferreira. 

No entanto, a formação desta Comissão foi contestada pelos 
trabalhadores do Hospital, por não ser representativa dos interesses locais, 
contestação que foi acolhida e, em Março do ano seguinte (1975), foi 
nomeada uma outra que mantinha os mesmos médicos e António Augusto 
Menano, mas excluía os técnicos de Coimbra, que foram substituídos pelos 
enfermeiros figueirenses, Armando Costa Aleixo e Piedade Pereira. 

 

O fim do Hospital da Misericórdia, já legalmente anunciado, começou 
a ser consumado no dia 6 de Março de 1975, ou seja no momento em que 
foi efectuada, na sala de sessões daquela instituição, uma reunião que, 
conforme relatava A Voz da Figueira (edição de 10/4/75) tivera como  
objectivo principal a “transferência de poderes e do património afecto ao 
referido Hospital para a Comissão Instaladora do Hospital Distrital da 
Figueira da Foz”, dando assim cumprimento ao preceituado no art.º 9 do 
Decreto-Lei 704/74. 

A notícia continha ainda a informação de que a transferência produziria 
efeitos legais a partir do dia 1 de Maio, mas os serviços só seriam 

As instalações concebidas 
para sanatório  
hélio-marítimo (actual 
Hospital Distrital) que 
estavam inaproveitadas na 
ocasião da revolução de  
25 de Abril de 1974, 
motivaram um movimento 
que gerou a acelerada e 
polémica transferência do 
Hospital da Misericórdia 
para aquele edifício 
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transferidos, quando tudo estivesse pronto (no Hospital da Gala), o que 
deveria acontecer num período entre oito meses a um ano. 

No final da reunião, as entidades presentes seguiram para o novo 
Hospital, cujas dependências visitaram e que, segundo A Voz da Figueira, 
“demoraram a percorrer mais de duas horas”, agradando a todos “e os  
que ainda não conheciam a obra ficaram surpreendidos pela sua  
concepção e luxuoso acabamento”. Um único senão era apontado pelo 
jornal: “o afastamento da cidade, afastamento esse que mais se fará  
sentir, enquanto a nova ponte sobre o Mondego não se tornar uma 
realidade”. 

Realçava ainda A Voz da Figueira que a reunião tinha sido presidida pela 
dr.ª Judite Mendes de Abreu (presidente da Comissão Administrativa da 
Câmara Municipal), secretariada pelo dr. Joaquim Lopes Feteira, director 
clínico do Hospital, e que o momento fora assinalado com intervenções do 
Provedor da Misericórdia, Severo da Silva Biscaia, e do mencionado 
director clínico, tendo sido lavrado um auto que foi lido por Manuel da 
Silva Pinto. 

Foi de forma mais detalhada, e procurando dar à notícia um conteúdo 
social, que O Figueirense fez a cobertura do acontecimento. Sobre a 
intervenção do Provedor, Severo da Silva Biscaia, era dito que ele realçou 
o facto da sessão ter sido presidida pela dr.ª Judite Mendes de Abreu, filha 
do antigo Provedor Maurício Pinto que à Misericórdia prestou “assinalados 
serviços que serão sempre recordados”. Sobre o modo como se 
processaram os trabalhos relativos à transferência, Severo da Silva Biscaia 
destacou o bom relacionamento que se verificara entre a Mesa e a 
Comissão Instaladora, tendo havido sempre a intenção de “serem úteis à 
Humanidade”. 

Sobre o futuro das instalações do velho Hospital, o Provedor anunciou 
que na última reunião da Mesa da Misericórdia “foi manifestado o desejo 
de que o velho Hospital fosse utilizado como Hospital da Terceira Idade, 
ou de Acamados”, pois os idosos não podem ”ser votados ao ostracismo, 
ou lançados à rua (…)”. 

O jornalista d’O Figueirense anotou ainda na sua crónica que alguns 
membros da Mesa não estiveram presentes na sessão, como Albano 
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Henriques da Cunha (que enviou justificação) e Jaime da Silva Viana (vice-
Provedor) que pedira a demissão no dia 2 de Abril. 

Também usou da palavra o dr. Joaquim Lopes Feteira que, 
respondendo às inquietações da população, garantiu que, muito embora o 
novo Hospital entrasse, oficialmente, em funcionamento no dia 1 de Maio, 
os serviços só seriam transferidos, totalmente, quando ele estivesse 
“completamente apetrechado” e “pronto de obras”. 

Encerrou as intervenções a presidente do município, dr.ª Judite Mendes 
de Abreu que prometeu a colaboração camarária, visto ser “indispensável 
que a Figueira da Foz possua um Hospital que possa ira ao encontro de 
todas as suas necessidades, mas também de zonas vizinhas”. Fez votos para 
que “nesta casa que é antiga, mas não é tão velha como isso, se pense nas 
pessoas que vão a caminhar para a terceira idade”. 

Sobre a visita-guiada ao novo Hospital (Gala), o repórter d’O Figueirense 
dizia que esse contacto “a todos deixou surpreendidos pela grandiosidade 
e o requinte da construção exceder todas as expectativas”. 

Enquanto se processava, de forma atrabiliária, o apetrechamento do 
novo Hospital, assim como se definiam as suas áreas de intervenção, o 
velho Hospital da Misericórdia ia prestando os serviços possíveis, mas sob 
um coro de protestos, regra geral devido à falta de médicos, o que originava 
uma desesperante (e perigosa) morosidade dos serviços. 

No mês de Junho, os jornais locais noticiaram a presença na Figueira 
da Foz do então Director-Geral dos Hospitais, dr. Artur do Céu Coutinho 
que, acompanhado de um grupo de técnicos, efectuou uma reunião no 
novo Hospital (Gala) para estudo de algumas necessidades prementes e da 
possibilidade de nesta unidade poderem ser instalados serviços de 
Reabilitação e Recuperação, de acordo com o que fora a sua finalidade 
primeira. 

Dessa reunião saiu também a informação de que o Governo iria 
disponibilizar uma verba de 9 mil contos para apetrechamento, tendo a 
Comissão Instaladora alertado para o facto do Hospital ter uma dívida de 
quase 2 mil contos a fornecedores, para além do pagamento dos 
vencimentos, situação que era gravosa, visto, como informava O Figueirense, 
“as receitas do ex-Hospital da Misericórdia e da ex-Casa da Mãe serem 
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insuficientes”. O mesmo jornal acrescentava que o novo Hospital (Gala) 
entraria em funcionamento total até Dezembro, prevendo-se que nos 
meses de Setembro e Outubro, ficassem instalados os serviços de 
Obstetrícia e Medicina. 

O novo Hospital foi, no entanto, posto à prova de forma inopinada em 
consequência de um surto de cólera que afectou a Zona Centro o que 
obrigou ao internamento de um número de doentes a rondar as cinco 
dezenas, muitos deles vindos do concelho de Seia. De acordo com que foi 
noticiado pelos jornais a mobilização para esse combate foi feita com 
recurso ao pessoal do Hospital da Misericórdia, Casa da Mãe e do Centro 
Hospitalar de Coimbra. 
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XIV ‒ UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS (UMP) 
 

Em 11 de Novembro de 1975, pelo D. L. n.º 618/75, o Governo 
tomou novas medidas relativamente aos Hospitais concelhios, ficando 
aquele diploma conhecido como o da “nacionalização das Misericórdias”, 
apesar destas instituições continuarem proprietárias dos edifícios que, no 
entanto, seriam cedidos, gratuitamente, ao Estado. 

Estas resoluções governamentais suscitaram um forte movimento das 
Misericórdias que promoveram reuniões em todo o país (nomeadamente 
na Figueira da Foz) e, com o total apoio da Igreja Católica, levaram a efeito 
o seu 5.º Congresso realizado em Novembro de 1976, com organização 
das Misericórdias de Viseu, Amarante, Braga, Castelo Branco, Covilhã, 
Fundão, Guimarães e Nisa. 

Deste Congresso nasceria a União das Misericórdias Portuguesas 
(UMP), que teve como primeiro presidente o padre Virgílio Lopes,  
Provedor da Misericórdia de Viseu. A legalização deste organismo 
federador ocorreu, também em Viseu, no dia 20 de Janeiro de 1977. 

Para além da fundação de um organismo representativo com dimensão 
nacional, as Misericórdias conseguiram no Congresso de Viseu a satisfação 
de outras reivindicações, nomeadamente, a que dizia respeito ao 
reconhecimento, por parte do Governo, da natureza jurídica tradicional de 
irmandades, ou confrarias, canonicamente erectas, para a prática da 
caridade cristã; a sua autonomia; e a restituição da posse e administração 
dos bens que tinham sido oficializados. 

Foi já a UMP que negociou em 1979, com a então líder de um governo 
de inspiração presidencial, a eng.ª Maria de Lourdes Pintasilgo, a legislação 
plasmada no D. L. n.º 519-G2/79, de 29 de Dezembro, que é considerado 
como o Estatuto das IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade 
Social). 

Aquele diploma consagrava as Misericórdias como “associações 
constituídas na ordem jurídica com o objectivo de satisfazer carências 
sociais e de praticar actos de culto canónico, de harmonia com o seu 
espírito tradicional, informado pelos princípios da doutrina e moral cristã”. 
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Deste modo, as Misericórdias passaram a ter personalidade jurídica, sendo 
as constituições futuras da responsabilidade do Bispo diocesano, com a 
obrigação da respectiva comunicação ao ministério da tutela. 

Esta alteração trouxe à vida das Misericórdias um novo relacionamento 
com a hierarquia da Igreja, relacionamento que o Estado Novo (Salazar) 
nunca permitira. 

O Decreto-Lei que criou as IPSS (1979) foi regulamentado pelo 
decreto 119/83, de 25 de Fevereiro, referindo-se no respectivo preâmbulo 
que este diploma pretendia “(…) criar as condições adequadas para o 
alargamento e consolidação de uma das principais formas de afirmação 
organizada das energias associativas e da capacidade de altruísmo dos  
cidadãos, através de instituições que prossigam fins de solidariedade social 
(…)”. 

 

Com o 25 de Abril de 1974, não se verificou em Portugal apenas a 
mudança de um regime político, como sucedera noutros momentos da 
História nacional. Desta feita foram todos os sectores da vida nacional 
sujeitos a alterações fracturantes. 

Um desses sectores era o que dizia respeito à inexistente protecção aos 
idosos que, na filosofia do “estado providência” era problema exclusivo 
das famílias e, em casos extremos, de organizações filantrópicas, como se 
pode verificar pela Constituição de 1933.  

Nesse documento, por omissão, podia ler-se, no Art.º 12 (Da Família), 
que apenas os jovens eram detentores de direitos de protecção, mas pela 
Constituição de 1976, fruto da restauração da Democracia, o Art.º 72 
consagrava que “O Estado promoverá uma política da terceira idade que 
garanta a segurança económica das pessoas idosas”. 

Curiosamente, estes novos princípios, que constituíram para grande 

parte do país uma extraordinária inovação, já, na Figueira da Foz, 

representaram apenas a melhoria de um honroso lastro que constituíra uma 

notável antecipação doutrinária no campo assistencial. Ou seja, se a 

Misericórdia através do seu Hospital providenciara a assistência no campo 

da saúde, já A Obra da Figueira protegia não apenas a infância desvalida, 
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mas também os idosos caídos em situação de penúria. 

As alterações que se vieram a verificar na Figueira da Foz como 
consequência do movimento de 25 de Abril de 1974, foram, assim, o 
sublimar de antigas aspirações, servindo as normas da nova Constituição 
para dar eficácia aos desejos e esforços de dignificar os cuidados a ter com 
as faixas etárias mais vulneráveis. 

Essa política assistencial atingiu a culminância com a união da Santa 
Casa da Misericórdia e d’A Obra da Figueira como, mais adiante será 
analisado. 

Tem o presente trabalho como objectivo recordar, dentro das 

possibilidades, o modo como nasceu e cresceu a Santa Casa da Misericórdia 

da Figueira da Foz que veio a constituir com A Obra da Figueira uma única 

instituição de solidariedade social. 

Por isso, não cabe aqui a parte respeitante à história d’A Obra da 

Figueira por já estar contida numa publicação da autoria do eng.º António 

dos Santos e Silva, com o título A Obra da Figueira-Uma Consciência de 

Cidadania. 

De qualquer modo, e para um melhor enquadramento, recorda-se que 
A Obra da Figueira foi fundada em 1897, e, como salienta o eng.º António 
dos Santos e Silva, a sua constituição foi o fruto de um ideário em que 
comungava a “classe dirigente da Figueira da Foz naquele final do século 
(…) muito próprio dos movimentos republicano e maçónico”. 

Seguindo o trabalho de António dos Santos e Silva, tanto a Câmara 

Municipal, como a Associação Comercial exultaram com a decisão 

governamental de 8 de Janeiro de 1897 que determinava a instalação na 

Figueira da Foz, com carácter definitivo, a partir do dia 1 de Fevereiro, de 

duas unidades (batarias) de Artilharia. Para assinalar, histórica e 

socialmente, esse acontecimento o organismo representativo dos 

comerciantes avançou com a ideia de organizar um “bodo aos pobres”, 

ideia que depois evoluiu no sentido da “fundação de qualquer instituição 

de beneficência”. 
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Como presidente da direcção da Associação Comercial, o dr. José 
Jardim (médico e político) deu, de imediato, andamento a esse projecto, 
pelo que no dia 7 de Fevereiro, foi lançada a primeira pedra do edifício do 
Asilo da Infância (ao cimo da Rua Vasco da Gama), mantendo-se a 
Associação Comercial como comissão instaladora até 1904, altura em que 
foram aprovados os estatutos d’A Obra da Figueira. 

O Asilo da Infância entrou em funcionamento em 1906, e, três anos 
depois, A Obra da Figueira passou a apoiar também os idosos mais 
necessitados, através do Asilo Costa Ramos, graças à doação feita por 
Teresa Conceição Xavier Ramos de um edifício na Rua dos Combatentes, 
como homenagem à memória do seu primeiro marido, Francisco da Costa 
Ramos. 

Com recursos que se limitavam, praticamente, à benemerência, estas 
valências tuteladas pel’A Obra da Figueira, atravessavam uma situação 
financeira gravíssima, aquando do movimento de 25 de Abril de 1974. 
Então a sua sustentabilidade era uma incógnita, sendo a grande 
preocupação dos seus dirigentes, para além da conservação do património, 
o acolhimento e alimentação dos utentes cujo número aumentara, face às 
novas necessidades sociais. 

Serve de exemplo desse panorama o que foi relatado pelos jornais 
locais (Fevereiro de 1975), reportando-se à situação que envolvia o 
professor João Oliveira Coelho que, atingido pelo fatalismo biológico e 
sem familiares residentes, teve de solicitar auxílio junto d’ A Obra da 
Figueira que não o pôde facultar por falta de condições, minimamente, 
condignas. 

Este assunto, que chocou o meio figueirense, foi agitado por alguns 

jornais, tendo, inclusive, O Figueirense, publicado (1/1/76) um artigo crítico, 

assinado por M. J. no qual o autor sugeria que no espaço do antigo Hospital 

da Misericórdia fosse instalado “um lar de pessoas idosas e um Posto de 

Socorros da Cruz Vermelha Portuguesa”. Em abono da sua tese, o autor 

agitava o problema “dos que vivem no mais completo abandono moral, e 

dada a falta de pessoal, se encontrarem sozinhos, sem terem quem lhes 

preste qualquer ajuda (…)”. 
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Com a mesma assinatura (M. J.) foi publicado no jornal A Voz da 
Figueira (12/2/76) um outro artigo, versando o mesmo tema, com o título 
“A Misericórdia e o Posto de Socorros da Cruz Vermelha Portuguesa”.  
O autor mostrava-se confiante que o velho Hospital “continue a  
sua benemérita acção com um Lar para idosos”, mas tendo anexo “um 
Posto de Socorros que, esse sim, funcionará sob o patrocínio da Cruz 
Vermelha (…)”. 
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XV ‒ QUE DESTINO PARA O DESACTIVADO HOSPITAL?  
 

Aos reparos jornalísticos, que pretendiam mais exigir do que sugerir, 
viria a responder o Provedor da Misericórdia, Severo da Silva Biscaia, num 
artigo inserido na edição d’O Figueirense de 5/3/1976. 

Como já ficou dito, a ideia da instalação de um Lar no edifício do antigo 
Hospital fora apresentada pelo Provedor, Severo da Silva Biscaia, na sessão 
(5/4/75) que marcou, oficialmente, o fim daquela unidade assistencial. 
Porém, entraves vários não permitiram que esse intento se concretizasse 
com a celeridade desejada, o que não era de fácil compreensão para a 
opinião pública. 

Por isso, nessa resposta (esclarecimento), o Provedor narrou a forma 
como o processo vinha a ser conduzido pela Misericórdia, assim como 
relembrava que já numa reunião da Assembleia Geral, efectuada em  
Dezembro de 1974, fora deliberado ceder as instalações do Hospital “para 
nelas funcionar um Lar-Hospital de idosos”, deliberação que fora 
comunicada à Direcção-Geral da Assistência Social, à Direcção-Geral dos 
Hospitais e ao Governo Civil, “sem que até hoje alguma resolução tenha 
sido tomada”. 

Severo da Silva Biscaia afirmava ainda que, mais tarde, em 1975, a 
Misericórdia considerou “que seria de muita utilidade para a população 
local e do norte do concelho, principalmente para as classes mais 
desprotegidas, a montagem de um Posto de Socorros Imediatos” face à 
localização do novo Hospital e à deficiência da rede de transportes”. Sobre 
a questão da Cruz Vermelha, o Provedor esclareceu que houve, 
efectivamente, contactos daquela entidade para instalação de um Posto de 
Socorros, “mas também de um grupo de enfermeiros que no Hospital 
prestam serviço”. 

Quanto ao problema do Lar de Idosos, Severo da Silva Biscaia avançou 
com a informação de que numa reunião que a Mesa efectuara, 
recentemente, com representantes da Direcção-Geral da Assistência “foi 
sugerida a instalação de um Centro de Dia que abrangeria, para além de um 
Lar de Idosos, o fornecimento de comida, lavagem e tratamento de roupa”. 
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Sobre as intenções da Mesa da Misericórdia, Severo da Silva Biscaia 
anunciou que se projectava o seguinte: “instalação de um Lar para idosos, 
acamados, ou não; montagem de um Posto de Socorros Imediatos; de um 
Posto Médico; e de um Centro de Dia”. 

Quanto ao funcionamentos destas valências o Provedor advertia que 
“enquanto para o Posto de Socorros e Posto Médico não necessitamos de 
qualquer auxílio, o mesmo já não sucede quanto ao Lar para Idosos e 
Centro de Dia, dado os encargos que as nossas possibilidades financeiras 
não suportam (…)”. 

Entretanto, e nos termos dos estatutos, reuniu-se no mês de Maio, a 
Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia para eleger os corpos 
gerentes relativos ao mandato 1976-1978. Na Assembleia Geral o dr. Luís 
Melo Biscaia assumiu a presidência, tendo Jaime da Silva Viana como vice-
presidente, e vogais, José Mendes Pinto e Eugénio da Silva Reis. No 
tocante à Mesa Administrativa, Severo da Silva Biscaia mantinha-se como 
Provedor, sendo o vice-Provedor, António Augusto Menano; Albano 
Henriques da Cunha, secretário; José Mendes Rodrigues Quaresma, vice-
secretário; Sebastião Coelho de Carvalho (tesoureiro); e vogais, Alberto 
Martins Ferreira e Manuel Gameiro Sisudo. 

Neste mês, a pessoa que assinava com as iniciais M. J. reabruiu a 
questão da utilização do velho Hospital na edição de 21/5/76 d’O 
Figueirense, mas desta feita centrando os reparos no Posto Médico. Nesse 
artigo, com o título “Afinal para quando?” o articulista justificava o retomar 
do assunto porque “continuamos sem um Posto de Socorros de Urgência, 
sendo obrigados a ir até à Gala”. 

Para mostrar a sua incompreensão o autor (M.J.) lembrava que “a 
direcção local da Cruz Vermelha propôs-se utilizar o Posto de Socorros do 
antigo Hospital (…), mas lá vieram as tais controvérsias desses que não 
fazem nem deixam fazer e nós continuaremos sem o tão necessário Posto 
de Socorros de Urgência (…)”. 

No mês de Junho de 1976 (mês em que foi conhecida a classificação 
da igreja de Santo António como “imóvel de interesse público”), surgiu em 
cena a Comissão Pró-Associação de Idosos do concelho da Figueira da Foz 
que, num comunicado publicado na edição de 23/6/76 d’O Figueirense, dava 
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conta da sua actividade e revelava como também já estava em marcha o 
futuro Centro de Dia para pessoas idosas. 

No texto dessa Comissão que O Figueirense publicou na íntegra, eram 
referidas as razões que motivaram a sua formação, bem como era feita 
menção às diligências já encetadas, nomeadamente no que dizia respeito à 
inventariação das situações e aos contactos já estabelecidos com diversas 
entidades, porque “desejávamos que surgisse nesta cidade um novo tipo de 
apoio a idosos”. 

