


Fundadas no ano de 1498 pela Rainha D. Leonor, as misericórdias, instituições de assistência 

na tradição das confrarias medievais, tiveram uma ampla repercussão em Portugal e, ao longo 

do século XVI, fundaram-se mais de uma centena de casas da Misericórdia não só em Portugal 

mas também no Ultramar. Entre essas conta-se a de Ferreira cuja data concreta de fundação 

desconhecemos mas cujo compromisso e privilégios foram confirmados e aprovados por D. 

Manuel a 15 de Novembro de 1516. Tudo indica que se terá fundido com a antiga confraria 

do Espírito Santo e lhe tenha absorvido os fins assistenciais originários e a própria igreja e 

hospital que se situavam ao norte da igreja matriz em parte do edifício hoje ocupado pelas 

finanças concelhias. Aliás, tudo indica que até ao século XVIII terá desenvolvido os seus 

atos assistenciais a partir do Espírito Santo uma vez que as obras do edifício sede apenas 

se iniciaram na segunda metade do século XVI. Finalmente, as dependências da mesa e 

Hospital do largo Comendador José de Vilhena só terminaram no início do século XIX. Com 

a Implantação da República e consequente profanação e venda em hasta pública da igreja 

do Espírito Santo em 1912, os irmãos terão decidido transferir e reaproveitar o pórtico 

manuelino, o fecho de abóbada com símbolo solar e o políptico pintado por António Nogueira 

para o edifício sede.

Founded in the year 1498 by Queen Leonor, the Misericórdias are care institutions in the tradition 

of medieval confraternities, which had a broad impact in Portugal throughout the sixteenth century. 

During this period were founded more than a hundred Misericórdias not only in Portugal but also 

in the colonies overseas. Among these the Misericórdia of Ferreira is one of them, whose concrete 

foundation date is unknown. Nevertheless its commitment and privileges were confirmed and 

approved by King Manuel on the 15th November 1516. It seems that it was created through the 

merge with the ancient brotherhood of the Holy Spirit and absorbed its charitable purposes and also 

the hospital and the church itself which stood north of the parish church, in the part of the building 

now occupied by the Internal Revenue Service. In fact, it seems that until the eighteenth century 

all charitable acts were developed from the Holy Spirit since the construction of the headquarters 

building only started in the second half of the sixteenth century. Finally, the dependencies of the 

table and the Hospital of the Largo Comendador José de Vilhena ended only in the early nineteenth 

century. With the establishment of the Republic, and consequent desecration and auction sale of 

the church of the Holy Spirit in 1912, the Brotherhood decided to transfer and reuse the Manueline 

doorway, closing the vault with a solar symbol and the painted polyptych by António Nogueira, to the 

main headquaters.

A Misericórdia de Ferreira
The Misericórdia of Ferreira
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2. Santo António
Escultura do século XIX

2. Saint Anthony
Sculpture from the nineteenth century

3. Elemento decorativo de pluvial
Século XVIII

3. Cope with decorative elements
Eighteenth century



Feito para a igreja do Espírito Santo em 1565 por António Nogueira, por encomenda do 

Conde do Prado, Senhor de Beringel e irmão de D. João de Sousa, comendador de Ferreira, 

foi recuperado pela Santa Casa da Misericórdia em 1911 aquando do abandono e profanação 

da mesma igreja. O retábulo é constituído por 8 painéis que relatam os diferentes períodos 

da vida de Cristo: Anunciação da Virgem, Adoração dos Magos, Batismo de Jesus, Epifânia, 

Transfiguração, Ressurreição, Ascensão, dando-se especial destaque ao Pentecostes que 

aparece como painel central e de maiores dimensões.

Made for the Holy Spirit Church in 1565 by António Nogueira, commissioned by the Count of 

Prado, Lord of Beringel and brother of D. João de Sousa, Commander of Ferreira. It was recovered 

by the Santa Casa da Misericórdia in 1911 during the abandonment and desecration of the same 

church. The altarpiece consists of eight panels that describe the different periods of the life of Christ: 

the Annunciation of the Virgin, Adoration of the Magi, Baptism of Jesus, Epiphany, Transfiguration, 

Resurrection, Ascension, giving special emphasis to Pentecost that appears as the central panel and 

and is larger than the others.

Retábulo da Igreja do Espírito Santo
Altarpiece of the Church of the Holy Spirit

4. Retábulo da Igreja do Espírito Santo

4. Holy Spirit Church altarpiece



caso de necessidade, seria o provedor que se faria acompanhar ainda de um escrivão e de um 

tesoureiro.

Para além dos irmãos, a quem competia dirigir a instituição, a Misericórdia dispunha ainda de 

assalariados: um capelão, um facultativo, um escriturário e um andador que também exercia a 

função de enfermeiro.