Os contactos, ainda de acordo com o comunicado, foram estabelecidos 
com A Obra da Figueira, Santa Casa da Misericórdia, IFAS (Instituto da 
Família e Acção Social) e SERDI (Serviço de Apoio ao Idoso). No resumo 
do comunicado podia ler-se que “destas novas diligências resultou que 
podemos contar com o apoio das duas instituições (Misericórdia e A Obra 
da Figueira) que se vão fundir numa só para melhor servir (…). Temos já 
a sede da Pró-Associação a funcionar na actual Misericórdia da Figueira da 
Foz que servirá, ao mesmo tempo, de Centro de Convívio e Trabalho 
Artesanal (…)”.
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PARTE 7 
 

MISERICÓRDIA - OBRA DA FIGUEIRA 
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I ‒ A ORIGINALIDADE DE UMA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL 
 

O ano de 1976, constituiu, inquestionavelmente, um marco na história 
assistencial da Figueira da Foz. 

De facto, nesse ano não se registou apenas a entrada em 
funcionamento do novo Hospital Distrital (Gala), mas a Santa Casa da 
Misericórdia, que já fora pioneira no apoio à criança (Jardim-Escola João 
de Deus), pôde, na sequência da união com A Obra da Figueira, retomar e 
ampliar essa valência e, simultaneamente, pôr em marcha um projecto 
inovador na história do movimento das Misericórdias.  

Esse projecto de união, recorde-se, já fora aventado em 1970, mas, no 
entanto, só viria a ser concretizado, oficialmente, através de um despacho 
do então Secretário de Estado da Segurança Social, com a data de 9 de 
Setembro de 1976. 

      A maneira como foi conduzido o processo que levou à formação 
da instituição Misericórdia - Obra da Figueira, revestiu-se de dificuldades 
de vária ordem, como se pode verificar pela consulta dos pouquíssimos 
livros de Actas existentes, dificuldades essas resultantes do facto de ser, 
efectivamente, um acto inovador e serem, por conseguinte, desconhecidas 
as possíveis consequências.  

Num dos livros de Actas encontra-se o resumo da reunião da 
Assembleia Geral da Misericórdia, realizada no dia 5 de Janeiro de 1976 
(em segunda convocatória), reunião cuja ordem de trabalhos incluía um 
único ponto: ”Resolver sobre a integração ou fusão com A Obra da 
Figueira”. 

De acordo com esse documento, o Provedor da Misericórdia, Severo 

da Silva Biscaia, deu a conhecer que “a opinião da Mesa era a de que a 

fusão poderá trazer graves inconvenientes para as instituições, dado o facto 

de alguns legados poderem ser impugnados; o problema teria de ser 

encarado sob o seu aspecto jurídico, uma vez que a integração, de que a 

Mesa é partidária e já foi votada em Assembleia Geral, não é aceite pela 

Obra da Figueira”. 
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Sobre este assunto teceram considerações Jaime da Silva Viana, 
Joaquim Lopes Feteira, Jorge Galamba Marques, Armando da Rocha 
Paredes, António Monsanto Fonseca, António Augusto Menano “com 
opiniões divergentes quanto à hipótese de fusão”. Por isso, o presidente da 
Assembleia, António Mendes do Amaral, considerou que a “Mesa 
Administrativa estudasse o problema, estabelecendo contactos com a 
direcção d’A Obra da Figueira, após o que se convocaria uma Assembleia 
Geral para resolução definitiva (…)”. 

Menciona António dos Santos e Silva, no trabalho com o título A Obra 

da Figueira ‒ Uma Consciência de Cidadania, que os associados desta 
organização assistencial também se reuniram em assembleia geral no 
mesmo mês de Janeiro de 1976, no dia 22, para ”Apreciação e discussão 
da proposta para a fusão da Santa Casa da Misericórdia - Obra da Figueira”. 

De acordo com o autor, foi então aprovada uma moção que 
considerava haver um consenso geral e que existia “toda a viabilidade e 
vantagem na fusão das duas obras assistenciais”, recomendando-se, 
contudo, que a nível das negociações futuras se assegurasse o patrocínio 
da Direcção-Geral da Assistência; fossem tidas em atenção as implicações 
de ordem jurídica que poderiam resultar da fusão, tendo em conta os 
legados; e que o património da Santa Casa da Misericórdia fosse objecto 
de um balanço. 

Por ser inconclusiva a reunião da Assembleia Geral da Santa Casa da 
Misericórdia do dia 5 de Janeiro, a sua continuidade teve lugar no dia 5 de 
Fevereiro, e com a mesma agenda. Nessa ocasião o Provedor, Severo da 
Silva Biscaia, informou que a Mesa da Misericórdia “pretendia nomear uma 
Comissão para estudar em todas as suas bases a fusão das duas 
instituições”, mas que tal não fora possível “dada a recusa de alguns 
elementos convidados para a constituir”. 

Por outro lado, o Provedor transmitiu que era entendimento da Mesa 
da Misericórdia que “a Santa Casa funcionasse como instituição de auxílio 
à 3.ª Idade, fazendo-se as obras indispensáveis que, segundo o sr. arquitecto 
da Direcção-Geral da Assistência, importariam em cerca de 5.000.000$00”. 

Lê-se ainda na mesma Acta que “também se pronunciaram o sr. dr. 
Joaquim Lopes Feteira, Armando Rocha Paredes e Américo de Oliveira, 
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dizendo este que, haja o que houver, devia manter-se sempre o nome de 
Santa Casa da Misericórdia”. 

Jorge Galamba Marques lamentou que, como na reunião anterior, nada 
de positivo tenha sido conseguido, pelo que sugeriu a criação de uma 
comissão composta por elementos das direcções da Misericórdia e d’A 
Obra da Figueira. 

 

 

No uso da palavra, o dr. João de Almeida corroborou essa posição 
dizendo que “sem um estudo prévio das condições económicas, sociais etc. 
não é possível à Assembleia tomar qualquer deliberação”, propondo, por 
isso, a formação de uma comissão para esse efeito, o que foi aprovado por 
unanimidade. 

Para o sócio José de Lemos, a essa comissão deveria pertencer um 
elemento da Mesa para regular o seu trabalho, enquanto António 
Monsanto Fonseca considerou que na comissão não devia estar nenhum 
elemento da Mesa, e indicou o nome de Armando Rocha Paredes para a 
integrar. 

Para esclarecer os menos informados, pediu de novo a palavra o 
Provedor, Severo da Silva Biscaia, que disse estar definido (pela Mesa) que 
a “Santa Casa trataria da 3.ª Idade e A Obra da Figueira da Infância” e que 

O desaparecido 
edifício 
destinado a 
acolher crianças 
do sexo feminino 
(na Rua Vasco 
da Gama), foi a 
primeira valência 
criada pel’A Obra 

da Figueira 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

306 
 

“não havia sido ventilada a fusão”, acrescentando estar a Misericórdia à 
espera desde o dia 12 de Janeiro, “de uma resposta do Governo para que 
o Hospital seja utilizado para auxílio à 3.ª Idade, aguardando-se parecer da 
Direcção-Geral da Assistência”. 

Esta posição, segundo a Acta, foi refutada por Lídia Beja que disse já 
ter sido tratado o assunto da fusão; José de Lemos questionou sobre as 
vantagens da fusão e defendeu que nenhuma das colectividades deveria 
perder o seu nome; Jorge Galamba Marques sustentou que da fusão deveria 
resultar uma instituição mais forte. 

 

 

Na sequência, foi apresentada uma Comissão composta pelos drs. João 
de Almeida, António Monsanto Fonseca e Armando Rocha Paredes, que 
foi aprovada. Todavia, o dr. João de Almeida não anuiu, dado que “por 
princípio nunca aceita fazer parte de comissões, sejam de que natureza 
for”.  

A Obra da Figueira conseguiu que, 
em 1909, entrasse em 
funcionamento, o Asilo Costa 
Ramos (protecção de idosos), na 
então Rua Nova (Rua dos 
Combatentes) graças à oferta de 
um imóvel, por parte da sua viúva, 

Teresa Conceição Xavier Ramos 
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Pelo presidente da Assembleia, António Mendes do Amaral, foi 
lembrada a necessidade de ser tomada uma decisão e, após várias consultas, 
foi possível constituir uma comissão, proposta por António Martins 
Ferreira, com os seguintes elementos: Severo da Silva Biscaia, Cândida 
Isabel Ribeiro, Lídia Beja da Silva e António Augusto Menano. 

Os ecos desta reunião da Assembleia Geral da Misericórdia foram 
analisados na reunião da Direcção d’A Obra da Figueira, que teve lugar no 
dia 10 de Fevereiro. De acordo com o Livro de Actas, o dirigente Jorge 
Galamba Marques, tendo em conta o que se passara, afirmou que “se 
desenha a perspectiva daquela instituição [Misericórdia] se desinteressar da 
fusão”. 

Face a esta informação, a Direcção d’A Obra da Figueira, presidida pelo 
eng.º António da Silva Abreu, deliberou dar conhecimento da situação à 
Direcção-Geral da Assistência e avançar com o projecto de remodelação 
do Asilo Costa Ramos. 

O problema da união das duas organizações assistenciais transitou para 
a reunião de 11/5/76, em virtude de ser necessário responder a um ofício 
da Direcção-Geral da Assistência Social o que foi feito “conforme minuta”, 
que se desconhece, muito embora se diga que iria ser anexa à Acta. 

A posição da Mesa da Misericórdia viria a ser alterada na reunião da 
Assembleia Geral que foi efectuada, agora sob a presidência do dr. Luís 
Melo Biscaia, no dia 29 de Maio de 1976.  

Com efeito, quando foi posto à apreciação o ponto que propunha 
“Resolver sobre a reconversão das actividades da Misericórdia”, o 
Provedor, Severo da Silva Biscaia, informou que a Mesa “era da opinião 
que a melhor solução seria a da separação de actividades: Idosos para a 
Misericórdia, e Infância para a Obra da Figueira”. Acrescentando, porém, 
que, como tinha conhecimento de que A Obra da Figueira não aceitava a 
integração nem a separação de actividades, parecia-lhe que a única 
solução a tomar seria a da fusão, dado que a Direcção-Geral da 
Assistência só subsidiaria uma instituição que se dedicasse à 
Terceira Idade e não a duas. 

Sublinhou ainda Severo da Silva Biscaia, que o assunto era urgente, pois 
o Hospital Distrital tinha comunicado que, em fins do mês de Junho, 
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deixaria de ter a seu cargo os idosos que não necessitassem de cuidados 
médicos, ou de enfermagem, mas a Misericórdia já não possuía estruturas 
para “assegurar tal encargo”. 

Sobre o assunto pronunciaram-se, segundo a Acta, vários sócios, tendo 
sido, no final, aprovado, por unanimidade, que se aceitava a fusão, com 
a condição de que a nova instituição se denominasse Santa Casa da 
Misericórdia - Obra da Figueira e que desta resolução se desse 
conhecimento superior para se determinar o caminho a seguir. 

Jaime da Silva Viana, em jeito de declaração de voto, produziu uma 
intervenção que bem poderia ser representativa da posição de uma parte 
significativa dos membros da Misericórdia. Disse aquele membro que só 
tinha votado a proposta por ter sido uma decisão da Mesa, “porque 
continuava a ser contrário a esta resolução”, mas o seu voto tinha uma 
condição: “quando se fizer a fusão devem-se escriturar em separado o 
património de ambas as instituições para que a todo o tempo se saiba o 
que pertencia à Misericórdia e à Obra da Figueira. No cadastro a fazer 
devem ser escrituradas de maneira bem visível os bens imóveis e móveis. 
Também a instituição a constituir comprometer-se-á a cumprir a vontade 
dos benfeitores de ambas as instituições, designadamente o Prémio 
Liberdade Visconde de Sousa Prego; legado Lantelmo Loureiro; e as missas 
a rezar nas respectivas datas indicadas nos testamentos”. 
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II ‒ FORMAÇÃO DA COMISSÃO INSTALADORA  

 

Na reunião seguinte, dia 22 de Junho, o dirigente Jorge Galamba 
Marques (que era o principal elemento de ligação entre A Obra da Figueira 
e a Misericórdia) deu conta de que, por parte das entidades governamentais, 
fora sugerido que “para ser mais rápida a fusão” deveria ser nomeada uma 
Comissão Instaladora composta pelas duas Direcções. 

Face ao assentimento obtido por parte d’A Obra da Figueira, Jorge 
Galamba Marques providenciou para que as duas Direcções efectuassem 
uma reunião conjunta, o que veio a acontecer no dia 6 de Julho de 1976, 
na sala se sessões da Misericórdia. Dessa reunião foi lavrada uma Acta da 
qual se transcreve: “Para, em face da deliberação das Assembleias Gerais 
das duas instituições e da reunião havida no dia 5 de Julho de mil 
novecentos e setenta e seis, na Câmara Municipal da Figueira da Foz com 
a presença da presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal 
da Figueira da Foz, de representantes do SERDI e da Direcção-Geral da 
Assistência Social, se decidir, em face das sugestões da parte dos elementos 
oficiais, a constituição de uma ‘Comissão Instaladora’ que tem por 
objectivo concretizar a ´fusão´ das duas instituições, seguindo-se, 
provisoriamente, pelos estatutos da Obra da Figueira por contemplarem 
melhor as actuais actividades das instituições. 

“Analisado, sumariamente, o motivo da reunião foi decidido constituir 
uma ‘Comissão Instaladora’ composta pelas duas direcções que são, pela 
Santa Casa da Misericórdia: Severo da Silva Biscaia, António Augusto 
Menano, Albano Henriques da Cunha, Alberto Martins Ferreira, Sebastião 
Coelho de Carvalho, José Rodrigues Quaresma e Manuel Gameiro Sisudo. 
Pela Obra da Figueira, António da Silva Abreu, Aníbal José dos Santos 
Viegas, António Fernando R. dos Santos Silva, José Ferreira Garcia, Maria 
Isabel Guedes, Jorge Galamba Marques, Emanuel Vieira Alberto. 

“Esta Comissão Instaladora terá três órgãos: ‘Conselho Geral’ 
constituído por todos os elementos das duas Direcções; ‘Comissão 
Executiva’ constituída do seguinte modo: pela Obra da Figueira - António 
da Silva Abreu, Jorge Galamba Marques, José Ferreira Garcia, António 
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Fernando dos Santos Silva. Pela Santa Casa da Misericórdia, Severo da Silva 
Biscaia, António Augusto dos Santos Menano, Sebastião Coelho de 
Carvalho, Albano Henriques da Cunha. 

“A Comissão Instaladora terá por objectivo o estudo dos ‘Estatutos’ 
da nova instituição resultante da fusão das duas instituições, e a solução de 
todos os assuntos referentes à referida fusão e à gestão comum. 

“Foi decidido enviar à Direcção-Geral da Assistência Social e à Câmara 
Municipal da Figueira da Foz, cópia desta ‘Acta’ para oficialização da 
‘Comissão Instaladora’ acima referida. 

“Foi ainda decidido promover a próxima reunião, no dia 13 de Julho 
de mil novecentos e setenta e seis, pelas vinte e uma horas no mesmo 
local”. 

Nesta reunião foram também tratados assuntos relativos à 
inventariação do pessoal e à questão das religiosas, que prestavam serviço 
no Asilo Costa Ramos (que acederam continuar na Misericórdia-Obra da 
Figueira mediante condições), assunto que não ficou definido. 

As duas Direcções continuaram a gerir os assuntos das respectivas 
organizações assistenciais, mas a urgência de encontrar um modo de junção 
das duas instituições, levou o Governo a intervir, tanto mais que o 
Secretário de Estado da Segurança Social era o eng.º Victor Vasques que, 
por ser natural do distrito de Coimbra, estava suficientemente inteirado da 
situação. Por isso, na reunião da Direcção d’A Obra da Figueira, realizada 
no dia 21 de Setembro, foi apreciada uma comunicação da Direcção-Geral 
da Segurança Social (com a data de 23/8/76) na qual era referido que “por 
despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Segurança Social de 9 
do corrente, foi determinada a fusão da Misericórdia e A Obra da 
Figueira das quais resulta uma nova instituição denominada ´Santa 
Casa da Misericórdia-Obra da Figueira’. 

“A fusão em causa visa uma actualização das suas actividades e 
um melhor aproveitamento e rentabilidade dos recursos existentes. 

“Cabe agora à Comissão Instaladora da nova instituição, através 
da sua Comissão Executiva elaborar no prazo de 120 dias, os 
estatutos por que passará a reger-se a nova instituição que, 
entretanto, se regerá pelos estatutos de A Obra da Figueira”. 
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Lê-se ainda na mesma Acta que “Foi deliberado marcar-se uma reunião 
conjunta das assembleias das duas instituições para aprovação dos novos 
estatutos”. 

Essa reunião, que ocorreu no dia 2 de Novembro, foi realizada na sala 
de sessões da Misericórdia, sendo os associados convocados “para 
apreciação, discussão e aprovação dos estatutos da instituição ‘Santa Casa 
da Misericórdia - Obra da Figueira’, resultante da fusão das referidas 
instituições”. 
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III ‒ PRIMEIROS CORPOS DIRECTIVOS 
 

A formação de uma instituição com as características da Santa Casa da 
Misericórdia-Obra da Figueira constituiu, inegavelmente, uma novidade, 
decerto a nível nacional, mas foi, inequivocamente, mais uma manifestação 
da capacidade de auto-regeneração de organizações que continham na sua 
genética as características que fizeram triunfar o Liberalismo. 

No dia 7 de Dezembro de 1976, os associados elegeram os primeiros 
corpos directivos da Misericórdia - Obra da Figueira, ficando como 
Provedor o eng.º António da Silva Abreu e, como vice-Provedor, Severo 
da Silva Biscaia. Como secretário foi escolhido António Menano e 
tesoureiro, Sebastião de Carvalho.   

 

Os esforços iniciais da Misericórdia - Obra da Figueira foram dirigidos 
para o projecto de adaptação do antigo Hospital, com vista à instalação de 
um Lar para pessoas idosas. 

O respectivo processo para a sua implantação foi iniciado em 1977, 
como referia O Figueirense na sua edição de 18 de Março, quando noticiava 
a realização de uma reunião de associados da Santa Casa da Misericórdia - 
Obra da Figueira na qual o jornal estivera presente, a convite da “Comissão 
Executiva”. 

Sem indicar a data dessa reunião (que fora no dia 8), a notícia d’O 
Figueirense, que tinha como título “A transformação do edifício do Hospital-
Iniciativa do mais longo alcance social a que o Governo presta vultoso 
auxílio”, informava que os trabalhos da reunião tinham sido presididos 
pelo eng.º Abel Machado, em representação da Câmara Municipal, estando 
também presentes o arq.º Isaías Cardoso e o eng.º Barros, do GAT 
(Gabinete de Apoio Técnico). 

No início da reunião, o eng.º António da Silva Abreu, presidente da 
Comissão Executiva, forneceu algumas informações, mas as explicações 
sobre os projectos foram dadas por Jorge Galamba Marques que anunciou 
a concessão pelo Governo de um subsídio superior a 10 mil contos, e que 
o anteprojecto elaborado pelo arq.º Isaías Cardoso merecera “a aprovação 
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da Direcção-Geral da Assistência e da Comissão Instaladora da Santa Casa 
da Misericórdia - Obra da Figueira”. 

Os pormenores técnicos foram fornecidos pelo próprio arq.º Isaías 
Cardoso que, globalmente, contemplavam ainda a possibilidade de serem 
construídos edifícios no topo da Mata, visto a Câmara ter planeado a 
abertura de uma rua. Na mesma área seriam também construídos 
apartamentos “destinados a pessoas idosas com possibilidades materiais”. 

Quanto ao edifício do Hospital, ele iria manter a mesma fachada 
exterior, com dois pisos, mas detrás seriam três. As amplas camaratas iriam 
desaparecer para dar lugar a quartos de três-quatro pessoas. 

 

 

 

Um mês depois (25/4/77), o assunto aparecia nas páginas d’A Voz da 
Figueira com a seguinte chamada de primeira página: “A instituição local 
Misericórdia - Obra da Figueira tem para execução muito em breve um 
arrojado plano de obras com vista à protecção da chamada terceira idade”. 

Na notícia, que pretendia suprir a falha da não cobertura da reunião 
dos associados, aquele semanário fornecia a lista dos corpos directivos, 
bem como informações relativas ao funcionamento da Misericórdia - Obra 
da Figueira, mormente quanto ao número de utentes. Assim, era dito que, 
aquando da fusão, A Obra da Figueira prestava assistência a 61 idosos no 

Em consequência da constituição da 
Misericórdia – Obra da Figueira, em 
1976, houve necessidade de alterar o 
brasão da instituição Misericórdia. É autor 
do actual (gravura ao lado) o artista e 

também mesário, Francisco Simões 
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Lar Costa Ramos; 8, na Quinta da Salmanha; e a 14 menores, no Internato 
da Infância Desvalida. Para além disso, vinha ainda a informação de que o 
orçamento da Misericórdia - Obra da Figueira, para o ano em curso, era de 
11.465 contos, sendo 7 mil reservados para obras. 

O primeiro anúncio oficial da instituição Misericórdia – Obra da 
Figueira foi publicado nos jornais locais em Agosto de 1977, e tinha como 
finalidade publicitar a realização do concurso público para arrematação da 
empreitada das obras de construção do Lar para Idosos e Centro de Dia, 
cujo preço base era de 17.163.000$00. 

No tocante à vida da urbe, registe-se o facto do lançamento deste 
concurso ter coincidido com a adjudicação da empreitada de construção 
da ponte sobre o braço norte do rio Mondego (actual Ponte Edgar 
Cardoso), por um valor que ultrapassava os 800 mil contos e cujos 
trabalhos foram iniciados no mês de Novembro. 