Após a República, a Misericórdia adotou novos estatutos em 1912 e a sua direção 

passou a caber a cinco membros efetivos, sendo um desses o provedor. Qualquer pessoa, 

independentemente do seu sexo, passou a ser admitida na irmandade.

The Misericórdia, institution that aims to perform acts of charity and piety (commitment of 1869), 

was governed by its own statutes that were called commitment. Initially, the commitment was a copy 

of the first commitment of the Santa Casa da Misericordia of Lisbon. It was through it that were fixed 

the goals of the fraternity, the number and quality of the Brothers, the shape of its administrative 

organization and also the rights and duties that the brothers had in the administration of the 

institution.

At July the 1st, 1869, Jacinto António Perdigão, Commander of the Order of Our Lord Jesus Christ, 

graduated in law and Governor of the district of Beja, approved the compromise that the Misericórdia 

of the town of Ferreira created and adapted to their specificities.

According to the new commitment, the Misericórdia was administered by seven Brothers, elected by 

secret ballot every two years, belonging to two distinct categories – nobility and officers mechanics 

(craftsmen). They were responsible to fulfill Fourteen Works of Mercy: seven spiritual and seven 

physical ones. One of these brothers, a man of great respectability and with sufficient assets available 

to the institution in case of need, would be the “provedor” who would also be accompanied by a clerk 

and a treasurer.

In addition to the Brothers, the Misericórdia had also employees: a chaplain, an optional, one clerk 

and a walker who also worked as a nurse.

After the implementation of the Republic, the Misericórdia adopted new statutes in 1912 and its 

direction was taken over by five members, one of these being the “provedor”. Anyone, regardless of 

their sex, could be admitted to the brotherhood.

Da administração da Misericórdia
The Administration of Misericórdia

A Misericórdia, instituição que tem por fim praticar atos de beneficiência e de piedade 

(compromisso de 1869), regia-se por estatutos próprios a que se chamava compromisso. 

Inicialmente, o compromisso era uma cópia do primeiro compromisso da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa. Era através dele que se fixavam os objetivos da irmandade, o número e 

qualidade dos Irmãos, a forma da sua organização administrativa e ainda os deveres e direitos 

que competiam aos Irmãos Mesários na administração da instituição.

A 1 de Julho de 1869, Jacinto António Perdigão, comendador da ordem de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, bacharel em direito e Governador Civil do distrito de Beja, aprovou 

o compromisso que a Misericórdia da vila de Ferreira criara e se adaptava às suas 

especificidades.

De acordo com o novo compromisso, a Misericórdia era administrada por sete irmãos, 

eleitos por escrutínio secreto de dois em dois anos, pertencentes a duas categorias distintas 

– da nobreza e oficiais mecânicos (artífices) – a quem competia cumprir as catorze Obras 

de Misericórdia: sete espirituais e sete corporais. Um desses irmãos, homem de grande 

respeitabilidade e dotado de bens suficientes que pudesse por à disposição da instituição em 



A fim de assegurar as diversas celebrações religiosas, o capelão tinha que se preparar, 

escolhendo as vestes litúrgicas mais adequadas à cerimónia que iria realizar. Para além de 

assumirem uma diversidade de funções, externamente representada pelas variadas vestes 

sagradas (alva, estola, dalmática, casula, capa de asperges), as vestes litúrgicas apresentam 

ainda diferentes cores.

A cor branca e vermelha estão ligadas à Quadra Pascal enquanto que a cor roxa ou púrpura era 

usada no Advento, na Quaresma e também nas missas dos defuntos e na confissão.

A complementar as vestes litúrgicas estavam ainda as alfaias. Desses paramentos antigos 

e alfaias litúrgicas, merece especial destaque uma interessante cruz de procissão em prata 

dourada, uma cruz de altar, bem como alguns cálices e custódias em prata branca e dourada 

do século XVII e XVIII, exibindo interessantes motivos decorativos. É ainda de assinalar o 

compromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento que dependeu da Misericórdia, em 

pergaminho iluminado, exibindo a emblemática data de 1640.

To ensure religious rituals and their spiritual function, the Misericórdias had chaplains that possessed 

robes and liturgical vessels necessary for liturgical acts such as Masses, processions or funerals. In 

1799, this place was occupied by Jordão José Garça who, in addition to ensuring the ceremonies, 

had also to visit the sick and care of the church, with the help of a walker.

In order to ensure the various religious celebrations, the chaplain had to “prepare” himself, by 

choosing the most appropriate liturgical vestments for the ceremony that would be performed. Apart 

from taking a variety of functions, externally represented by the various sacred vestments (alb, stole, 

dalmatic, chasuble, cope), the liturgical vestments have also different colors.

The white and red color are linked to Easter, while purple was used during Advent, Lent and also in 

masses of dead and during confession.