 
O acto de abertura das propostas concorrentes à empreitada de 

transformação do velho Hospital, decorreu, efectivamente, na reunião da 
Mesa do dia 16 de Setembro, e as obras de transformação do edifício em 
Lar e Centro de Dia, principiaram no dia 6 de Março de 1978, de acordo 
com uma Acta da reunião da Assembleia Geral, realizada no dia 8 desse 
mês. Para além dessa informação, o presidente da Direcção, eng.º António 
da Silva Abreu, adiantou que já tinham sido recebidos 7 mil contos da 
comparticipação prometida pelo Estado e que, entretanto, também tinham 
sido efectuadas beneficiações no edifício da Quinta da Salmanha, para 
poder albergar 8 a 10 idosos que trabalhavam na respectiva exploração 
agrícola, que produzia 150 ovos por dia. 

No mês seguinte (Abril) a população da Figueira da Foz foi inteirada 
das obras que estavam a ser efectuadas no velho Hospital, noticiando O 
Figueirense que o auto de consignação da empreitada fora assinado com a 
empresa “Concital”, pelo valor 19.111 contos, mas o preço exacto foi de 
19.118.929$30. Em nome da Misericórdia – Obra da Figueira, assinaram o 
auto os dirigentes António da Silva Abreu, Severo da Silva Biscaia e 
António dos Santos e Silva. 

 Sobre o projecto (que envolvia a implantação de um Lar e um Centro 
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de Dia), o jornal relatava ainda que “O corpo principal do edifício da 
Misericórdia (antigo Hospital) vai ser totalmente remodelado”. E em tom 
de quem pretendia esclarecer comentários, o jornal garantia que a 
remodelação não ia alterar a frontaria “uma atitude de sentimentalismo 
regional que não podemos condenar”. 

A vigência da Comissão Instaladora terminou com a eleição dos 
primeiros corpos directivos da Misericórdia - Obra da Figueira, o que 
aconteceu no dia 13 de Dezembro de 1978. 

Nesse acto, marcante para a vida da instituição e determinante para o 
triénio 1979-1981, foi dada sequência à estabilidade administrativa anterior, 
pelo que a Assembleia Geral continuou a ser presidida pelo dr. Luís Melo 
Biscaia, sendo vice-presidente o eng.º Emanuel Vieira Alberto. Os 
secretários eram António Augusto Menano e Albano Henriques da Cunha. 
Constituíam a Direcção, o eng.º António da Silva Abreu (presidente), 
Severo da Silva Biscaia (vice-presidente), José Ferreira Garcia (secretário), 
e Artur F.A. Nobre Sousa (tesoureiro). Os vogais eram Maria Manuela 
Antunes Marinheiro (assistente de lares), eng.º António dos Santos e Silva 
(assistente prédios urbanos) e Jorge Galamba Marques (assistente prédios 
rústicos). Na presidência do Conselho Fiscal ficava o ten. cor. Aníbal dos 
Santos Viegas, sendo vogais Sebastião Coelho de Carvalho e Eugénio da 
Silva Reis. 
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IV ‒ INAUGURAÇÃO DO LAR DE SANTO ANTÓNIO 
 

O elenco directivo eleito em 1979, concedeu prioridade no seu plano 
de acção, à construção e apetrechamento do Lar de Idosos, projecto que 
mobilizou todos os recursos humanos e financeiros da instituição. 

Por ter sido esse projecto tão centralizador, a Mesa, praticamente, 
limitou-se à gestão dos assuntos correntes, indo as ressalvas para a 
celebração do Dia do Idoso em 1979, que foi animada pelo Rancho 
Folclórico As Salineiras de Lavos. Estas celebrações contaram no ano 
seguinte, com a participação de um agrupamento de jovens de Tavarede; 
do Grupo Caras Direitas; e do Rancho das Cantarinhas de Buarcos. 

A transformação do edifício do Hospital em Lar não se processou com 

a celeridade desejada, mas na reunião da Assembleia Geral de 20 de 

Dezembro de 1981, o presidente da Direcção, eng.º António da Silva 

Abreu, decerto para afastar alarmismos, informou os associados que havia 

algum atraso no pagamento das verbas do Centro Regional da Segurança 

Social, o que levou o empreiteiro a ameaçar com a interrupção dos 

trabalhos. 

Em face do incumprimento por parte da “Concital”, na reunião da 
Mesa de 26 de Junho de 1979, foi aprovada uma proposta no sentido de 
ser aberto um novo concurso para conclusão das obras, sendo os trabalhos 
arrematados à firma Mesquita Ldª, por 21.606.263$00. 

Para fazer face aos encargos, os dirigentes da Misericórdia - Obra da 
Figueira aplicaram neste projecto as verbas resultantes da alienação de 
algum património, enquanto esperavam conhecer o montante da 
indemnização pela oficialização do Hospital, visto que o Governo 
(presidido por Sá Carneiro) promulgara um despacho favorável às 
Misericórdias, assinado pelo Ministro dos Assuntos Sociais (Morais 
Leitão), com a data de 12 de Dezembro de 1980. A verba que seria, 
posteriormente, recebida como indemnização foi de 6.415 contos, à qual 
se juntaria a comparticipação da Direcção-Geral da Segurança Social no 
montante de 12.800. 
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No mês de Julho, a Mesa registou a visita à instituição da dr.ª Manuela 
Eanes, esposa do Presidente da República, general Ramalho Eanes, 
aquando da sua primeira deslocação à Figueira da Foz, a convite da 
respectiva Câmara Municipal, presidida pelo dr. Joaquim de Sousa. 

Na mesma reunião, foram aprovadas propostas apresentadas pela 
Direcção, no sentido do novo Lar ter como patrono Santo António, e de 
serem concedidas regalias aos associados na usufruição da nova valência. 
Foi ainda aprovada uma moção que concedia poderes ao órgão executivo, 
para estudar o aproveitamento do edifício onde funcionava o Asilo Costa 
Ramos (Rua dos Combatentes). 

Um outro ponto da ordem de trabalhos desta reunião, dizia respeito à 
eleição dos novos corpos directivos para o triénio 1981-1983, sendo a lista 
constituída do seguinte modo: Assembleia Geral - dr. Luís Melo Biscaia 
(presidente); dr. Francisco José Marçal Perié (vice-presidente); António 
Augusto dos Santos Menano (1.º secretário); Albino Henriques da Cunha 
(2.º secretário). Direcção: eng.º António da Silva Abreu (presidente); 
Severo da Silva Biscaia (vice-presidente); José Ferreira Garcia (secretário); 
Artur Faustino A. Nobre de Sousa (tesoureiro); vogais: Maria Manuela 
Simões Marinheiro; eng.º António dos Santos e Silva; Jorge Galamba 
Marques. Conselho Fiscal: ten. cor. Aníbal dos Santos Viegas (presidente); 
Eugénio da Silva Reis e Sebastião Coelho de Carvalho (vogais). 

Em Fevereiro de 1981, o presidente avistou-se, em Coimbra, com 
dirigentes do Centro Regional de Segurança Social, ao qual transmitiu a 
vontade da Misericórdia – Obra da Figueira de construir nos terrenos do 
Campo da Mata um Pensionato para idosos “totalmente financiado com 
meios próprios”.  

Os associados da Misericórdia - Obra da Figueira voltaram a reunir-se 
em Assembleia Geral no dia 19 de Março de 1982, reunião que teve como 
ponto único a questão do destino a dar ao Asilo Costa Ramos que era 
constituído por três edifícios ligados, sendo dois na Rua dos Combatentes, 
e outro na Rua da Clemência. 

De acordo com o que, anteriormente, tinha sido deliberado, a Direcção 

apresentou um estudo económico que englobava três hipóteses:  
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1-reconstrução do interior dos edifícios; 2-construção de um imóvel 

ocupando toda a área (1.225,65 m2); 3- alienação. 

Visto que os valores que envolviam as duas primeiras hipóteses eram 
impraticáveis, face às disponibilidades da Misericórdia - Obra da Figueira, 
foi aprovada a venda do conjunto. 

Por proposta do associado José Ferreira Garcia, ficou registado que o 
nome do patrono (Costa Ramos) fosse perpetuado no imóvel que viesse a 
ser construído para o mesmo efeito. 

 

 

A inauguração do Lar de Santo António ocorreu em Junho de 1982, 
sob um programa discreto, um tanto por razões de limitação orçamental, 
outro tanto porque nesse ano a Figueira da Foz vivia de forma festiva e 
constante, a celebração do seu centenário como cidade. 

Foi na edição de 20/5/1982 que A Voz da Figueira publicitou este 
acontecimento com o seguinte título: ”Instituição Misericórdia - Obra da 
Figueira: inauguração do Lar de Santo António no próximo dia 13”. 

Fazendo um resumo do historial que conduzira até ao momento que ia 
ser vivido, o jornal sublinhava que a obra resultava da “transformação do 

Quatro anos depois de terem 
sido iniciadas as obras de 
transformação do velho 
Hospital, foi possível 
inaugurar por ocasião das 
festas de Santo António 
(1982), o Lar que tem o santo 
português como patrono. Aos 
actos presidiu o Ministro dos 
Assuntos Sociais, Luís 
Barbosa, que na foto ouve 
explicações fornecidas pelo 
Provedor, eng.º António da 
Silva Abreu na presença do 
mesário Jorge Galamba 

Marques 
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antigo Hospital de que se preservou apenas a fachada principal de traça 
característica”, salientando depois que os trabalhos, que foram iniciados 
em Março de 1978, tinham sido interrompidos por causa da falência do 
empreiteiro. Porém, foram retomados em Dezembro do mesmo ano, 
tendo a obra “importado em 62.000 contos, verba subsidiada em grande 
parte pelo Estado (41.800 contos)”. 

Descrevendo o modo como estavam funcionalmente estruturados, o 
Lar de Santo António e o Centro de Dia, A Voz da Figueira informava, 
ainda na mesma edição, que o programa inaugural principiaria no dia 12, 
com um arraial e continuaria no dia 13, data consagrada ao patrono, com 
cerimónias religiosas na capela, nomeadamente a bênção do pão que seria 
depois distribuído à população. Posteriormente, os participantes 
efectuariam uma visita às novas instalações do Lar. 

Nas edições seguintes, A Voz da Figueira continuou a publicar 
elementos sobre o empreendimento, elementos que eram fornecidos pela 
Direcção da instituição. Assim, o Lar iria ter uma capacidade para  
95 utentes e o Centro de Dia para 40. Para presidir às cerimónias inaugurais 
tinha sido convidado o Ministro dos Assuntos Sociais. 

Completava a notícia a informação de que a Direcção da Misericórdia 
- Obra da Figueira projectava ainda construir, nos terrenos da antiga Mata, 
um Pensionato para pessoas idosas com recursos económicos, e um novo 
Lar da Infância, para além de ir proceder à reparação da capela de Santo 
António. 

Face aos investimentos já efectuados e aos projectados, A Voz da 
Figueira, com base nas informações que recebera, lançava um apelo à 
população, com vista ao aumento do número dos associados, assim como 
solicitava o apoio da autarquia. 

A reportagem sobre os acontecimentos que assinalaram a inauguração 
do Lar (no dia de Santo António), foi publicada na edição do dia 24.  
O relato dava conta de que estivera presente o Ministro dos Assuntos 
Sociais, dr. Luís Barbosa, e que depois da bênção, lançada pelo arcipreste 
da Figueira da Foz, padre Arménio Marques, fora efectuada uma visita às 
novas instalações. Na sessão solene, usaram da palavra o presidente da 
Direcção, eng.º António da Silva Abreu; o dirigente Jorge Galamba 
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Marques; o presidente da Câmara, dr. Joaquim de Sousa; e o Ministro dos 
Assuntos Sociais. O acto contou com a participação musical da Sociedade 
Filarmónica Figueirense e do Rancho Folclórico As Salineiras de Lavos. 
Estava prevista a actuação da cançonetista Natércia Maria, com 
acompanhamento pelo maestro João Cascão, mas tal não foi possível por 
avaria do órgão electrónico. 

 

 

 

Ainda no ano de 1982, voltou a reunir-se a Assembleia Geral, em sessão 
extraordinária, desta vez com a finalidade de se proceder à alteração dos 

Aquando da inauguração do Lar de Santo António, o Ministro dos Assuntos Sociais visitou 
também a capela, servindo de cicerone o padre Carlos Noronha Lopes. Na foto, na última fila, 
pode ver-se entre o eng.º António Abreu e Jorge Galamba Marques, o actual Provedor,  

dr. Joaquim de Sousa, que na época exercia as funções de presidente da Câmara Municipal 
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estatutos (que eram, com adaptações, os d’A Obra da Figueira) por razões 
da sua adequação ao D. L. n.º 519-G2/79, de 29 de Dezembro de 1979. 

De acordo com o que ficou exarado em Acta, o presidente da Direcção 
fez saber “aos associados da premente necessidade da actualização dos 
estatutos em conformidade com a lei em vigor, com vista à assinatura de 
acordos de cooperação com o Centro Regional de Segurança Social e ao 
registo da instituição. Dado que os novos estatutos ainda eram bastante 
extensos, foi solicitado ao senhor dr. António Duarte Ferreira que fizesse 
a leitura de todos os artigos que sofreram alterações assinalando as 
diferenças”. 

Estes novos estatutos substituíram os que tinham sido aprovados pelo 

Secretário de Estado da Segurança Social em 29/6/1979. Os associados 

presentes ratificaram ainda uma proposta que permitia que, futuramente, a 

instituição pudesse usar a designação abreviada de Misericórdia - Obra da 

Figueira. 

Em Janeiro de 1983, no dia 9, os membros da Misericórdia - Obra da 
Figueira estiveram de novo reunidos em Assembleia Geral, desta feita para 
apreciação da proposta relativa à construção de uma nova valência que era 
designada como novo Lar da Criança. 

Em causa estava a falta de instalações adequadas (as jovens estavam 
instaladas, precariamente, no Lar de Santo António), dadas as carências do 
edifício do Asilo da Infância Desvalida, na Rua Vasco da Gama. 

Por isso, a Mesa colocou à apreciação dos associados a proposta da 
venda desse imóvel que tinha uma área de 325 m2 e um logradouro com 
1.074 m2, bem como o da Rua dos Combatentes (Asilo Costa Ramos) e 
um edifício na Praça 8 de Maio, revertendo o respectivo produto para a 
construção do novo Lar, na Mata. 

Ainda de acordo com informações jornalísticas, a Direcção da 

Misericórdia - Obra da Figueira, assinalou neste ano (1983) o primeiro 

aniversário do Lar, com as tradicionais festividades em honra de Santo 

António, e com o início simbólico das obras de restauro do templo. Estas 

obras seriam inauguradas em 1984, no âmbito das festas do patrono. 
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No dia 11 de Novembro de 1983, os associados da Misericórdia - Obra 
da Figueira voltaram a ser convocadas para nova assembleia. Em causa 
estava tanto a necessidade de se proceder a nova alteração dos estatutos, 
por força do D. L. n.º 119/83, como a de se proceder ao preenchimento 
das vagas existentes nos corpos directivos, e a autorização a conceder à 
Direcção para negociar uma permuta com a Câmara Municipal (mediante 
contrapartidas) de um terreno da Quinta do Alto de S. João (junto ao 
Parque das Abadias), terreno que a autarquia destinava para a construção 
de um novo Mercado Municipal. 
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V ‒ TUTELA RELIGIOSA E NOVOS ESTATUTOS 
 

Aquando da realização do 5.º Congresso das Misericórdias (1976), na 
cidade de Viseu, o seu secretário-geral, padre Virgilio Lopes, reivindicou, 
como já atrás ficou dito, o reconhecimento da natureza jurídica tradicional 
daquelas associações como “Confrarias ou Irmandades canonicamente 
erectas para a prática da caridade cristã”. 

Todavia, essas deliberações, mesmo com a constituição, no ano 
seguinte, da União das Misericórdias Portuguesas (da qual o referido 
sacerdote foi o primeiro presidente), não se fizeram sentir na Misericórdia 
- Obra da Figueira que continuou a gerir os seus destinos na observância 
do laicismo decorrente das suas origens.  

A subordinação à tutela religiosa veio a verificar-se já no ano de 1984, 
no decurso de um processo substancialmente complexo no qual foi 
necessário recorrer a um considerável tacto diplomático, de modo a 
contornar situações melindrosas de carácter jurídico-religioso. 

O problema surgiu quando, os associados da Misericórdia - Obra da 
Figueira foram convocados para uma reunião da Assembleia Geral, a 
realizar no dia 23 de Março de 1984, no sentido da aprovação, para efeitos 
do registo, da denominação da instituição. 

De acordo com a Acta, estiveram presentes 21 associados e, no início 
da reunião, o presidente do órgão, dr. Luís de Melo Biscaia, procedeu à 
leitura de uma carta, com a data do dia anterior, assinada pelo Vigário-
Geral da Diocese, monsenhor Leal Pedrosa. 

Nessa comunicação, o representante do Bispo da Diocese punha em 

causa a legalidade da Assembleia Geral, visto que para dar cumprimento à 

convocatória “era necessária a consulta e a concordância daquela entidade 

religiosa”. 

Face a este facto superveniente, lê-se na Acta que, “o senhor presidente 

da Mesa pôs a questão à assembleia no sentido de se tornar necessário 

estudar cuidadosamente o problema, fazer os contactos necessários, e rever 

a legislação em vigor, pelo que seria bastante aconselhável adiar a discussão 
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da ordem de trabalhos desta assembleia para mais tarde, quando a situação 

estiver perfeitamente definida”. 

E assim aconteceu, de facto, tendo a reunião sido retomada no dia 22 
de Dezembro. Os trabalhos foram iniciados com uma exposição do 
presidente da Direcção (futuro Provedor), eng.º António da Silva Abreu 
que traçou uma panorâmica de todas as fases que conduziram à 
constituição da Misericórdia - Obra da Figueira. Depois, relatou as 
diligências efectuadas junto das autoridades eclesiásticas, nomeadamente 
com monsenhor Leal Pedrosa, e “das várias reuniões havidas chegou-se 
aos Estatutos que vão ser propostos nesta Assembleia e que tiveram a 
concordância de S.ª Ex.ª Reverendíssima”. 

Diz-se ainda na mesma Acta que, face à extensão dos Estatutos, fora 
enviada uma cópia a todos os associados “para que pudessem estudá-los, 
para se poderem pronunciar conscientemente” e o presidente da Direcção 
(eng.º António da Silva Abreu), chamou a atenção para a necessidade da 
sua aprovação “por causa da concessão dos subsídios do Centro Regional 
de Segurança Social e registo”. 

Tendo pedido a palavra, o sócio Jorge Galamba Marques (que também 
participou nas reuniões negociais) esclareceu que a situação se devia ao 
lapso dos dirigentes da Misericórdia - Obra da Figueira, aquando da 
constituição da instituição, e dos responsáveis da Diocese que, durante 
dezenas de anos, tinham tido uma actuação passiva. No entanto, entendia 
Jorge Galamba Marques que não se devia recorrer aos Tribunais, pois as 
consequências podiam ser “bastante complicadas”. Em sua opinião, a 
junção das duas instituições não fora uma fusão, mas sim uma absorção, e 
que a partir daquilo que ficar aprovado nesta assembleia não se pode voltar 
atrás e, por isso, ”não se podiam tomar decisões um pouco à pressa e 
impensadamente”. 

Antes da votação, o presidente da Assembleia Geral, dr. Luís Melo 
Biscaia, lembrou que “os Estatutos que vão ser discutidos e postos à 
votação são o resultado de uma discussão entre os elementos directivos da 
instituição e o senhor Vigário-Geral da Diocese, tendo-se chegado a uma 
solução conciliatória”. 
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Na votação, os Estatutos foram aprovados por unanimidade, mas com 
uma declaração de voto do sócio Jorge Galamba Marques, na qual afirmava 
“que dava o seu voto favorável, mas que o fazia apenas por submissão e 
pela necessidade de se aprovarem com urgência os estatutos para não 
prejudicar a instituição. No entanto disse que entendia não ser a melhor 
solução, mas foi a solução possível”. 

Nos novos Estatutos, no Art.º 1.º ficou expresso que “A Irmandade da 
Misericórdia - Obra da Figueira é uma instituição que resulta da associação 
da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia e d’A Obra da Figueira com 
o fim de, em conjugação de esforços e com a junção dos seus patrimónios, 
melhor ser exercido, no concelho da Figueira da Foz a solidariedade 
social”. 

Uma outra alteração significativa aconteceu no Capítulo II (Dos 
Sócios), ficando expresso que “podem ser admitidos como sócios, 
indivíduos de ambos os sexos (…) que gozem de boa reputação social; não 
hostilizem por quaisquer meios os princípios da doutrina e moral cristã 
(…)”. 

Nos termos do Art.º 36, o presidente da Mesa Administrativa voltou a 
ser designado como Provedor, e no Capítulo do Culto e Assistência 
Espiritual, os Estatutos estabeleciam o calendário das celebrações litúrgicas 
a realizar durante o ano, assim como impunham a assistência religiosa aos 
utentes e pessoal. 

Em 1985, no dia 11 de Janeiro, foram empossados os novos corpos 
directivos, não sendo, todavia, divulgados os nomes dos que os integravam. 
Presume-se que não se tenham verificado alterações significativas, mas já 
foram estes dirigentes que aprovaram na reunião da Mesa de 30 de 
Outubro, o anteprojecto do Lar da Infância, ou seja o Lar Costa Ramos. 

Nos jornais foi anunciada a reunião de uma Assembleia Geral, 
extraordinária, da Misericórdia - Obra da Figueira, a realizar no dia 31 de 
Julho de 1986, com um único ponto: “Deliberar sobre a venda de títulos 
de Crédito”. Este anúncio foi feito na sequência do que fora analisado na 
reunião dos mesários em 2 de Julho de 1986, reunião na qual o Provedor 
deu conhecimento de que “um grupo do norte se encontrava a comprar 
acções da Sociedade Figueira Praia ao preço único de 220$00” e como a 
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Misericórdia – Obra da Figueira possuía 15.189 acções “e que estas já não 
dão qualquer dividendo desde 1983, se impunha pôr o assunto à 
consideração da Mesa”. O assunto foi aprovado com o voto contra do 
mesário Jorge Galamba Marques (também com ligações àquela empresa) 
que confirmou a versão apresentada pelo Provedor, mas como havia 
outros interessados foi de opinião “que se deveria aguardar algum tempo”. 

  

Na sequência do que foi aprovado, no mês de Setembro os jornais 
publicaram um anúncio pago, cujo conteúdo remetia para um anterior, que 
dava “cumprimento à deliberação da Assembleia Geral”, redigido nos 
seguintes termos: ”Esta instituição informa que aceita propostas em carta 
fechada até às 18 horas do dia 14-8-86, para venda de 15.189 acções da 
Sociedade Figueira Praia, reservando-se o direito de não aceitar qualquer 
proposta desde que o preço não convenha”. 

Parece ter havido intenção de corrigir algum erro processual, ou de 
serem prestados esclarecimentos públicos, porque no mesmo anúncio era 
dito que fora apresentada uma única proposta, pelo dr. Pedro Nelson 
Gonçalves que oferecera 225$00 por acção, ou seja um total de 
3.417.525$00. 

Este ano ficou ainda assinalado pelo falecimento (13/9/1986) de José 
da Silva Ribeiro que nascera em Tavarede, a 18/11/1894, e em vida foi 
estrénuo defensor da Santa Casa da Misericórdia, como mesário, através 
da realização de manifestações artísticas, ou em artigos nas colunas d’A 
Voz da Justiça. Foi também reputado cultor teatral cujo magistério 
consagrou a Sociedade de Instrução Tavaredense (SIT). 
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VI ‒ LAR COSTA RAMOS E MEDALHA DE OURO DA CIDADE 
 

Para a construção da unidade de apoio à Infância e Juventude (Lar 
Costa Ramos), a instituição dispunha da verba de 13.000 contos, 
proveniente da venda das acções e de imóveis, sendo as notícias relativas à 
abertura do concurso sido publicadas nos jornais, em Janeiro de 1987. 

Esses anúncios foram complementados com informações da iniciativa 
dos próprios jornais e, por isso, O Figueirense, na edição de 16/1/1987, 
destacava na primeira página uma foto-legenda com o título: “Asilo da 
Infância Desvalida vai ser substituído por um novo Lar a erigir na Mata da 
Misericórdia”. No texto que devia corresponder à legenda, propriamente 
dita, eram feitas as habituais alusões ao historial da Misericórdia, bem como 
à fusão com A Obra da Figueira, afirmando-se a dado passo: ”Atenta aos 
problemas sociais que interessam à infância, à juventude e à terceira idade, 
a Instituição Misericórdia/Obra da Figueira continua, assim, a sua obra 
meritória em benefício das classes mais desfavorecidas”. 

Também A Voz da Figueira se referiu ainda em Janeiro (dia 22), ao 
assunto da construção do novo Lar, assunto que seria retomado na edição 
de 5/2/1987, com uma notícia na última página com o título: “Vai ser 
construído um novo Asilo da Infância Desvalida”. 

No texto era perceptível algum agastamento talvez devido ao facto de 
ter havido um tratamento desigual, no tocante ao fornecimento da 
informação, porquanto era dito que “Foi a imprensa que o divulgou e nós, 
porque servimos a Figueira, também o registamos nas nossas colunas, 
baseados no que lemos e não naquilo que nos disseram”. 

A notícia explicava que o Asilo da Infância Desvalida, sito à Rua Vasco 
da Gama “onde durante muitos anos funcionaram também as escolas de 
lavores e de instrução primária, encontra-se nos dias de hoje em situação 
deveras degradado devido, sobretudo, à sua antiquada construção”. 

Relativamente ao novo projecto, A Voz da Figueira anunciava que a 
obra “vai importar em cerca de 30 mil contos, além dos custos de 
mobiliário e equipamento” e que “para viabilizar este empreendimento, 
considerado pelos dirigentes da Misericórdia - Obra da Figueira como 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

330 
 

irreversível, torna-se necessário (e já foi posto em venda) alienar o velho 
edifício e terrenos anexos, que ocupam uma área de 2.197 m2”. 

 

 

A proposta vencedora do concurso foi apresentada pelo empreiteiro 
Armando dos Santos Ferreira, no valor de 29.517.379$00, e o lançamento 
da primeira pedra do edifício, foi efectuado no dia 8 de Março, tendo sido 
convidado a protagonizar o acto o presidente da Câmara Municipal, eng.º 
Aguiar de Carvalho. 

O acontecimento foi amplamente noticiado na comunicação social que, 

na ocasião divulgou também um resumo histórico elaborado pelo eng.º 

António dos Santos e Silva. A cerimónia da bênção do edifício (da autoria 

Na presença do Bispo D. João Alves, que está ladeado pelo dr. Melo Biscaia e eng.º António 
Abreu, o representante do município, dr. Abílio Bastos (no uso da palavra), fez entrega à 

Misericórdia da Medalha de Ouro da Cidade, por ocasião da inauguração do Lar Costa Ramos 
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do arq.º Isaías Cardoso) foi presidida por monsenhor Tomás Póvoas, em 

representação do Vigário-Geral da Diocese. 

Na intervenção que então proferiu, o Provedor, eng.º António da Silva 
Abreu, explicou as razões que motivaram a construção do novo Lar, bem 
como a escolha do local que foi determinada por razões de funcionalidade, 
ou seja a proximidade com o Lar de Santo António. O novo edifício iria 
permitir o acolhimento de 40 crianças, e o seu custo cifrava-se em 40 mil 
contos. 

No beberete que se seguiu, intervieram o dr. Luís Melo Biscaia 
(presidente da Assembleia Geral) e o presidente do município, eng.º Aguiar 
de Carvalho. 

 

 

SEVERO DA SILVA BISCAIA 

 
Em Maio de 1987, chegou ao fim a vida de Severo 

da Silva Biscaia, que foi figura-chave no processo que 
conduziu à formação da Misericórdia – Obra da Figueira.  

Foi ainda muito jovem que Severo da Silva Biscaia 
tomou contacto com a vida laboral e, mercê das suas 
capacidades de inteligência, ingressou, ainda na juventude, 
nos serviços administrativos da Companhia dos Caminhos 
de Ferro da Beira Alta, transitando, posteriormente, para 
a CP, aquando da formação desta empresa estatal. 
Convivendo, também desde muito cedo, com pessoas 
devotadas ao associativismo, foi com prazer, paixão e 

capacidade de dinamização que deu expressão aos seus sentimentos cívicos em várias 
colectividades, com realce para o Ginásio Clube Figueirense, tanto como desportista 
(laureado remador) como clarividente dirigente. 

Ao longo da vida foi, igualmente, autarca e, como vereador chefiou os Serviços 
Municipais de Turismo, pertencendo-lhe o mérito de, entre outras iniciativas, ter 
organizado o Festival da Canção da Figueira da Foz, certame de dimensão nacional 
(transmitido pela RTP e Emissora Nacional) por onde passaram autores e cantores que 
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vieram a alcançar projecção nacional, alguns dos quais com reconhecida intervenção na 
renovação da música portuguesa. 

Severo da Silva Biscaia, que foi um reputado amador teatral (chegando a 
contracenar com actores profissionais) integrou ainda a direcção da delegação da Cruz 
Vermelha, bem como a gerência de algumas empresas comerciais e, numa época 
politicamente sensível, tomou sobre os seus ombros a responsabilidade do lançamento do 
semanário Mar Alto, que dirigiu durante a sua 1.ª série (1967-1974). Neste jornal, 
com a determinação de um timoneiro, apesar dos constrangimentos censórios, mesmo 
assim conseguiu Severo da Silva Biscaia abrir uma janela de arejamento no 
provincianismo informativo vigente, dando voz aos que (especialmente jovens) navegavam 
nas águas do oposicionismo. 

Como Provedor, enfrentou com ponderação, determinação e capacidade de negociação, 
as tumultuosas transformações operadas com o 25 de Abril de 1974, assim como soube 
ser o interlocutor dialogante e perseverante na fase complexo que foi desde a oficialização 
do Hospital da Misericórdia, até à sua desactivação. 

Em vida foi Severo da Silva Biscaia agraciado com diversas distinções, 
nomeadamente com o título de Cidadão Honorário da Figueira da Foz, sendo-lhe ainda 
conferida a Medalha de Ouro da Cidade, assim como, em 1995, a Câmara Municipal 
atribuiu o seu nome a uma rua da urbe. 

 

 

Em Agosto de 1987, a Mesa divulgou a informação de que a 

indemnização por parte do Estado, relativa à oficialização do Hospital, fora 

calculada em 6.415.000$00, e no dia 8 de Dezembro, foi inaugurado o Lar 

da Infância Costa Ramos, ou seja nove meses depois do lançamento da 

primeira pedra. O seu custo final (50 mil contos) foi suportado pela 

Misericórdia – Obra da Figueira. 

Coube ao vereador dr. Abílio Bastos (em representação do Governador 

Civil e do presidente da Câmara) presidir à cerimónia inaugural e proceder 

à entrega, na pessoa do Provedor eng.º António da Silva Abreu, da Medalha 

de Ouro da Cidade, distinção que, por deliberação camarária do dia 4, fora 

atribuída à Misericórdia - Obra da Figueira. 
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As intervenções foram proferidas pelo bispo D. João Alves (que lançou 

a bênção), eng.º António dos Santos e Silva (mesário), eng.º António da 

Silva Abreu (Provedor), e dr. Abílio Bastos. A parte festiva esteve a cargo 

da Filarmónica do Paião. 

 

 

 

 

 

Foi em formato de “asa delta” que o arq.º Isaías Cardoso concebeu o edifício do Lar Costa Ramos, 
o primeiro de um conjunto a ser instalado na antiga Mata do Hospital 
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VII - JOSÉ DA SILVA SOARES DÁ NOME A NOVO LAR 
 

Após a inauguração do Lar Costa Ramos, a vida da Misericórdia - Obra 
da Figueira não foi objecto das atenções da comunicação social, sendo as 
notícias limitadas, praticamente, às reuniões da Assembleia Geral; 
realização das festes de Santo António; alienação de umas tantas parcelas 
patrimoniais, rústicas e urbanas. 

 

 

 

Assim, em Fevereiro de 1989, os associados da Misericórdia - Obra da 
Figueira deram concordância à venda de lotes de terrenos em Alqueidão, 
Vila Verde e Figueira da Foz (Quinta do Alto de S. João, em frente à antiga 

A programação das comemorações do 150.º aniversário da Misericórdia incluiu a realização do II 
Encontro das Misericórdias da Diocese, a cuja sessão de abertura presidiu o Bispo de Coimbra, 
D. João Alves 
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Casa da Mãe), assim como aprovaram “um Plano de Investimentos para 
aplicação do capital obtido”. 

A justificação deste último ponto foi conhecida no mês de Junho, 
quando, a propósito dos festejos de Santo António, O Figueirense divulgou 
em 23/6/1989, a informação de que a Misericórdia - Obra da Figueira 
projectava aumentar as suas valências. 

 

 

Essa informação fazia parte do relato das festividades em honra do 
taumaturgo com o título “Misericórdia - Obra da Figueira em festa/Dois 
mil e cem pães foram distribuídos”, assinado com as iniciais G.M. 
(Galamba Marques). Curiosamente, na sua parte final e denotando 

No cerimonial do lançamento da primeira pedra do Lar Silva Soares, que fez parte dos actos 
comemorativos do 150.º aniversário da Misericórdia, as explicações foram fornecidas pelo 
mesário Jorge Galamba Marques 
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acentuado amadorismo jornalístico, foi inserido com o rótulo de “em 
primeira mão” o que deveria ter sido o título da notícia. Ou seja: o 150.º 
aniversário da fundação da Misericórdia iria ser assinalado (em Dezembro) 
com o lançamento da primeira pedra de um novo Lar para idosos, 
“constituído por apartamentos individuais”. 

Esta notícia, merecedora, sem dúvida, de título destacado, não passou 
pelas colunas d’A Voz da Figueira e, por isso, o assunto, embora importante, 
foi tratado por este semanário com alguma frieza, como se poderá 
constatar. 

O tema voltou aos jornais no mês de Novembro, tendo A Voz da 
Figueira colocado na primeira página da sua edição do dia 23, a seguinte 
chamada: ”Século e meio a fazer beneficência: Misericórdia - Obra da 
Figueira comemora 150 anos no dia 1 de Dezembro”. Depois, numa 
página interior era publicado o programa idêntico ao que, no dia seguinte, 
sairia no concorrente O Figueirense que, rotulava as comemorações como as 
do “sesquicentenário” e sobre o programa dizia que ”embora modesto 
pretende registar a efeméride e chamar para ela [Misericórdia - Obra da 
Figueira] a atenção dos figueirenses”. 

Esse programa, também assinalado com a cunhagem de uma medalha 
da autoria do artista Francisco Simões, seria desenvolvido entre os dias 1 e 
8 de Dezembro, do seguinte modo: dia 1, às 10.15, II Encontro das 
Misericórdias da Diocese; às 12.00 horas, missa solene na igreja de Santo 
António, com acompanhamento do Coral Vértice, da Fundação 
Gulbenkian, dirigido por Victor Amaro; às 13.30, almoço de convívio; às 
15.30, visita às instalações; às 16.30, inauguração, no Museu Municipal, da 
exposição “As Misericórdias e a Arte”, coordenada pela dr.ª Isabel Pereira. 
No dia 3, almoço festivo dos utentes, e às 15.30, actuação, no Centro de 
Dia, do Coral da Paróquia de Buarcos dirigido pelo padre Carlos Noronha 
Lopes. No dia 5, à noite, recital na igreja de Santo António, pela Orquestra 
e Coro do Conservatório de Música David de Sousa, com direcções dos 
maestros Alberto Queirós e Carlos Cordeiro. No dia 8, de manhã, 
distribuição de uma “Oferta de Natal” a 100 famílias; às 11.00 horas, missa 
na igreja de Santo António, com acompanhamento coral dirigido por 
Manuel Bárbara Antunes; às 15 horas, lançamento da primeira pedra do 
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novo Lar; e às 15.30, na igreja de Santo António, palestra alusiva ao 
“sesquicentenário” pelo eng.º José Pinto dos Reis. 

O relato dos acontecimentos foi publicado pel’O Figueirense nos 
números subsequentes, por motivos relacionados com o dia da saída do 
jornal. Assim, na edição de 8 de Dezembro, foram focados, com profusa 
ilustração, os momentos respeitantes ao II Encontro das Misericórdias da 
Diocese (com destaque para as intervenções do eng.º Cunha Matos e do 
Bispo D. João Alves); à inauguração dos vitrais da igreja de Santo António, 
concebidos pelo artista Zé Penicheiro; e à exposição “As Misericórdias e a 
Arte” (coordenada pela dr.ª Isabel Pereira) em cuja abertura intervieram o 
representante da Câmara Municipal, dr. Teófilo Silva, e o vice-Provedor da 
Misericórdia - Obra da Figueira, eng.º António dos Santos e Silva. 

No jantar, em que participou o dr. José Oliveira Alves (em 
representação do Centro Regional de Segurança Social), usaram da palavra 
o dr. Luís Melo Biscaia, presidente da Assembleia Geral da Misericórdia - 
Obra da Figueira, António Mendes do Amaral (o único ex-Provedor ainda 
vivo); Carlos Cardoso, antigo presidente d’A Obra da Figueira; e o 
Provedor em exercício, eng.º António da Silva Abreu. 

Bem diferente foi a cobertura feita pelo jornal A Voz da Figueira que 
não disfarçou o incómodo das antecipações d’O Figueirense, situação que 
era decorrente do facto de Jorge Galamba Marques ser, simultaneamente, 
administrador deste jornal (que também assinava notícias) e dirigente da 
Misericórdia - Obra da Figueira. 

Por isso os ecos dos referidos acontecimentos, limitaram-se ao mínimo 
e sem qualquer ilustração fotográfica, sendo a sua publicação dispersa por 
três edições. Deste modo, no dia 14 de Dezembro, A Voz da Figueira 
colocava na primeira página a seguinte chamada: ”Uma boa prenda nas 
brilhantes comemorações dos 150 anos da Misericórdia/Obra da Figueira: 
colocação da primeira pedra do novo lar para idosos a construir nos 
terrenos da Mata”. O continuado, sem qualquer indicação vinha na  
página 7, e não era mais do que a reprodução do programa. 

Esta indiferença jornalística deve ter provocado alguma reacção por 
parte dos dirigentes da Misericórdia - Obra da Figueira e, certamente, de 
alguns assinantes o que ajuda a compreender o modo como o assunto 
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voltou a ser abordado, desta vez na edição do dia 21 de Dezembro. Ou 
seja, na página 7, novamente, foram fornecidas algumas indicações que 
deveriam fazer parte das notícias anteriores, sendo inseridas de forma 
desconexa. 

 

 

Com efeito, era agora dito que o padre João Veríssimo lançou a bênção 
sobre a primeira pedra do “novo lar de homenagem a José Silva Soares”, e 
que o representante da Câmara, dr. Abílio Bastos, “teve palavras de 
homenagem aos figueirenses do passado que souberam erguer uma obra 
que em tudo visou proteger, reconhecer e dignificar os que venderam a sua 
força de trabalho”. Sobre as características do Lar José da Silva Soares dizia 
A Voz da Figueira que “erguer-se-á na parte mais alta do saudoso Campo 

Para presidir às cerimónias de inauguração do Lar Silva Soares foi convidado o Ministro Fernando 
Nogueira. Neste acto, a Câmara Municipal fez-se representar pela vereadora Virgínia Pinto que 
viria a ser vice-Provedora da Misericórdia – Obra da Figueira (Foto José Santos) 
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da Mata e nas traseiras do actual Lar Costa Ramos. É projectista o 
conhecido técnico José Isaías Cardoso. O airoso imóvel terá entrada pela 
Rua Heróis do Ultramar, comportará 4 pisos (um é cave) e a sua volumetria 
é dimensionada horizontalmente, enquadrada no ambiente envolvente. 
Terá 28 quartos e capacidade para 56 utentes. Servirá de prolongamento 
das estruturas actuais e o seu custo orçará entre 100 e 200 mil contos. 

“A propósito, o grande impulsionador desta instituição de caridade e 
assistência da nossa terra, eng.º António da Silva Abreu disse: - A 
Misericórdia - Obra da Figueira tem meios para financiar a sua construção, 
mas não para a sua manutenção, pelo que irá ser pedida colaboração ao 
Centro Regional de Segurança Social”. 

Posteriormente, na edição de 9 de Maio de 1991,A Voz da Figueira 
retomava o assunto, colocando na primeira página, com destaque, a 
seguinte informação: ”Lar José Silva Soares em fase de acabamentos é 
outro grande empreendimento da Misericórdia/Obra da Figueira para 
idosos”. 

Esta chamada, sem ser completada com qualquer outra informação, 
pretendeu ser apenas uma antecipação, na medida em que o jornal não 
incluiu as informações fornecidas num encontro dos dirigentes da 
instituição com a imprensa.  

Como é compreensível, um tratamento mais efusivo foi dado pel’O 
Figueirense que, logo no dia seguinte (dia 10 de Maio), dava à estampa 
informações sobre a inauguração do Lar José da Silva Soares, a realizar no 
dia 13 de Junho. 

A notícia, elaborada com as informações fornecidas na já referida 

conferência de imprensa, ilustrada com fotos e assinada por Cecília Duarte, 

dizia em título que já tinham sido investidos 220 mil contos e que o novo 

Lar de apoio à 3.ª Idade tinha “como finalidade responder às longas listas 

de espera que, infelizmente, são cada vez mais numerosas”. Citando o vice-

Provedor, eng.º António dos Santos e Silva, a jornalista sublinhava que “as 

carências de alojamento de idosos são muito grandes e, portanto, a 

Misericórdia sentiu-se incentivada para acolher parte dos idosos que 



 Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

 

341 
 

queriam entrar e não tinham vaga”. No prosseguimento, o vice-Provedor 

afirmou ainda que ”Este projecto não é um ‘armazém’ para idosos” e 

realçou que “nos 13 quartos (4x8 metros) com duas camas, poderá ficar 

um casal, ou duas pessoas do mesmo sexo, havendo em cada quarto uma 

casa de banho (…)”. Quanto ao conforto, o eng.º António dos Santos e 

Silva realçava que o utente que vier a usufruir as instalações “passará um 

resto de vida agradável, com óptimo conforto material, apesar da família 

muitas vezes não se poder substituir”. 

Na parte final da peça jornalística vinha a informação de que “O custo 
mensal desta estada irá rondar os 30 e tal contos por pessoa, para além do 
habitual donativo à entrada”. 

Desta feita, a inauguração do Lar José Silva Soares mereceu um 
tratamento mais pródigo por parte d’A Voz da Figueira, estendendo-se o 
seu fervor informativo até finais de Julho. Assim, na edição de 16/5/1991, 
este jornal, laborando sobre as mesmas informações fornecidas pelos 
dirigentes da Misericórdia - Obra da Figueira, destacava na primeira página: 
“É a 13 de Junho a inauguração de mais uma maravilhosa obra para  
52 utentes: Lar José da Silva Soares para recolher idosos carenciados de 
assistência afectiva”. 

Com o mesmo título, a notícia que continuava na última página, 
prosseguia com outras informações, pois referia que “tendo como patrono 
José da Silva Soares (que deixou o seu nome ligado ao campo da 
filantropia) a Misericórdia/Obra da Figueira está em plena actividade para 
pôr em funcionamento dentro de pouco tempo, mais uma valiosa obra 
assistencial, erigida nos antigos terrenos do Campo da Mata”. Depois, 
realçando o convite que fora dirigido aos jornais, A Voz da Figueira 
justificava-o como modo de “fazerem uma visita àquilo que a maioria dos 
figueirenses ainda nem sequer se apercebeu que está a andar em ritmo 
diabólico”. 

 Aludia ainda o jornal às informações do Provedor, eng.º António da 

Silva Abreu, garantindo que o Lar José da Silva Soares “funcionará em 

moldes diferentes dos restantes tutelados pela Misericórdia/Obra da 
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Figueira, pois destina-se a apoiar, prioritariamente, pessoas carecidas de 

assistência afectiva”. 

Salientando que a obra iria importar em 220 mil contos para servir 52 

utentes, a notícia finalizava com a consideração de que ”é uma obra para 

admirar e cuidar com grande carinho que alguém disse que era demais para 

a Figueira. Não será com certeza”. 

No início do mês de Junho de 1991, os jornais figueirenses noticiaram 
que o Provedor, eng.º António da Silva Abreu, recebera das mãos do 
Presidente da República (Mário Soares) nas cerimónias do 10 de Junho, em 
Tomar, as insígnias de oficial da Ordem de Mérito. 

Esta informação, que foi difundida com algum laconismo por parte d’O 
Figueirense, já mereceu adjectivação diferente nas colunas d’A Voz da 
Figueira (13/6/1991) que rotulou o homenageado como “pessoa 
sobejamente conhecida nesta cidade e desde 1978, provedor da Santa Casa 
da Misericórdia/Obra da Figueira”. Quanto à justificação da distinção, o 
jornal sublinhava que ela “premeia a notável obra que o mesmo vem 
realizando à frente daquela instituição em que é justo destacar: Lar de Santo 

António (100 utentes); Lar Costa Ramos (40 meninas); Lar Silva Soares ‒ 

a inaugurar no próximo mês de Julho ‒ 52 idosos (…)”. 

Na edição da semana seguinte, dia 20, A Voz da Figueira colocava na 
primeira página, sem qualquer comentário a seguinte informação: “2.000 
pessoas receberam pão e cravos na data do 9.º aniversário do Lar de Santo 
António”. 

Afinal, a inauguração do Lar José da Silva Soares não foi efectuada no 
dia 13 de Junho, mas sim em Julho, tendo até A Voz da Figueira conseguido 
um brilharete (edição de 11 de Junho) pois, para além de se antecipar um 
dia em relação ao concorrente O Figueirense, até informou correctamente 
sobre a figura governamental que iria estar presente, e que era o Ministro 
Fernando Nogueira. 

Tratou-se, efectivamete, de “um furo jornalístico”, pois no dia seguinte 

O Figueirense, ainda inseria na primeira página a informação de que “Cavaco 

Silva inaugura, domingo, Lar Silva Soares”, remetendo para a página 8, as 
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informações sobre o programa. Esta situação era resultante do facto deste 

jornal, por não possuir oficinas gráficas próprias, ter de entregar os 

originais com antecedência no local onde era composto e impresso.  

Mas foi, de facto, no dia 14 de Julho, que tiveram lugar as cerimónias 

inaugurais com a presença do Ministro da Presidência e da Defesa, 

Fernando Nogueira. 

 

 

Os ecos deste acontecimento foram publicados no dia 19, n’O 
Figueirense, enquanto que A Voz da Figueira só os reportou na semana 
seguinte, ou seja no dia 25. 

O complexo do edifício que homenageia José da Silva Soares, engloba um Lar, o Auditório 

Afonso Ernesto de Barros, e o Centro Clínico 
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Ambos os jornais limitaram os seus trabalhos, praticamente, ao 
acompanhamento do programa citando uma ou outra expressão do 
Provedor (nomeadamente quanto à necessidade do apoio oficial para o 
funcionamento do Lar) e do membro do Governo, que enalteceu o esforço 
da Misericórdia - Obra da Figueira. 

Os relatos informavam ainda que a bênção do edifício, da autoria do 
arquitecto Isaías Cardoso, fora lançada pelo Bispo D. João Alves, tendo 
estado presente em representação da Câmara Municipal, a vereadora dr.ª 
Virginia Pinto. As cerimónias foram enquadradas, artisticamente, pela 
Filarmónica de Maiorca e Rancho Típico de Ançã. 

 

Em Julho de 1992, a cidade viveu, festivamente, no dia 4 de Julho, a 
inauguração do Pavilhão do Ginásio Clube Figueirense (posteriormente, 
designado por Pavilhão Jorge Galamba Marques) como homenagem ao 
seu grande obreiro. Aos actos inaugurais presidiu o ministro Fernando 
Nogueira.  

 

A Misericórdia - Obra da Figueira celebrou as festas de Santo António 
com um programa que incluiu no dia 12, para além de um convívio de todo 
o pessoal, uma exposição-venda de artesanato produzido pelos utentes dos 
Lares de Santo António, e Costa Ramos, que foi apresentada no Largo 
fronteiro (antigo Pátio de Santo António e que, mais tarde, passou a ser o 
Largo José da Silva Soares). No dia seguinte, realizaram-se a tradicional 
distribuição do pão e as celebrações religiosas, assim como os convívios 
que envolveram os utentes e dirigentes. 

Registe-se o facto do artesanato, como expressão lúdica e artística das 
actividades dos utentes, ter passado a ter uma representatividade 
significativa nas manifestações culturais da Misericórdia - Obra da Figueira. 
Por isso, nas festas natalícias de 1993, foi realizada no Auditório do Lar 
Silva Soares, uma exposição-venda, com mais de 2.000 peças executados 
pelas jovens e idosos dos Lares Costa Ramos e Santo António. 

A notícia sobre esta realização foi publicada n’O Figueirense de 

10/12/1993 e através dela soube-se que a organização da iniciativa fora 
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proposta e realizada pela directora Olga Santos e que, nos cinco primeiros 

dias, já tinham sido vendidos artigos no valor de 1.250 contos. 

Em 1993, na sequência de um artigo publicado no jornal A Linha do 
Oeste, relativamente a casos que teriam ocorrido no Lar Silva Soares, as 
irmãs religiosas (Confraria da Divina Providência e Sagrada Família) 
decidiram rescindir o acordo de colaboração com a instituição, não 
obstante os esforços desenvolvidos pela Mesa Administrativa. As suas 
funções seriam retomadas em Março de 1994, em virtude da renegociação 
de novo protocolo.  

Mas ainda em Dezembro de 1993, no dia 15 de Dezembro, reuniu-se a 
Assembleia Geral para eleição dos corpos directivos para o triénio  
1994-1996, e no início dos trabalhos, o presidente, dr. Luís Melo Biscaia, 
elucidou os presentes sobre as recentes alterações à legislação que regulava 
os actos eleitorais, pelo que, doravante, só poderiam ser “eleitos 
consecutivamente para dois mandatos” aqueles a quem a Assembleia Geral 
reconhecesse “que era impossível ou inconveniente proceder à sua 
substituição”. Por outro lado, as listas dos candidatos teriam de ser 
subscritas por um número de associados nunca inferior a cinco, e teriam 
de dar entrada na secretaria, pelo menos, dez dias antes do acto eleitoral  

A composição do elenco que iria gerir a Misericórdia ‒ Obra da 
Figueira até 1996, tinha na presidência da Assembleia Geral, novamente, o 
dr. Luís Melo Biscaia, sendo secretários o cap. Rocha Santos e António 
Antunes Marinheiro. Na Mesa Administrativa também continuava como 
Provedor, o eng.º António da Silva Abreu e, como vice-Provedor, o eng.º 
António dos Santos e Silva; os secretários eram o eng.º José Pinto dos Reis 
e Jorge Galamba Marques; o tesoureiro, José Ferreira Garcia; vogais: Maria 
Manuela Simões Marinheiro e eng.º Carlos Horácio Barosa; Conselho 
Fiscal: cor. Aníbal Viegas (presidente), Eugénio da Silva Reis e João 
Ramalho Brás (vogais). 

Os membros da Misericórdia - Obra da Figueira viriam a ser 
convocados para uma outra reunião da Assembleia Geral, desta feita 
extraordinária, a realizar no dia 23 de Maio (1994), constando da respectiva 
agenda assuntos relativos à expropriação pela Junta Autónoma das 
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Estradas (J.A.E.) de parcelas de terreno na Salmanha (Vila Verde) e 
Maiorca; da venda de outra parcela à Câmara Municipal no lugar de 
Carritos, para captação de água; e inclusão da parcela de terreno  
revertida da Câmara Municipal, na urbanização da Quinta do Alto de  
S. João. 

Um ano depois, ou seja em 1995, igualmente no mês de Maio, os 
associados voltaram a ser ouvidos, desta feita por causa da alienação de 
uma casa de habitação no Largo Pereira dos Santos. 

As festas em honra de Santo António, para além de celebrarem o 
padroeiro, tornaram-se também uma manifestação frequentada pela 
população figueirense. Por isso, o seu programa passou a incluir, não 
apenas grupos folclóricos, ou etnográficos locais, mas também 
agrupamentos de outra expressão artística, vindos de outras áreas do país. 

Deste modo, em 1995, se no Largo Silva Soares esteve patente uma 
quermesse com artesanato produzido pelos utentes, já no Auditório 
actuaram a Tuna “Bruna” da Universidade Internacional da Figueira da 
Foz e a Orquestra Típica Albicastrense. 

 

As habituais celebrações religiosas contaram com a colaboração do 
Coral da Paróquia de Buarcos, salientando-se a realização da primeira 
edição dos “Casamentos de Santo António” (com dois casais). 

O arraial de Santo 
António constitui, há já 
vários anos, uma nova 
centralidade na 
animação popular 
figueirense 
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No mês de Novembro, o Prof. Cavaco Silva, no âmbito da pré-
campanha para as eleições à Presidência da República, passou pela Figueira 
da Foz, sendo convidado a visitar as instalações da Misericórdia - Obra da 
Figueira. O ex-Primeiro Ministro (que viria a ser derrotado pelo dr. Jorge 
Sampaio) declarou, então, ao semanário O Figueirense que resolvera “aceitar 
este convite para corrigir um erro que fiz ao não ter conseguido encontrar 
tempo para me deslocar aqui. Aqui estou hoje com muita satisfação.” 

  No ano de 1996, ocorreu o 800.º aniversário do nascimento de Santo 
António, efeméride que foi celebrada com uma série de realizações 
organizadas, de forma conjunta, pela Misericórdia - Obra da Figueira e 
Câmara Municipal. 

O programa foi iniciado no dia 10 de Fevereiro, com uma palestra 
proferida pelo eng.º António dos Santos e Silva, no Auditório Municipal, 
subordinada ao tema “Santo António: santo popular, português e 
universal” e com a abertura de uma exposição sobre o culto antoniano, 
organizada pela dr.ª Isabel Pereira. Também neste dia, o prelado da diocese 
de Coimbra, D. João Alves, celebrou missa na igreja da Misericórdia, 
celebração que foi acompanhado a cânticos pelo Coral do Instituto 
Gregoriano de Lisboa. 

Associou-se ao programa comemorativo do 800.º aniversário do 
patrono do Lar, a Troupe Recreativa Brenhense que levou à cena, por 
diversas vezes, na sua casa de espectáculos, em Brenha, a peça com o título 
“Santo António”. 

Alguns dias depois (22), no Lar Silva Soares esteve patente uma 
exposição alusiva ao taumaturgo e no auditório actuou o Coral David de 
Sousa, antecedendo uma palestra proferida pelo padre dr. Victor Melícias, 
então presidente da União das Misericórdias Portuguesas. 

Em Junho, tiveram lugar as tradicionais festas de Santo António como 
“santo popular” que incluíram a celebração de casamentos, cujo número 
de noivos não foi divulgado, bem como a distribuição de cravos e pão. A 
parte recreativa foi animada pela Tuna da Universidade Internacional e 
Rancho Etnográfico de Carvalhais de Lavos. 

Na parte final de 1996, a Assembleia Geral da Misericórdia - Obra da 
Figueira reuniu-se por duas vezes. A primeira, no dia 2 de Agosto, por 
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causa da “venda de metade indivisa da propriedade mista denominada 
Pomarinho, localizada no lugar de Monte do Pomarinho, freguesia da Boa-
Fé, concelho de Évora”. A segunda, realizada no dia 6 de Dezembro, teve 

como único ponto, a eleição dos corpos gerentes para o triénio 1997‒1999. 

Entretanto, no auditório do Lar Silva Soares, decorreu entre 1 e 13 de 
Dezembro, uma exposição-venda de Natal.
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PARTE 8 
 

COMEÇO DO SÉCULO XXI 
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I ‒ NOVOS PARADIGMAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

Foi em meados de Janeiro de 1997, que a comunicação social 
figueirense divulgou a nova formação dos órgãos directivos da 
Misericórdia - Obra da Figueira, cuja constituição era a seguinte: 

Assembleia Geral ‒ dr. Luís Melo Biscaia (presidente), Nuno Amílcar 
Pereira da Silva e eng.º José Ramires Vasconcelos Freitas (secretários); 
Mesa Administrativa: eng.º António da Silva Abreu (Provedor), eng.º 
Daniel Martins dos Santos (vice-Provedor), eng.º José Pinto dos Reis e dr.ª 
Maria José Freitas (secretários), cap. Jorge Rocha Santos (tesoureiro), Jorge 
Galamba Marques e dr. Joaquim Barros de Sousa (vogais); Conselho Fiscal: 
cor. Aníbal Viegas (presidente), Eugénio da Silva Reis e João Ramalho Brás 
(vogais). 

No decorrer dos primeiros tempos do mandato não há conhecimento 
de que a Mesa tenha tomado grandes iniciativas, sabendo-se apenas que foi 
dada continuidade à realização dos festejos em honra de Santo António 
que decorreram nos moldes tradicionais, nos dias 12 e 13 de Junho. 

Do programa das festas de Santo António constou a actuação do 
Rancho Etnográfico dos Cavadores do Saltadouro, que animou a 
quermesse, bem como os “casamentos de Santo António” iniciativa que, 
pelo que veio a público, não foi coroada de êxito, visto que apenas se 
realizou uma união matrimonial e um … baptizado. 

A saliência dos festejos foi, ao que parece, mais voltada para o interior, 

pois, de acordo com o que foi noticiado pel’O Figueirense teve lugar um 

jantar de confraternização, no decorrer do qual foi anunciado que a 

Misericórdia - Obra da Figueira projectava construir mais dois novos Lares, 

sendo um para doentes acamados e o outro para acolher, durante o dia, 

crianças diminuídas.  

Esta informação foi veículada pelo eng.º Daniel Santos, Provedor em 

exercício, face ao estado de saúde do titular do cargo, eng.º António da 

Silva Abreu. Como novidade registe-se que, neste período, foi iniciado o 

processo de atribuição de competências delegadas aos restantes mesários.  
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Para além das actividades já referidas, uma outra realização foi levada a 
cabo em Novembro, integrada no plano de animação e com a finalidade 
de assinalar o dia de S. Martinho. Esta animação decorreu apenas no Lar 
Silva Soares, mas, por outro lado, voltou a estar patente, durante o período 
natalício (entre 6 e 14 de Dezembro), no auditório do mesmo Lar, uma 
exposição-venda de Natal. 

 

 

 

No panorama de 1998, há a registar uma nítida intenção de alterar a 
orientação da gestão da instituição, tendo sido divulgado o “Plano de 
Acção para 2000” que nas suas rubricas dava conta da intenção de dar 
continuidade às medidas encetadas dado que “No último ano foi possível 
iniciar um vasto conjunto de medidas de gestão tendentes a corrigir, 
racionalizar e modernizar o funcionamento da instituição”, sendo notória 
a vontade de incrementar o papel das parcerias.  

Por isso, também as tradicionais festas em honra de Santo António 
tiveram um programa diferente que incluiu a bênção de uma nova viatura 
(para substituir a que existia em estado decrépito) à qual foi dado o nome 
do dr. António Sotero, sendo o acto protagonizado pelo vice-Provedor, 
eng.º Daniel Santos, e pelo mesário eng.º José Pinto dos Reis. 

Durante a 
incapacidade do 
eng.º António da 
Silva Abreu, o cargo 
de Provedor foi 
exercido, pelo vice-
Provedor,  

eng.º Daniel Santos 
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Na parte recreativa, o “arraial de Santo António” contou, durante a 
tarde, com a actuação de uma Tuna Académica e do conjunto 
“MaréKalma” e, no dia seguinte, foi realizada a distribuição do pão e 
cravos, sendo a quermesse animada pelo Rancho dos Pauliteiritos da Serra 
da Boa Viagem. 

Em Outubro, a comunicação social divulgou o que, de facto, constituía 
uma novidade e representava uma nova visão do modo como se prestava 
o trabalho assistencial. Ou seja: começava a ganhar contornos de evidência 
a ideia de que o modo de contribuir para o desenvolvimento comunitário, 
já não podia ser executado de forma isolada. 

Foi, decerto, baseado nesta concepção que a população figueirense 
tomou conhecimento de que o Hospital Distrital, o Centro de Saúde, a 
Câmara Municipal e a Misericórdia - Obra da Figueira estavam a elaborar 
um projecto inovador de apoio às pessoas idosas, no período posterior ao 
internamento. 

De acordo com este protocolo, os cuidados de saúde estariam a cargo 
do Hospital e Centro de Saúde, cabendo à Misericórdia - Obra da Figueira 
disponibilizar o apoio domiciliário e a confecção de refeições, de cujo 
transporte se incumbiria a Câmara Municipal. Todavia, este projecto, como 
mais adiante se verificará, veio a chocar com a cultura isolacionista de 
algumas das entidades intervenientes. 

Entretanto, e depois de ter experimentado algumas melhoras, o 
Provedor, eng.º António da Silva Abreu, regressou às reuniões da Mesa, 
mas no dia de 25 de Fevereiro de 1999 e na sequência do que já fora 
aprovado, decidiu não se manter no cargo, tendo aceitado a distinção de 
“Provedor Honorário” com a condição, como ficou registado na Acta, de 
não interferir “em nenhuma das decisões da Mesa Administrativa”.   

No dia 9 de Novembro, reuniu-se a Assembleia Geral para apreciação 
da Conta de Exploração Provisional do Orçamento de Investimentos e do 
Plano de Acção para 1999.  

 
O ano de 1999, representou, em termos de opinião pública, o fim-do-

século e abriu portas ao mítico ano 2000 que, no imaginário popular, 
representava a entrada num tempo novo, em todas as suas facetas. 
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E parece que esse espírito também influenciou o acto que, ainda em 
1999, sufragou o elenco directivo escolhido para dirigir a Misericórdia - 
Obra da Figueira no triénio 2000-2002, pois, na reunião da Mesa do dia  
29 de Abril, foi analisada a questão dos contributos para admissão nos 
Lares, tendo sido deliberado, por unanimidade, “rejeitar liminarmente todo 
e qualquer donativo de candidatos a utentes que tenham sido admitidos há 
menos de três anos”. 

      

 

 A reunião da Assembleia Geral para a eleição dos corpos directivos 
realizou-se no dia 21 de Dezembro, sendo a publicitação dos nomes eleitos 
feita na última edição do ano do semanário O Figueirense. 

O começo do novo milénio marcou também o início de um novo ciclo na existência da  
Misericórdia – Obra da Figueira, do qual foi testemunho a forma pública como se processou a 
tomada de posse dos novos dirigentes. A foto regista a intervenção do novo Provedor,  
dr. Joaquim de Sousa, tendo a seu lado o dr. Pedro Santana Lopes que era então o presidente 
da Câmara Municipal da Figueira da Foz 
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Neste interim, decorreu entre os dias 11 e 18 de Dezembro, no 
auditório do Lar Silva Soares, uma exposição-venda de Natal, que A Voz 
da Figueira classificava como uma forma de auxílio financeiro, dado que a 
Misericórdia - Obra da Figueira “tem em funcionamento dois Lares para 
idosos com 150 utentes, bem como um Lar para a Infância e Juventude 
com 40 jovens do sexo feminino”. 

A mesma notícia continha a informação de que a Festa de Natal iria ser 
realizada no dia 19, também no auditório do Lar Silva Soares, constando o 
espectáculo de duas partes. Na primeira participariam os utentes, e na 
segunda o Grupo “NATA” e a Tuna do MODERP (Movimento 
Democrático de Reformados e Pensionistas). 

Sobre as eleições, noticiava O Figueirense, em antetítulo, na primeira 
página: “Instituição precisa de renovação e imaginação”. Já o título era mais 
concreto: ”Joaquim de Sousa é o novo Provedor da Misericórdia - Obra 
da Figueira”. O texto, depois de fornecer dados históricos relativos à 
instituição salientava: ”Desde meados da década de 70 que António da 
Silva Abreu era o responsável pela Misericórdia, se bem que nos últimos 
anos essa tarefa tenha pertencido a Daniel Santos”. 

Foi, efectivamente, neste período que teve início o que pode ser 
considerado como a fase contemporânea da Misericórdia - Obra da 
Figueira, pois, para além da aquisição dos primeiros computadores, a Mesa 
Administrativa, adoptou uma série de medidas inovadoras, de acordo com 
a filosofia expressa na introdução ao Plano de Acção para 2000. 

Esse documento pretendia assinalar um momento de ruptura com o 
“statu quo”, porque iria ter implicações nos sectores da Administração e 
Serviços (gestação financeira, alimentação, medicamentos e saúde, 
utilização de viaturas, melhoria do sistema informático, actualização do 
cadastro do património etc.), bem como no que diz respeito à 
institucionalização dos idosos. Por isso, dentro dessa linha de orientação, 
foram tomadas medidas para erradicar o pagamento da “jóia” para 
admissão de utentes, por ser considerada uma medida injusta; foi 
disciplinado o sistema de guarda do dinheiro dos utentes; reajustadas as 
mensalidades dos utentes; elaborados regulamentos para os Lares; e 
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desenvolvidas actividades ocupacionais e de lazer. Quanto ao Pessoal, o 
Plano previa a correcção de vencimentos e a contratação de pessoal 
especializado, assim como a apresentação de uma candidatura ao Programa 
INOFOR, com vista à obtenção de fundos para a organização de Cursos 
de Formação, abertos a colaboradores da Misericórdia - Obra da Figueira 
e das IPSS da região. 

A notícia dada pel’O Figueirense sobre a posse do novo elenco directivo 
fazia ainda eco de declarações do novo Provedor, salientando que ele “vai 
dar continuidade ao trabalho ali desenvolvido”, mas que era necessário 
“abrir a instituição à comunidade”, assim como impor disciplina  
“e algumas medidas que são urgentes tomar”. 

Confirmando, que “é preciso renovação e imaginação”, o novo 
Provedor não se alongou em considerações, reservando-se para o acto de 
posse que estava marcado para o dia 5 de Janeiro de 2000. 

Os membros dos corpos directivos empossados foram os seguintes: 
Assembleia Geral-dr. Luís Melo Biscaia (presidente), Nuno Amílcar Pereira 
da Silva e eng.º José Ramires Vasconcelos Freitas (secretários); Mesa 
Administrativa: dr. Joaquim de Sousa (Provedor), eng.º Daniel Martins 
Santos (vice-Provedor), drª Maria José Freitas e cap. Jorge Rocha Santos 
(secretários), Jorge Galamba Marques (tesoureiro), António Martins de 
Oliveira e dr.ª Ana Margarida Figueiredo Coelho (vogais). Conselho Fiscal: 
coronel Aníbal dos Santos Viegas (presidente), João Ramalho Brás e Carlos 
Neto Cardanho (vogais). 
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II ‒ REFORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 
 

De facto a entrada do ano 2000, não marcou somente o início de um 
novo milénio, nem foi apenas a introdução de um novo século, dado que 
a nível da gestão da Misericórdia - Obra da Figueira, incrementou uma 
nova estrutura funcional de modo a corresponder aos modelos que, com 
alguma tibieza, vinham a ser experimentados, em algumas IPSS 
(Instituições Particulares de Solidariedade Social). 

É sabido, e reconhecido, que ao contrário de outras nações europeias, 

em Portugal o Estado ‒ Providência ainda não tinha ultrapassado os 
patamares mínimos no que dizia respeito à assistência social. Daí a razão 
do aparecimento em cena de uma considerável quantidade de organizações 
associativas que viriam a ser designadas, genericamente, como 
representantes da “sociedade civil”, organizações que, assentavam no 
típico associativismo português.  

Inseridas, oficialmente, na área das IPSS, as Misericórdias, mormente a 
partir da fundação, em 1976, da União das Misericórdias Portuguesas 
(UMP), intensificaram de forma substancial a sua intervenção junto das 
comunidades, passando a constituir-se como parceiros privilegiados do 
Estado, com realce para o relacionamento com as famílias e suas carências. 

Face à sua tradição e implantação no terreno, as Misericórdias reuniam 
condições para a liderança de processos tendentes à suavização de 
problemas de ordem económica e social, mercê da sua capacidade de 
mobilização de outros agentes, o que permitiu a adopção de sistemas de 
conjugação de esforços, usualmente designados como parcerias. 

Teoricamente, a formação de parcerias foi considerada como o 

caminho possível para a resolução de certos problemas sociais, mas essa 

via não estava isenta de escolhos que, quase sempre, resultavam da 

dificuldade de contornar situações de apego a práticas que, pelo seu 

excessivo formalismo, punham em causa o necessário dinamismo. 

Os dirigentes da Misericórdia - Obra da Figueira eleitos para o mandato 

2000-2002, deram natural seguimento às medidas encetadas pela gerência 
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anterior, mas introduziram também algumas inovações, de que é exemplo, 

o modo como decorreu, no dia 5 de Janeiro, o acto de posse. 

Tendo sido aberto à comunicação social, esse facto, por si só, constituiu 
um rompimento com o passado e não apenas no sentido formal. De facto, 
e ainda que não possa ser considerada uma inovação a verdade é que a 
partir de então o acompanhamento das reuniões da Mesa pode ser feito 
através do seu registo informático.  

Quanto à delegação de competências nos mesários, foi adoptada a 
designação de “pelouros”, numa clara analogia com a orgânica camarária. 
O Provedor, dr. Joaquim de Sousa, acumulou o cargo com a gestão do 
Pessoal e, no restante os “pelouros” ficaram distribuídos do seguinte 
modo: Património e Obras (vice-Provedor, eng.º Daniel Santos); 
Informática e Acompanhamento dos Lares (dr.ª Maria José Freitas); 
Capelas e Assistência Religiosa (cap. Rocha Santos); Serviços Financeiros 
(Jorge Galamba Marques); Acompanhamento do Lar de Crianças e Jovens 
(dr.ª Ana Margarida Coelho); Animação Cultural e Social (António Martins 
de Oliveira). Como Directora dos Lares continuou a técnica Olga Santos. 

Fazendo fé nos relatos da comunicação social, o novo Provedor 
considerou a sua missão como “um trabalho para vários anos” e elegeu 
como objectivo prioritário o apoio domiciliário, de modo a minimizar as 
listas de espera, assim como defendeu a criação de um serviço de apoio a 
acamados, que era uma lacuna concelhia. 

Logo após, e na sequência de uma reunião com os representantes das 
principais estruturas orgânicas, realizada no dia 6 de Janeiro, foi divulgado 
um comunicado sobre as actividades a desenvolver no ano em curso, tendo 
em vista a animação dos idosos, programa que envolveria festas, 
exposições etc., bem como as de “animação corrente”, com a participação 
de agrupamentos concelhios e, eventualmente, dos utentes. Estas 
actividades seriam complementadas com visitas guiadas e passeios, para 
além de sessões de manutenção física e ateliês temporários. 

Por outro lado, tendo em vista preencher as horas do dia e, 
simultaneamente, fomentar de forma humanizada as colaborações 
voluntárias, a Mesa Administrativa deliberou conceder atribuições 
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pecuniárias aos utentes que assim o entedessem (dentro das suas condições 
físicas), nomeadamente, no sector da jardinagem. 

No que diz respeito à orgânica interna foi deliberado proceder à 
calendarização dos projectos. Assim, nos de curto prazo, foi incluída a 
remodelação da cozinha do Lar de Santo António; a médio prazo, os 
projectos relativos à alteração do muro do cemitério e à melhoria dos 
esgotos pluviais; para o período definido como de médio-longo prazo 
foram remetidos os planos relacionados com a remodelação da zona 
envolvente dos Lares, com a instalação de uma zona de Lazer, e a 
construção de dois edifícios destinados a habitação, cuja venda serviria de 
suporte às restantes obras; quanto ao longo prazo, os projectos aprovados 
tinham a ver com a construção de um edifício destinado a “Lar de grandes 
dependentes”, no local designado por “pombal”. 

Nesta primeira reunião da Mesa foi feita, pelo tesoureiro cessante (cap. 
Rocha Santos) uma demonstração dos saldos das contas bancárias com os 
seguintes resultados: Depósitos à Ordem, 7.585.010$00; Depósitos a 
Prazo, 27.915.000$00; Títulos: 1.095.629$00. Foi ainda deliberado 
estabelecer um contrato de prestação de serviços de saúde com o 
Consultório Polidisciplinar da Ponte Galante.  

A parceria que envolvia a Misericórdia - Obra da Figueira e outras 
entidades locais, a cujo protocolo dera assentimento o anterior elenco 
directivo, viria a merecer fortes críticas que passaram para a opinião 
pública, como se percebe pela informação fornecida pelo jornal A Voz da 
Figueira (edição de 13/01/2000), transcrevendo uma notícia do Diário de 
Coimbra, na qual o Provedor anunciava que iria “pedir responsabilidades ao 
Hospital Distrital da Figueira da Foz pelos eventuais prejuízos causados 
pela não concretização do protocolo para criação de um sistema de apoio 
domiciliário”. 

O motivo desta reacção prendia-se com o facto da Administração do 

Hospital ter dado preferência à Associação Goltz de Carvalho, com 

consequências para a Misericórdia - Obra da Figueira que, entretanto, tinha 

procedido à remodelação de infra-estruturas, nomeadamente cozinhas e 

refeitório. 
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Este assunto gerou uma viva polémica que se arrastou por algum 
tempo, envolvendo ainda outras organizações, como a CERCIFOZ. 

Na segunda reunião da nova Mesa Administrativa, o Provedor 
apresentou uma proposta, que foi aprovada por unanimidade, e que 
preconizava uma nova metodologia relativamente à admissão de utentes 
nos Lares de Santo António, e Silva Soares, assim como estipulava os 
preços para utilização da capela para casamentos e baptizados, contendo 
regalias para os associados. 

Foi também aprovada a decisão do aumento da participação no capital 
social do Coliseu Figueirense (Praça de Touros), anunciando ainda o 
Provedor que fora formalizado junto dos eng.os António dos Santos e Silva, 
e José Pinto dos Reis, o pedido para “escreverem a História da 
Misericórdia”. 

Relativamente ao Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII), o 
Provedor deu conta da reunião que tivera com elementos do Conselho de 
Administração do Hospital Distrital “os quais solicitaram insistentemente 
o regresso da Misericórdia - Obra da Figueira” à parceria constituída para 
executar aquele projecto. 

Por proposta do presidente do Conselho Fiscal, cor. Aníbal Viegas, foi 
aprovada, na reunião da Mesa de 24/2/2000, a atribuição do título de 
“Sócio Honorário” a Eugénio da Silva Reis. Nesta mesma reunião, foi 
analisada a possibilidade do estabelecimento de um protocolo (em regime 
de reciprocidade) com outras colectividades figueirenses com afinidades 
históricas, complementaridade de objectivos e tradição de amistosa 
colaboração, que eram o Ginásio Clube Figueirense, Cruz Vermelha, 
Bombeiros Voluntários e Assembleia Figueirense. 

Quanto à situação económica da Misericórdia - Obra da Figueira, os 

mesários congratularam-se com o facto da despesa com o pessoal ter 

descido de 800 para 727.089$00 (pelo facto de ter sido estabelecido um 

contrato com uma empresa de limpeza), não obstante terem sido 

efectuadas admissões e promoções.  

A questão do Projecto de Apoio Integrado a Idosos (PAII), como já 
foi frisado, não teve um percurso linear e na reunião do dia 9 de Março 
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(2000), a Mesa da Misericórdia - Obra da Figueira, face a um ofício da 
Administração do Hospital Distrital, deliberou, por unanimidade, “voltar a 
integrar o Projecto atendendo às repetidas insistências do Conselho de 
Administração do Hospital Distrital” porque as suas posições, 
relativamente a este assunto eram favoráveis à Misericórdia.  

Esta alteração foi justificada pela Mesa pelo facto de ter sido “tomada 
em consideração que será respeitado o projecto inicial e que os membros 
da Comissão que o vai supervisionar merecem total confiança”. Por tudo 
isto, a Misericórdia - Obra da Figueira deixava cair uma das suas 
reivindicações que consistia “na substituição do Director e Presidente do 
Conselho de Administração do Hospital”. 

Não obstante estas cedências, o processo viria a conhecer outras 
incidências que se prolongaram até Outubro de 2003, altura em que a 
Misericórdia - Obra da Figueira considerou que estavam reunidas as 
condições para que se pudesse verificar a sua participação. 

Concordância recebeu também, na mencionada reunião, um assunto 
que se arrastava há décadas (desde o tempo do Visconde da Marinha 
Grande) e que dizia respeito aos terrenos do Jardim-Escola João de Deus, 
que, como é sabido, foi mandado erigir pela Misericórdia. A venda desse 
espaço, de acordo com a Acta, foi efectuada, por um preço simbólico. 

Um outro assunto, relativo à assistência a pessoas carenciadas, levou 
 a Mesa a interpelar o Centro Regional de Segurança Social, visto que a 
Misericórdia fornecia, gratuitamente, “centenas de refeições a carenciados 
indicados por aqueles Serviços”, pelo que se solicitava a celebração de “um 
acordo atípico” a exemplo do que acontecia com a Cozinha Económica de 
Coimbra.  
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III ‒ REMODELAÇÃO DA MESA ADMINISTRATIVA 
 

No mês de Maio (2000), a Misericórdia - Obra da Figueira esteve 
representada no Congresso comemorativo dos 500 anos das Misericórdias 
Portuguesas, que decorreu na cidade brasileira de Salvador (Baía), 
representação que esteve a cargo do mesário Jorge Galamba Marques, que 
se deslocou a expensas suas. 

Em Agosto, na reunião do dia 5, foi analisado o pedido de demissão 
apresentado pelo vice-Provedor eng.º Daniel Santos, tendo sido lida a carta 
dirigida ao Provedor, nos termos que se transcrevem: “Conforme tive 
oportunidade de lhe comunicar, verbalmente, por razões que se prendem 
com o facto de me encontrar cada vez mais absorvido com outras tantas 
tarefas também importantes, designadamente na Câmara Municipal, decidi 
renunciar ao mandato na Direcção a que V. Ex.ª preside. 

“Aproveito para solicitar-lhe que apresente aos restantes membros da 
Mesa, com quem tive também o grato prazer de trabalhar, os meus 
melhores votos de bons sucessos na prossecução dos mais elevados 
objectivos da Instituição. 

“Gostaria que fizesse chegar a todos os trabalhadores da Instituição os 
meus agradecimentos pela forma como têm colaborado com a Instituição, 
designadamente no período em que, por razões conhecidas, assumi, 
interinamente, a presidência da Direcção. Finalmente aos utentes, razão 
primeira da Instituição, vão os meus melhores votos de saúde e bem-estar. 

“Continuo, Senhor Provedor, com as minhas limitações, disponível 
para a colaboração possível com a Instituição a que V. Ex.ª preside”. 

O pedido de demissão foi aceite por unanimidade, aliás, como o que 
foi apresentado, também por escrito, pela dr.ª Maria José Freitas, que 
ocupava o cargo de 1.º secretário da Mesa.  

Por força destas demissões foram chamados à efectividade de funções, 
os membros suplentes da lista, e que eram os licenciados José Américo 
Romano Ferreira e Aníbal Guilherme Correia Azevedo. 

Estas alterações implicaram alterações na constituição dos “pelouros”, 
razão pela qual o Provedor passou também a supervisionar as áreas da 
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tesouraria e serviços financeiros. Para o cargo de vice-Provedor foi 
cooptado Jorge Galamba Marques, sendo o seu lugar (tesoureiro) 
preenchido por Aníbal Correia Azevedo. Por sua vez, o cap. Jorge Rocha 
Santos (1.º secretário) ficou com as áreas relativas à capela, assistência 
religiosa e Serviços de Protecção Civil); José Romano Ferreira  
(2.º secretário) com as que diziam respeito aos Lares de Idosos e 
planeamento de acções sociais; dr.ª Ana Margarida da Silva Coelho (vogal) 
com o Lar das Crianças e Jovens; e António Martins de Oliveira (vogal) 
com a animação social e cultural.  

 

 

A Mesa aprovou ainda, dentro da política de racionalização e 
aperfeiçoamento de métodos, a actualização dos serviços de informática, 
procedendo-se à ligação à Internet, assim como foi criado um endereço 
electrónico.   

Por razões turísticas e culturais, a Misericórdia - Obra da Figueira 
decidiu tomar parte numa parceria (conjuntamente com 6 Juntas de 
Freguesia e 4 associações), com vista à construção de um tradicional “barco 

Ao auditório, que 
complementa o  
Lar Silva Soares,  
foi dado o nome de 
Afonso Ernesto de 
Barros (Visconde da 
Marinha Grande) 
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de sal” para voltar a navegar no estuário do Mondego. A representação da 
instituição neste projecto foi confiada ao Director da Área de Apoio Geral, 
José Elísio Ferreira de Oliveira. 

No começo do ano de 2001, em Fevereiro, a Mesa solicitou ao 
arquitecto Carlos Cardoso, a elaboração de um projecto para recuperação 
da “Vivenda do Pinhal”, tendo em vista a sua transformação para 
instalação de um Centro de Acolhimento de Emergência. Porém, este 
desejo não seria concretizado, vindo a ser aprovada a alienação do imóvel. 

Em Julho, por proposta do Provedor, foi atribuído o nome de Afonso 
Ernesto de Barros (Visconde da Marinha Grande) ao auditório do Lar Silva 
Soares e, no final do ano, foi decidido avançar com o projecto de um 
recinto polidesportivo. A estas obras concorreram duas empresas, tendo 
sido seleccionada a firma Guilherme Gonçalves Correia &Filhos que 
executou a empreitada pela verba de 5.533.599$00. 

Em Fevereiro de 2002, José Elísio Oliveira deixou de exercer o cargo 
de Director da Área de Apoio Geral, em virtude de ter sido eleito (nas listas 
do PSD) para o cargo de vereador municipal. Para o lugar vago foi 
convidado o eng.º Carlos Pedrosa da Silva Lavoura. 

No mês seguinte, a Misericórdia - Obra da Figueira que, entretanto, 
adquirira uma nova viatura para o Apoio Domiciliário, regularizou, junto 
do Ministério da tutela, a situação relativa ao Lar Silva Soares, situação 
resultantes de um processo que se arrastava desde 1997. 
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IV ‒ CRIAÇÃO DE NOVAS VALÊNCIAS 
 

O prosseguimento da tarefa de modernização da instituição passava, 
obviamente, pelo já mencionado aprofundamento do sentido das parcerias. 

Deste modo, em Maio de 2002, foi aprovada a celebração de um 
protocolo com a Associação dos Bombeiros Voluntários, com vista a 
assegurar o transporte dos utentes. 

Na justificação apresentada pela Mesa, era tido em conta o facto de as 
instituições em causa terem objectivos complementares e, como têm 
mantido “a melhor cooperação ao longo da respectiva História” possuem, 
consequentemente, condições “para desenvolver essa cooperação em 
moldes mais alargados e permanentes de interesse mútuo”. Por isso, a 
Misericórdia procederia ao adiantamento da importância de 31.800 euros, 
adiantamento que se destinava a auxiliar a aquisição de uma Ambulância 
de Transportes Especiais (Tipo A2). Em contrapartida, os Bombeiros 
Voluntários prestavam “gratuitamente o serviço de transporte de utentes 
da Misericórdia até que o valor do mesmo perfaça o montante do 
adiantamento efectuado”. 

Ainda na mesma reunião em que foi tomada esta deliberação, o 
Provedor, dr. Joaquim de Sousa, deu conhecimento de que tinha sido 
instado no sentido de que que a Misericórdia - Obra da Figueira assumisse 
a administração da congénere de Buarcos. A Mesa entendeu que o assunto 
deveria ser objecto da devida apreciação para eventuais negociações. 

 A criação de uma nova valência, o ATL (Actividades dos Tempos 
Livres) foi aprovado na reunião da Mesa 18/9/2002, sendo referido na 
respectiva Acta, que a deliberação era devida “ às inúmeras solicitações que 
se têm recebido, indiciadoras de um grande défice nesta valência”. 

O seu funcionamento foi iniciado nas instalações da Misericórdia, com 
30 crianças, tendo sido, posteriormente, transferido para a Escola Conde 
Ferreira, através de um contrato de arrendamento com a Câmara 
Municipal. 

Ainda no âmbito do apoio às crianças, a Misericórdia - Obra da Figueira 
passou também a disponibilizar um serviço de refeições e prolongamento 
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de horário, ao Jardim de Infância de Buarcos, Escolas Pré-Primárias de  
S. Julião, e da Serra da Boa Viagem. 

A Mesa decidiu também encetar diligências para a constituição de uma 
empresa de “catering” tendo, por isso, incumbido ao licenciado Luís 
Miguel C. Costa Magalhães, a função de “estudar a constituição de uma 
Empresa de Inserção do Ramo da Alimentação, propriedade da 
Misericórdia, designada de ‘Catering Obra da Figueira´ e de elaborar a 
respectiva candidatura a apoios do I.E.F.P.” 

Esta candidatura viria, mais tarde, a ser indeferida, mas foi decidido 
dar-lhe continuidade pelo que se procedeu “às diligências necessárias à 
criação da referida empresa, prescindindo da candidatura”. 

Além disso, na mesma ocasião, foram pedidos orçamentos para a 
execução de uma medalha representativa da Misericórdia - Obra da 
Figueira, visto estarem esgotadas as que tinham sido cunhadas para evocar 
os 150 anos da fundação da Santa Casa da Misericórdia. Para esse fim, foi 
solicitada a colaboração do artista Francisco Simões. 

Nos dois últimos meses do ano. foram realizadas duas reuniões da 
Assembleia Geral da Misericórdia - Obra da Figueira. Na primeira, que 
ocorreu no dia 14 de Novembro, a respectiva agenda continha dois pontos, 
sendo o primeiro respeitante à aprovação do Plano de Acção e da Conta 
de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos para 2003, 
enquanto que na segunda, o ponto da ordem de trabalhos relacionava-se 
com a concessão de autorização, nos termos estatutários, “para a eventual 
prorrogação dos mandatos de alguns membros dos corpos gerentes”. 

Face a essas decisões, realizaram-se no dia 3 de Dezembro, as eleições 
para o triénio 2003-2005, sendo de salientar que, pela primeira vez, nos 
corpos directivos da Misericórdia - Obra da Figueira passaram a ter assento 
representantes das “colectividades associadas”, nos termos dos protocolos, 
anteriormente, rubricados. Consequentemente, os órgãos estatutários 

ficaram preenchidos do seguinte modo: Assembleia Geral ‒ dr. Luís Melo 
Biscaia (presidente); secretários Nuno Amílcar Pereira da Silva e Ginásio 
Clube Figueirense (representado por Jorge Galamba Marques).  
O Conselho Fiscal manteve a mesma formação, ou seja com o cor. Aníbal 
dos Santos Viegas (presidente) e os vogais, João Ramalho Brás e Carlos 
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Cardanho Neto. Por seu turno, a Mesa Administrativa registou algumas 
alterações, com reflexos, na distribuição dos pelouros. Deste modo, o 
Provedor, dr. Joaquim de Sousa, ficou com responsabilidades nos sectores 
do Pessoal, Património e Obras, Serviços de Apoio Geral e Auditório;  
o vice-Provedor, dr. Aníbal de Azevedo, no Centro de Formação, 
Informática, Projecto do “Catering Obra da Figueira”; o 1.º secretário, 
Victor Coelho, no Lar de Santo António, Animação Social e Cultural;  
o 2.º Secretário, dr.ª Virgínia Pinto, no Lar Costa Ramos, Serviço do ATL, 
Assistência Religiosa, igreja de Santo António e capela do Lar Silva Soares, 
e projecto de Reconversão da zona da antiga Mata; o tesoureiro,  
eng.º Saraiva Santos, nos Serviços Financeiros e Processo de Certificação 
de Qualidade; o vogal Nelson Fernandes, no Apoio Domiciliário, Centro 
de Dia e Serviços de Saúde; e o outro vogal, eng.º Simões Pereira, no Lar 
Silva Soares. 

O Plano de Obras para o ano de 2003, foi aprovado na reunião do dia 
5 de Fevereiro e, em traços gerais, contemplava os seguintes projectos: 
Reabilitação e Conservação do Lar de Santo António; no Lar Silva Soares, 
adaptação da cave para armazém e serviço de aprovisionamento, 
conservação exterior e remodelação do sistema de esgotos; arranjo exterior 
do recinto polidesportivo e do muro do cemitério com a instalação de 
iluminação e floreiras; execução do muro confinante com a Rua Heróis do 
Ultramar. 

Na mesma reunião, o tesoureiro, eng.º Saraiva Santos, propôs a 
celebração de um protocolo com uma das Universidades da Figueira da 
Foz [Internacional, ou Pólo da Católica], ou com o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional (I.E.F.P.) possibilitando o estágio na Misericórdia 
- Obra da Figueira, de recém formados em Gestão. 

Entretanto, na reunião da Mesa efectuada no dia 7 de Abril, o mesário 
Nelson Fernandes deu a conhecer que estavam em curso diligências no 
sentido de ser celebrado entre o Hospital Distrital e a Misericórdia - Obra 
da Figueira, um acordo que tinha como finalidade possibilitar “a prestação 
de serviços de saúde aos residentes dos Lares da instituição”. 

No mês seguinte, em Maio, foi aprovado um conjunto de decisões que 
visavam acautelar o encaminhamento das jovens educandas do Lar Costa 



Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

370 
 

Ramos. A proposta, que foi apresentada pela dr.ª Virgínia Pinto, 
preconizava que “após a conclusão da escolaridade mínima obrigatória, o 
seu encaminhamento deverá ser para o Ensino Profissional, tendo em vista 
a sua integração no mercado de trabalho, com formação adequada; em 
casos excepcionais, devidamente analisados, poderá ser encarada a 
continuação dos estudos, quer no Ensino Secundário, quer no Superior; 
após a conclusão do Curso Profissional ou Superior, as residentes deverão 
abandonar o Lar no prazo máximo de dois meses, proporcionando-lhes 
um subsídio equivalente a três salários mínimos, tendo em vista a 
integração na vida activa; a partir dos 18 anos, a situação será apreciada 
caso a caso, de acordo com os critérios de aproveitamento escolar, bom 
comportamento, boa integração nas actividades da instituição, 
disponibilidade, expressas por escrito, para prestação de serviços 
voluntários à instituição em áreas a definir pela Mesa Administrativa”. 

Os mesários tomaram ainda conhecimento de um outro projecto, 
elaborado pelo Prof. Eduardo Caetano, denominado Programa Funcional, 
que se baseava na construção de um novo edifício destinado  
a internamentos prolongados, consultas, apartamentos protegidos, e 
medicina física e de reabilitação. 

O regulamento relativo às educandas do Lar Costa Ramos, foi 

aprovado, na generalidade, na reunião da Mesa do mês seguinte (dia 26 de 

Junho), ocasião em que foram também aprovadas as normas reguladoras 

do Centro de Actividades dos Tempos Livres (ATL). Tendo em vista a 

ampliação da esfera de acção da Misericórdia - Obra da Figueira, foi, 

igualmente, analisada a hipótese de recuperação do edifício existente na 

propriedade da Salmanha “com vista à instalação de um Lar e Centro de 

Dia para servir a freguesia de Vila Verde, e também para orientar para lá 

os idosos mais vocacionados para a agricultura”. 

Nesta reunião foi lido o pedido de demissão do eng.º António Simões 

Pereira (vogal) sobre o qual se pronunciaram o vice-Provedor, Aníbal de 

Azevedo; o tesoureiro, Saraiva Santos; e a 2.ª secretária, Virgínia Pinto, 

“que se manifestaram em desacordo com os aspectos referidos na carta”. 
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A sua demissão foi aceite, tendo o seu lugar (vogal da Mesa) sido 
preenchido por Francisco Marques Simões, a quem foi também atribuído 
o pelouro do Lar Silva Soares, bem como a “responsabilidade pela 
concepção artística de iniciativas da instituição”. Entretanto, para 
desempenhar o cargo de representante da Misericórdia no Conselho Fiscal 
do Ginásio Clube Figueirense foi indicado o vice-Provedor Aníbal de 
Azevedo. 

Na reunião dos mesários, relativa ao mês de Setembro (2003) foi 
considerada como vantajosa uma candidatura ao POEFDS (Programa 
Operacional de Emprego Formação e Desenvolvimento Social- Medida 
5.6), com o objectivo de se proceder ao desenvolvimento da Rede de 
Equipamentos e Serviços de Promoção do Desenvolvimento Social para 
as valências do Centro de Noite e Creche. Também foi aprovada uma 
candidatura ao Programa Operacional Saúde XXI, com vista à criação de 
uma Unidade de Internamento de longa duração. 

Foi ainda decidido intentar um processo judicial (após terem falhado 
as tentativas de entendimento) contra o Lar de S. Martinho do Bispo 
(Coimbra) que designava como “Lar de Santo António” uma unidade de 
protecção a menores que funcionava sob a sua tutela na Rua da Liberdade 
(Figueira da Foz), designação que ocasionava muitas (e nem sempre 
simpáticas) confusões. 

Ainda no ano de 2003, no mês de Outubro, foi dada luz verde para a 
elaboração de um estudo urbanístico e de pormenor para a zona da antiga 
Mata, e de um projecto para o edifício dos Serviços Administrativos e 
apartamentos protegidos para idosos. 
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V ‒ CENTENÁRIO D’A OBRA DA FIGUEIRA  
 

O sentido de modernização que sempre caracterizou a vida da 
instituição, acentuou-se nos últimos tempos, como se tem procurado 
demonstrar. É disso exemplo a decisão aprovada na reunião do dia 31 de 
Agosto de 2004, na qual, os mesários através de uma informação 
jornalística, tomaram conhecimento do aparecimento de uma nova 
tecnologia que consistia num “sistema de assistência domiciliária através 
do telefone”. 

Este sistema, estava a ser implantado pela empresa “Helpphone” e, de 
imediato foram estabelecidos contactos com vista à sua utilização, sendo 
assim a Misericórdia - Obra da Figueira a primeira I.P.S.S. do Distrito a 
utilizar aquelas tecnologias de inegável importância, no que dizia respeito 
ao acompanhamento e segurança dos idosos. 

 

Algum tempo depois seria feita uma demonstração, a partir da casa de 
uma utente, demonstração que foi integrada numa acção de formação 
ministrada por técnicos da referida empresa, na qual tomaram partes os 

Com a Casa da Infância António da Silva Biscaia em fundo, destaca-se, em primeiro plano, o 
recinto polidesportivo que homenageia José Sotto-Maior, o benemérito que neste espaço da 
antiga Mata construiu o primeiro campo de jogos da área urbana da Figueira da Foz 

 



Misericórdia – Obra da Figueira 

Evolução Histórica – Originalidade e Modernidade 

374 
 

Provedores da Misericórdias de Montemor-o-Velho, Soure, Arganil, e o 
Técnico de Serviço Social da Misericórdia de Vendas de Galizes. 

No mês seguinte, foi decidido alterar o planeamento da área da antiga 
Mata, com vista “a concentrar todas as valências previstas nesta zona, de 
modo a optimizar a capacidade logística instalada”. 

De acordo com o previsto, o Jardim de Infância, Creche e ATL seriam 
implantados em edifício próprio a construir, brevemente, no local do pré-
fabricado designado como “pombal”; o Bloco a situar no topo sul-
nascente, com dois edifícios, acolheria os serviços administrativos, 
apartamentos protegidos e uma unidade de cuidados continuados de saúde, 
para a qual iria ser organizada uma candidatura ao Programa Saúde XXI. 

Também foi prevista a reabilitação exterior do Lar de Santo António, 
e interiores do Lar Silva Soares; a instalação de um Centro de Noite; a 
reabilitação do Pátio Eng.º Abreu; reparação do muro confinante com a 
Rua do Hospital; ampliação do recinto polidesportivo com piscina de lazer 
e parque infantil; reparação dos arruamentos e rede de esgotos na zona 
nascente; e remodelação do muro confinante com a Rua Heróis do 
Ultramar. 

Muito embora A Obra da Figueira tivesse sido fundada em 1897, por 
iniciativa da Associação Comercial e Industrial (A.C.I.F.F.), porém, a 
aprovação dos seus estatutos, contemplando o apoio a crianças (meninas) 
só ocorreu em 1904, e no que diz respeito a idosos, em 1909. Mais tarde 
(1976), como já ficou dito, A Obra da Figueira viria a unir-se à Santa Casa 
da Misericórdia, datando de então a actual designação de Misericórdia - 
Obra da Figueira. 

Para assinalar a importância histórica e social d’A Obra da Figueira, a 
Mesa deliberou assinalar em 2004, a passagem do centenário da sua 
fundação. Contudo, por razões de funcionalidade, a efeméride só viria a 
ser evocada no dia 15 mês de Outubro, com um programa que teve 
organização dos mesários dr.ª Virgínia Pinto e Francisco Simões. 

O programa comemorativo incluiu a edição de um prato alusivo (Vista 
Alegre, com desenho de Francisco Simões) numa iniciativa conjunta  
da A.C.I.F.F. e da Misericórdia - Obra da Figueira; a abertura da nova Sala 
de Cabeleireiro, no Lar de Santo António; instalações do serviço de 
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aprovisionamento do Lar Silva Soares; a apresentação dos livros A Obra da 

Figueira ‒ Uma Consciência de Cidadania, e O Convento de Santo António, da 
autoria do eng.º António dos Santos e Silva. 

À noite, no auditório Afonso Ernesto de Barros, decorreu um sarau 
com a participação do Coral David de Sousa e o Coro dos Antigos 
Orfeonistas da Universidade de Coimbra, agrupamentos que foram 
saudados pelo dr. Luís de Melo Biscaia, presidente da Assembleia Geral da 
Misericórdia - Obra da Figueira. 
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VI ‒ CASA DA INFÂNCIA ANTÓNIO DA SILVA BISCAIA 
 

As primeiras reuniões da Mesa no ano de 2005, foram dominadas pela 
questão da adjudicação das empreitadas relativas ao Centro de Noite e à 
Casa da Infância (Creche/ATL/Jardim de Infância).  

Essas obras viriam a ser efectuadas em tempos diferentes, tendo sido 
apenas possível, neste ano, arrancar com o processo relativo ao Centro de 
Noite, mas mesmo assim com a obra a ser entregue só em Fevereiro de 
2006, à empresa Guilherme Gonçalves Correia & Filhos, pela quantia de 
124.600,00 euros.  

Tendo em conta os montantes envolvidos e o necessário equilíbrio 
financeiro, a Mesa deliberou vender toda a área da Quinta do Martilongo 
(em Verride), incluindo a parte loteada. Noutra vertente, os mesários 
tomaram a decisão de ratificar a proposta de participação com 5.000 euros 
no capital da empresa “Estruturas e Investimentos do Mondego, Agência 
de Desenvolvimento Regional S.A.” organização que tinha como 
finalidade a “promoção de infra-estruturas e equipamentos colectivos”. 

Ainda no ano de 2005, no mês de Novembro, foi alterada a alínea D 
do Art.º 12 dos Estatutos (Regalias dos Sócios), no que dizia respeito à 
utilização dos serviços sociais da instituição, nomeadamente no tocante  
à utilização da igreja de Santo António, refeições, aquisição de edições 
(livros, medalhas etc.) e preferência na admissão aos Lares. 

No mês de Dezembro, dia 20, reuniu-se a Assembleia Geral para 
eleição dos novos corpos gerentes para o triénio 2006-2008. O dr. Luís 
Melo Biscaia continuou a presidir à Assembleia Geral e como 1.º secretário 
manteve-se Nuno Amílcar Pereira da Silva. Para ocupar o cargo de  
2.º secretário, em representação do Ginásio Clube Figueirense, foi eleito o 
eng.º José António Tomé. A formação do Conselho Fiscal não sofreu 
alteração, mantendo-se o cor. Aníbal dos Santos Viegas (presidente) e os 
vogais João Ramalho Brás e Carlos Neto Cardanho. 

Alterações mais significativas verificaram-se na Mesa Administrativa 
que efectuou a sua primeira reunião no dia 27 de Janeiro, altura em que foi 
também feita a redistribuição de pelouros. Assim, o Provedor, dr. Joaquim 
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de Sousa abarcava as funções de gestão das áreas do Pessoal, Património e 
Obras, Serviços de Apoio Geral e Polidesportivo. Entretanto, à  
dr.ª Virgínia Pinto, que ascendera ao lugar de vice-Provedor, foram 
adstritos os sectores da Infância, Assistência Religiosa, Lar de Santo 
António e Obras. Os restantes pelouros ficaram distribuídos do seguinte 
modo: António Simões Oliveira (1.º Secretário), Animação Social e 
Cultural, Apoio Domiciliário e Centro de Dia, Helpphone; Francisco 
Marques Simões (2.º Secretário), Lar Silva Soares e Auditório Afonso 
Ernesto de Barros; eng.º Saraiva Santos (tesoureiro), Serviços Financeiros, 
Processo de Certificação e Impostos); Nelson Fernandes (vogal), Cuidados 
de Saúde; dr. João da Silva Ramos (vogal), Centro de Formação e Processos 
de Candidatura a Fundos Comunitários. 

Nesta primeira reunião do ano de 2006, foi ainda decidido: efectuar 
obras no Auditório Afonso Ernesto de Barros; proceder ao diagnóstico 
das peças de arte existentes e restauro da imagem de S. Francisco; constituir 
uma associação de formação social, para funcionar em parceria com o 
Ministério da Saúde. 

No mês seguinte, em Fevereiro, os membros executivos da 
Misericórdia - Obra da Figueira procederam à rectificação da 
regulamentação do ingresso de idosos. Estas alterações foram justificadas 
pela Mesa por serem “cada vez mais frequentes os casos em que é solicitada 
a admissão de utentes a título de urgência (e não só) pelos quais, 
posteriormente, ninguém se responsabiliza pelo pagamento das 
comparticipações devidas, ficando a Misericórdia prejudicada e na prática 
impossibilitada de reclamar esse pagamento”. 

A empreitada da construção da Casa da Infância foi adjudicada em 
Maio, à empresa Ramos Catarino, mas, por reclamação dos concorrentes, 
o concurso teve de ser repetido, razão pela qual aquela empresa só tomou 
conta da obra em Setembro, após o parecer favorável do Instituto de 
Segurança Social. 

Da fiscalização destas obras (que foram adjudicadas por 813.850 euros) 
foi incumbido o eng.º Carlos da Silva Lavoura, sendo a comissão de 
supervisão formada pelo eng.º Saraiva Santos, e dr.s João da Silva Ramos e 
Virgínia Pinto. 
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Foi também neste ano de 2006, que a Casa do Concelho da Figueira, 
em Lisboa, fez a opção da entrega de todo o seu património à Misericórdia 
- Obra da Figueira.  

Em Abril de 2007, foi inaugurado o Centro de Noite, mas no mês 
anterior procedera-se à doação gratuita à Câmara Municipal de Montemor-
o-Velho, de um prédio rústico na freguesia de Ereira. Na base desta decisão 
esteve o facto de o terreno cedido se destinar à construção de uma estrutura 
social de apoio a idosos, para além daquele município ter colaborado com 
a Misericórdia figueirense no processo de loteamento da Quinta de 
Martinlongo 

Em visita oficial esteve no mês de Setembro, nas instalações da 
Misericórdia - Obra da Figueira, o Presidente da República, Prof. Cavaco 
Silva, no âmbito da sua deslocação à Figueira da Foz, aquando do “Roteiro 
da Inclusão”. A visita presidencial incluiu também deslocações às sedes das 

Na inauguração da Casa da Infância António da Silva Biscaia esteve presente a dr.ª Maria 
Cavaco Silva (esposa do Presidente da República) que está ladeada pelo eng.º Duarte Silva, e 
drs. Joaquim de Sousa e Melo Biscaia 
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“Instituições Associadas” que são, para além da Misericórdia,  
os Bombeiros Voluntários, Ginásio Clube Figueirense e Assembleia 
Figueirense. 

Para presidir à cerimónia inaugural da Casa da Infância foi, entretanto, 
convidado o Primeiro-Ministro, eng.º José Sócrates, mas ao acto acabaria 
por assistir a esposa do Presidente da República, dr.ª Maria Cavaco Silva. 

Entretanto, fora decidido alterar a designação daquele imóvel, o que 
aconteceu na reunião da Mesa de 14/11/2007, pelo que a Casa da Infância 
passou a ter como patrono António da Silva Biscaia. Esta alteração visou 
perpetuar o nome de um cidadão que se destacou em várias áreas da vida 
local, razões que foram determinantes na deliberação da Mesa, pois 
considerou que este “ilustre figueirense dedicou grande parte da sua vida à 
Obra da Figueira, instituição de apoio a crianças e idosos carenciados, da 
qual foi o principal suporte (por vezes quase único), durante cerca de 40 
anos”. 

No ano imediato (2008), no mês de Março, a Misericórdia - Obra da 
Figueira tomou a iniciativa de se desvincular da condição de sócio da 
Associação dos Amigos do CAE-Centro de Artes e Espectáculos Pedro 
Santana Lopes e, em Maio, foi apresentada a maqueta do edifício destinado 
aos Serviços Administrativos e Residência de Idosos. 

Algum tempo depois, em Outubro, foi tomada a decisão de enviar à 
próxima reunião da Assembleia Geral, a proposta de alienação de quatro 
imóveis na área da cidade, situados na Ruas Augusto Veiga, dos 
Combatentes, 31 de Julho, e Maestro David de Sousa. 

Os corpos directivos para o triénio 2008-2010, foram eleitos na reunião 
da Assembleia Geral realizada no dia 2 de Dezembro. Na presidência 
daquele órgão manteve-se o dr. Luís Melo Biscaia (presidente), sendo 
secretários Nelson Fernandes e Nuno Amílcar Pereira da Silva. Para a 
presidência do Conselho Fiscal passou o eng.º Saraiva Santos, enquanto os 
vogais eram o eng.os Joaquim Moreira dos Santos e Gonçalo Nuno Cachulo 
Cardoso.  
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A Mesa Administrativa (com algumas alterações) realizou a sua 
primeira reunião no dia 21/9/2009, altura em que foram também 
atribuídos os pelouros. As áreas inerentes ao Património e Obras, Serviços 
de Apoio Geral, e Polidesportivo ficaram adstritas ao Provedor e, por sua 
vez, a vice-Provedora, dr.ª Virgínia Pinto, continuou a ser a responsável 
pelo Lar Costa Ramos, Lar de Santo António, Creche/Jardim de 
Infância/ATL, e Assistência Religiosa. Para o cargo de 1.º secretário entrou 
o major (GNR) Vitor Rodrigues, a quem foram atribuídas funções na área 
da Animação Social e Cultural, Protecção e Segurança; como 2.º secretário 
ficou Francisco Simões com responsabilidades no Lar Silva Soares e 
Auditório; o tesoureiro, dr. João Ramos, foi incumbido dos Serviços 
Financeiros e Informática; o vogal António Martins de Oliveira deteve os 
assuntos respeitantes aos Serviços de Saúde, Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia, e Helpphone; ao outro vogal, dr. José Castanho foram confiados 
os assuntos respeitantes ao Centro de Formação e às candidaturas a 
Fundos Sociais Comunitários. 

Os membros da Mesa, bem como os componentes dos restantes 
órgãos estatutários, viriam a tomar parte numa reunião inédita, 
denominada “Dia de Reflexão e Planeamento” que decorreu no dia 14 de 
Março, em Quiaios. 
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Neste ano de 2009, a Misericórdia - Obra da Figueira foi contemplada 
com uma doação que, pelos seus contornos, se diferenciava dos padrões 
que vinham sendo praticados. Ou seja, os valores eram, efectivamente, 
elevados, e os doadores, que nunca tinham recebido qualquer benesses da 
instituição, não estipulavam contrapartidas. 

O legado de Lídia Abegão Magalhães foi fundamental para a construção da Casa da Infância 
que tem como patrono António da Silva Biscaia. A sua memória foi homenageada em sessão 
pública que contou com a presença de quem prescindiu, a favor da Misericórdia – Obra da 
Figueira, da sua parte na herança 
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Tratou-se do recebimento da herança de Lídia Abegão Magalhães, 
assunto que foi tratado na reunião da Mesa no dia 4 de Março. O valor da 
herança era de 482.687,34 euros e um prédio na Rua dos Combatentes, da 
qual já fora recebida a quantia de 327.585,64 euros. O restante no valor de 
155.101,70 euros, seria recebido no ano em curso, sendo essa quantia 
respeitante à parte que na herança pertencia a Maria Manuela Trindade 
Duarte Tavares Rodrigues, da qual abdicou para a doar à Misericórdia. 

O valor do legado foi aplicado na construção da Casa da Infância, 
sendo decidido convidar a estar presente na cerimónia inaugural a 
benemérita Maria Manuela Duarte Tavares Rodrigues, bem como seu 
marido, o que não se proporcionou. No entanto esta senhora, bem como 
Lídia Abegão Magalhães seriam alvo, em 2014, de uma homenagem pública 
que decorreu no Auditório Afonso Ernesto de Barros. 

Em Setembro, foram efectuadas diversas adjudicações, sendo uma 
delas a do projecto do Lar Residencial para pessoas portadoras de 
deficiência. A outra, dizia respeito à recuperação da fachada e cobertura e 
terraço do Lar Silva Soares. Também foi adjudicado, a uma empresa da 
especialidade, “o levantamento GPS e a produção cartográfica digital das 
22 propriedades rurais da Misericórdia - Obra da Figueira”. 
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VII ‒ A QUESTÃO DO X CONGRESSO DAS MISERICÓRDIAS 
 

O modo como se processou a programação do X Congresso das 
Misericórdias, bem como a polémica que envolveu a sua realização, teve 
uma primeira apreciação na reunião da Mesa que teve lugar no dia 29 de 
Setembro do ano de 2009. 

Nessa ocasião, foi recordado que na Assembleia Geral da União das 
Misericórdias Portuguesas (UMP), realizada em Fátima, ficara estabelecido, 
nos termos da proposta aprovada, que a respectiva organização seria 
atribuída a uma Misericórdia da diocese de Coimbra. Na oportunidade, a 
Misericórdia - Obra da Figueira apresentou a sua candidatura que viria a 
ser confirmada, por unanimidade, no plenário distrital que decorreu em 
Tentúgal, no dia 14 de Novembro.  

Perante a normalidade dos factos, no ano seguinte (2010), foi realizada 
no dia 11 de Fevereiro, na Figueira da Foz, uma reunião preparatória na 
qual tomaram parte o presidente da União das Misericórdias Portuguesas; 
o presidente e vogais do Secretariado Distrital; director-geral da Santa Casa 
da Misericórdia de Arganil, Provedor da Misericórdia - Obra da Figueira, e 
Administrador do Casino Figueira. Em apreciação estiveram diversos 
assuntos relacionados, de um modo geral, com a logística do Congresso, 
tendo os participantes chegado à conclusão de que o Casino Figueira reunia 
as condições para acolher o evento. 

Posteriormente, e através dos serviços da Misericórdia - Obra da 
Figueira, o presidente do Secretariado Distrital solicitou a marcação de um 
jantar no Casino, para 9 pessoas, a realizar no dia 16 de Setembro. 

No início desse jantar, como é referido na Acta da Mesa da Misericórdia 
- Obra da Figueira, foi apresentado um documento no qual constava a 
programação do X Congresso mas, contrariando o que fora estabelecido, 
previa a sessão de abertura em Coimbra, o prosseguimento na Figueira da 
Foz com um espectáculo no Casino e sessões de trabalho no Centro de 
Artes e Espectáculos (CAE), também na Figueira da Foz. O encerramento 
do Congresso seria, em Arganil, com organização da respectiva 
Misericórdia. 
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A apresentação dessa programação, que não respeitava o que fora 
planeado, motivou uma enérgica intervenção do Provedor da Misericórdia 
- Obra da Figueira, que a criticou de forma veemente, classificando-a de 
“oportunismo na tentativa de criar factos consumados, e deslealdade, pois 
nenhum dos presentes, para além dos membros do Secretariado Distrital, 
o conhecia, e deslealdade intelectual, atendendo a que fora elaborada à 
revelia das conclusões do plenário distrital já referido e do que fora 
acertado na reunião prévia, realizada em 11 de Fevereiro, no Casino da 
Figueira”. 

O assunto motivou uma acalorada discussão, acrescentando o 
Provedor, dr. Joaquim de Sousa, às críticas apresentadas que, para além do 
mais, as alterações previstas iriam criar mais despesas com a intenção 
apenas de “dar satisfação a vaidades fátuas, tentando subtrair à Figueira da 
Foz a esperada presença das mais altas individualidades do Estado 
Português, nas sessões de abertura e encerramento”. 

Perante o que fora exposto, os membros da Mesa, aprovaram então a 
seguinte moção: ”Manifestar inteira solidariedade ao Provedor pela sua 
intervenção realizada no Casino no dia 16 de Setembro 2010, em defesa da 
verdade, da transparência e dignidade institucional da Misericórdia - Obra 
da Figueira; não comparecer na reunião, entretanto, prevista para o 
Governo Civil de Coimbra, considerando o local totalmente inadequado 
para ser discutido um assunto do foro interno das Misericórdias; reafirmar 
que a Misericórdia - Obra da Figueira é totalmente alheia a qualquer 
organização do Congresso que não respeite a deliberação votada, por 
unanimidade, no plenário realizado em 14 de Novembro de 2009 em 
Tentúgal, seja qual for o modelo através do qual se tente deturpar, ou 
contornar a referida deliberação; apresentar ao Administrador do Casino 
da Figueira da Foz um pedido de desculpas por, inadvertidamente e de 
boa-fé, ter sido veículo dum processo menos claro que envolveu a empresa 
que dirige; reservar o direito de, em qualquer ocasião e por qualquer meio, 
esclarecer publicamente a posição da Misericórdia - Obra da Figueira 
perante a eventual divulgação pública de versões deturpadas da verdade e 
da realidade dos factos”. 

A questão do X Congresso das Misericórdias ainda se prolongou por 
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algum tempo, mas neste ano de 2010, no mês de Dezembro, a Mesa deu 
início ao processo de construção do Lar Residencial, endereçando convites 
a três empresas do ramo da construção civil 

 Na primeira reunião da Mesa no ano de 2011, efectuada no dia 6 de 
Janeiro, o assunto relativo ao Congresso das Misericórdias esteve de novo 
em foco. Desta feita, os mesários aprovaram um documento que 
considerava dolosa a forma” como o presidente do Secretariado Regional 
de Coimbra da União da Misericórdias Portuguesas prejudicou a 
Misericórdia - Obra da Figueira e a própria cidade, no processo de 
preparação do X Congresso das Misericórdias” pelo que deliberou, por 
unanimidade, suspender “sine die” toda e qualquer relação com aquele 
Secretariado”. 
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VIII - PROJECTO DO LAR RESIDENCIAL 
 

Como já ficou dito, a Mesa Administrativa endereçou convite a três 
empresas, para adjudicação da empreitada do Lar Residencial, mas estas 
obras acabariam por sofrer algumas vicissitudes. 

Mais simples foi a renegociação do protocolo de cooperação com os 
Bombeiros Voluntários, porque, como consta da Acta da reunião de 
27/5/2011, “agora existem condições especiais para desenvolver essa 
cooperação”, mantendo-se o espírito do protocolo anterior. Ou seja, a 
Misericórdia - Obra da Figueira “disponibiliza aos Bombeiros Voluntários 
um adiantamento no valor de 19.897,79 euros relativos ao pagamento da 
primeira ‘tranche’ para aquisição de uma viatura Ambulância de 
Transportes Especiais (Tipo A2) de forma a auxiliar os Bombeiros 
Voluntários no incremento da qualidade dos serviços prestados”. 

Neste ano (2011), os estatutos da Misericórdia - Obra da Figueira foram 
revistos, mas apenas num artigo. A decisão foi tomada na reunião de 21 de 
Outubro, para poder ser apresentada na próxima reunião da Assembleia 
Geral, como veio a acontecer. A alteração em causa dizia respeito ao n.º 3 
do Art.º 4.º, que passou a ter a seguinte redacção: “A Irmandade da 
Misericórdia poderá filiar-se em Uniões, Federações, ou Confrarias de 
âmbito Distrital e/ou nacional, mediante deliberação da Assembleia 
Geral”. 

A justificação da Mesa para esta alteração, baseava-se no facto de “não 
se considerar adequado que figure como disposição estatutária a 
obrigatoriedade de filiação numa determinada União”.  

Quanto à execução dos projectos, a Mesa teve necessidade de solicitar 
ao Centro Regional de Segurança Social “o adiamento até Dezembro de 
2012, do início da obra do Lar Residencial. 

Entretanto, em Dezembro, foram eleitos os corpos directivos para o 
triénio 2012-2014, continuando o dr. Luís Melo Biscaia na presidência da 
Assembleia Geral, mas desta feita secretariado por Luís Filipe Semedo e 
Nuno Amílcar Pereira da Silva. Também no Conselho Fiscal foram 
registadas alterações. Na presidência permaneceu o eng.º Saraiva Santos, 
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sendo vogais o eng.º Gonçalo Nuno Cachulo Cardoso e dr. Manuel 
Nogueira Souto.  

Quanto à Mesa Administrativa, que teve a sua primeira reunião no dia 
21 de Março de 2012, manteve o dr. Joaquim de Sousa como Provedor e 
com as mesmas atribuições relativas ao Património e Obras, e Serviço de 
Apoio Geral. Como vice-Provedora a dr.ª Virgínia Pinto manteve funções 
no Lar Costa Ramos, Lar de Santo António, Casa da Infância e Assistência 
Religiosa. O lugar de 1.º secretário passou a ter como titular o dr. 
Domingos Silva que, cumulativamente, era o responsável pelo 
Aprovisionamento e Alimentação, Animação Social e Cultural, Protecção 
e Segurança. Já o 2.º secretário, Francisco Simões, manteve as mesmas 
tarefas (Lar Silva Soares e Auditório), aliás, como o tesoureiro, dr. João 
Ramos (Serviços Financeiros) e os vogais António Simões de Oliveira 
(Cuidados de Saúde, Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Helpphone), e dr. 
José Castanho (Centro de Formação, Processos de Candidaturas a Fundos 
Comunitários, Informática). 

Na mesma reunião, foi deliberado, por sugestão do Provedor, 
“submeter à autorização da Assembleia Geral” uma proposta relativa à 
“suspensão das relações com a União das Misericórdias Portuguesas, 
enquanto se mantiver em funções o actual Secretariado Nacional”. 

Posteriormente, a questão do Lar Residencial assumiu novos 
contornos, visto que em Maio, a Misericórdia - Obra da Figueira tomou 
conhecimento de um ofício do Centro Regional de Segurança Social de 
Coimbra, no qual se informava da “ intenção da caducidade da decisão de 
aprovação do processo”. 

Pouco tempo depois, em Setembro, foi a vez da Fundação Gulbenkian, 
que subsidiava o respectivo equipamento, indagar sobre o andamento do 
projecto. Em resposta a Mesa informou que, face ao adiamento do início 
da construção, não fora “ainda utilizada a referida verba”.  
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IX - CENTRO CLÍNICO 
 

Na reunião seguinte, efectuada no dia 24 de Abril, pelo Provedor foi 
dado conhecimento aos mesários de uma proposta do dr. Pedro Santos, 
no sentido de ser celebrado um protocolo com vista à instalação de um 
Posto Clínico “no espaço dos gabinetes médico e de enfermagem do Lar 
Silva Soares após obras de adaptação”. 

 

Em Setembro, a Mesa fez o ponto da situação no tocante às obras em 
curso (acessos ao Auditório, Centro Clínico e Jardins), e divulgou um 
pedido da Associação Goltz de Carvalho propondo o “alargamento do 
prazo para a liquidação da dívida existente”. Sobre este assunto foi 
deliberado estabelecer novo acordo “sem prejuízo da eficácia que 
produziu”. 

A inauguração do Centro Clínico, que funciona num espaço do Lar Silva Soares, ocorreu no dia 
16 de Maio de 2014 
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Ainda relativamente à freguesia de Buarcos, foi considerada a 
“possibilidade do alargamento da colaboração entre a Misericórdia e o 
Centro Paroquial” o que implicava a revisão do ”protocolo existente”. 

 

Este assunto voltou a ser apreciado em Novembro, mas desta feita a 
questão foi abordada noutra vertente, face “à nova realidade territorial, 
constituída pela actual freguesia de Buarcos/S. Julião”. Nestas 
circunstâncias foi estabelecido novo protocolo que substitui o que a 
Misericórdia - Obra da Figueira celebrara em 11 de Junho de 2008, com o 
Centro Paroquial de Solidariedade Social de Buarcos. 

 

O novo protocolo viria a ser aprovado na reunião da Mesa do mês de 
Dezembro de 2013, tendo sido designada a dr.ª Maria de Fátima Oliveira, 
coordenadora-geral da Misericórdia - Obra da Figueira, para representar a 

O nome de Eduardo Feliciano, que foi devotado colaborador da Misericórdia – Obra da Figueira, 
foi dado ao jardim que fica próximo da fonte de Santo António 
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instituição “na estrutura de apoio social da Fábrica da Igreja da Paróquia 
de Buarcos”. 

Ainda no mês de Novembro, teve início um outro processo que 
originou algumas “ondas de choque”, visto a Mesa da Misericórdia - Obra 
da Figueira ter analisado “várias hipóteses de aquisição de património, para 
substituir o que, entretanto, fora alienado”. 

Nessa perspectiva, foi encarada a possibilidade de aquisição do prédio 
da Casa dos Pescadores de Buarcos “pela mais-valia que representava”, 
sendo, por isso, decidido “inquirir do Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social se o prédio está à venda e, caso afirmativo, em que 
condições”. 

A resposta foi conhecida na primeira reunião da Mesa do ano de 2014, 
efectuada no dia 14 de Janeiro, sabendo-se então que o mencionado 
Instituto admitia a hipótese de transacção pela quantia de 452.000 euros. 

Foi entendimento dos mesários que devia ser apresentada uma 
contraproposta “de 300 mil euros a liquidar 100 mil no acto da escritura 
(assinada a 1 de Agosto de 2014) e o restante em prestações mensais, 
acrescidas dos respectivos juros, em prazo a estabelecer”. 

Nos termos da mencionada escritura ficou estabelecido que a capela da 
Casa dos Pescadores de Buarcos, logo após as obras de restauro, seria 
cedida, em regime de comodato, à paróquia local “entidade com a qual a 
Misericórdia colabora desde há 6 anos (…) e mantém em funcionamento 
um serviço conjunto de distribuição de roupas, calçado, brinquedos etc., 
destinado a famílias carenciadas”. 

       No mesmo ano, e no âmbito do programa das Festas de Santo 
António, foi prestada homenagem, com a atribuição do seu nome a um 
jardim, a Eduardo Feliciano, “saudoso colaborador da instituição de 1986 
a 2013”. 

 
Com estas referências a acontecimentos relativos ao ano de 2014, entendeu-se colocar 

ponto final neste resumo do percurso histórico da instituição Misericórdia - Obra da 
Figueira. 

Funcionou como causa próxima para a elaboração do presente trabalho, como atrás 
ficou expresso, a passagem do 175.º aniversário da fundação da Santa Casa da 
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Misericórdia da Figueira da Foz (1839), acontecimento de extrema relevância na 
comunidade local, porquanto marcou uma nova fase no que era a tradição destas 
organizações benemerentes. 

Nascida, assim, sob forte pendor laico (fruto do Liberalismo) a Santa Casa da 
Misericórdia conseguiu aliar à originalidade da sua concepção, um inegável sentido de 
modernidade, características que marcaram a sua evolução e que foram determinantes na 
constituição do que veio a ser a Misericórdia – Obra da Figueira.  

Esta evolução, que até esteve em consonância com a trajectória da vida local e 
nacional, foi suportada por princípios que, no seu conjunto, eram resultantes das 
doutrinas que enformaram a sua génese. Ou seja: depois do radicalismo “vintista” e da 
guerra civil que lhe sucedeu, a fundação da Misericórdia da Figueira da Foz aconteceu 
num período em que já não imperavam as teorias do “direito divino”, que conferiam 
plenos poderes à realeza. Em voga estavam novas noções que se materializavam na 
divisão dos poderes, assim como a vontade que as vanguardas sentiam em relação ao 
futuro da Pátria. O recurso aos valores religiosos e morais, como forma de ocorrer às 
situações cruciais e circunstanciais surgiu como imperativo que tem perfeita 
correspondência com o que então escreveu Almeida Garrett: Não é o povo em massa, 
não é a nação em tumulto, sem ordem, sem lei, que deve levantar a voz, 
bradar por foros (…). Não é, pois, a nação inteira, mas aqueles de seus 
membros que por suas virtudes, por suas letras, por seu valor e por sua 
posição na sociedade, puderem, sem perigo dela, sem perverter a ordem, 
aclamar a liberdade, que o devem fazer”. 

Felizmente que muitos “daqueles seus membros” constituíam a então vila da 
Figueira da Foz e pela posição social que ocupavam, souberam dinamizar a burguesia 
liberal instruída. E se o pensaram melhor o fizeram, isto é, souberam criar as condições 
concretas que permitiram o lançamento dos alicerces de colectividades que, de imediato, 
ganharam o estatuto de instituição, como foram, inequivocamente, a Associação 
Comercial, Misericórdia, ou a Assembleia Figueirense. 

Decerto que essa plêiade de notáveis não “assentou arraiais” de um dia para o outro 
na Figueira da Foz, mas era, indubitavelmente, a demonstração de que as condições 
naturais do meio tinham permitido a fixação e a formação de gentes laboriosas e 
empreendedoras. 

 Sobre a fundação da Santa Casa da Misericórdia e posterior junção com A Obra 
da Figueira procurou-se organizar os materiais que foi possível compilar, num formato 
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cronológico, mas tendo sempre em conta a devida (e possível) contextualização. 

 O método narrativo utilizado não é, de modo algum, o ideal por variadíssimas 
razões, que passam por limitações próprias de quem não é historiador e pela escassez de 
fontes o que motivou em larga escala o recurso (sempre precário), à imprensa. Mas só 
assim se tornou, minimamente, viável o acompanhamento da vida da Misericórdia - 
Obra da Figueira, que se desenvolveu à boa maneira das metamorfoses que determinam 
a evolução de muitos seres vivos.  

Nesse acompanhamento, houve o cuidado de ter em conta que, “o igual deve ser 
tratado, igualmente, e o desigual, desigualmente” que é, como quem diz, foi forçoso 
distinguir os que militantemente serviram a instituição com espírito de missão, dos que 
se limitaram ao cumprimento de uma … comissão. 

Apesar de tudo, colhe-se, no cômputo geral, a convicção de que através dos tempos 
(muitos deles, extremamente, difíceis) a instituição conseguiu materializar junto da 
população os conceitos de caridade, solidariedade e fraternidade, assim como minimizar 
a exclusão social e fomentar os princípios do imprescindível relacionamento 
intergeracional. 

O Autor 
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 Actas da Santa Casa da Misericórdia; A Obra da Figueira; e Misericórdia – 

Obra da Figueira. 

 Jornais: Correspondência da Figueira; (O) Figueirense; Gazeta da Figueira;  

Mar Alto; Notícias da Figueira; (A) Voz da Figueira; (A) Voz da Justiça. 

 

Notas: Treslados de documentos (Colecção de Maurício Pinto).  
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