To complete the vestments there were also the implements. From these ancient vestments and 

liturgical vessels, deserves special mention an interesting cross in silver gilt and used during 

procession.  Worthy to be mentioned are also an altar cross, as well as some chalices and 

monstrances, in white and gold silver of the seventeenth and eighteenth century, displaying 

interesting motifs. It should also be noted the commitment of the Confraternity of the Blessed 

Sacrament, which depended on the Misericórdia, on illuminated parchment, displaying the iconic 

date of 1640.

No sentido de assegurar os rituais religiosos e a sua função espiritual, as Misericórdias 

dispunham de capelães possuidores de vestes e alfaias litúrgicas necessárias para os atos 

litúrgicos tais como missas, procissões ou enterros. Em 1799, esse lugar era ocupado por 

Jordão José Garça que, para além de assegurar os atos e cerimonias solenes, ainda tinha que 

visitar os enfermos e zelar pela igreja, dispondo do auxílio de um andador.

Vestes e alfaias litúrgicas
Vestments and liturgical vessels 

5. Compromisso iluminado da confraria do 
Santíssimo Sacramento
Século XVII (1640)

5. Enlightened commitment of the Confraternity 
of the Holy Sacrament
Seventeenth century (1640)

6. Pormenor da custódia  em prata branca e 
dourada
Século XVIII

6. Detail of the monstrance in white and golden 
silver
Eighteenth century

7. Manípulo
Século XIX

7. Maniple
Nineteenth century



The chalice, a ciborium and paten are “among the objects required for the celebration of Mass and 

serve to offer and consecrate the communion bread and wine” (General Instruction of the Roman 

Missal, No. 327)

The chalice is the vessel which contains the wine that once consecrated, is intended to Communion. 

The paten is shaped like a small plate of circular form and usually accompanies the chalice.

The ciborium is a goblet shaped vase, surmounted by a cap, containing the Eucharistic Bread to be 

communed.

And he took bread, gave thanks 

and broke it, and gave it to them, 

saying, “This is my body which is 

given for you; do this in remem-

brance of me.” Likewise he also 

took the cup after supper, saying, 

“This cup is the new covenant in 

my blood, which is shed for you. 

(Luke: 22,19-20)

O cálice, a píxide e a patena estão “entre os objetos requeridos para a celebração da Missa 

e servem para oferecer, consagrar e comungar o pão e o vinho” (Instrução Geral ao Missal 

Romano, nº 327)

O cálice é o vaso que contém o vinho que, depois de consagrado, se destina à Comunhão. A pa-

tena tem a forma de um pequeno prato de forma circular e acompanha habitualmente o cálice, 

fazendo conjunto com ele.

A píxide é um vaso em forma de cálice, encimada por uma tampa, contendo o Pão eucarístico 

para ser comungado.

Tomou, então, o pão e, depois de 

dar graças, partiu e distribuiu por 

eles, dizendo: “Isto é o meu Corpo, 

que vai ser entregue por vós, fazei 

isto em minha memória.”

Depois da ceia, fez o mesmo com o 

cálice, dizendo: “Este cálice é a nova 

Aliança no meu sangue que vai ser 

derramado por vós.”

(Lucas: 22,19-20)

Cálices, píxides e patenas
Vestments and liturgical vessels 

8. Pormenor da túnica (instrumentos 
da Paixão) patente em cálice em prata 
branca e dourada
Século XVIII

8. Detail of the tunic (instruments of the 
Passion) patent on the white and golden 
silver chalice
Eighteenth century

9. Pormenor do pé da custódia 
Século XVIII-XIX

9. Detail of the foot of the monstrance
Eighteenth and nineteenth century



Funeral processions

Burying the dead is considered the 7th corporal work and has always received great attention 

from the Misericórdia. Since this is a charity, these brotherhoods have committed themselves 

in this performance, in compliance with the privilege that was granted to them in 1593 to bury 

the dead and arranging funeral rites. According to the compromise of 1897, the Misericórdia 

granted its Brothers and family a decent and free funeral procession, having the same the 

privilege of being buried in the church of the Misericórdia. They also buried all who could 

afford the price of the service performed by the brotherhood and which included the tomb, 

the flag, the wax and towels. All who were poor and had no means for the burial were buried 

for free. Those poor came from jails, from the streets, from barns, or were found in their 

homes and in wells or rivers where they had drowned.

The ceremonies of the Holy Week 

Time of repentance and Passion, Lent every year constituted a strong moment of calling 

the believers to the churches to participate in religious ceremonies. The Misericórdias 

celebrated this time earnestly, promoting and participating in religious ceremonies that 

were held throughout Lent, becoming more intense during the Holy Week. This week began 

with Palm Sunday, during which was celebrated the procession of the Stations. The parade, 

whose central figure was the Lord of the Steps with its robe of purple and glitter, was opened 

by Brothers that assumed various functions and paraded with sticks, torches, alms boxes, 

rattles; respecting places, hierarchy and precedence. The most important place was occupied 

by the “provedor”, who paraded with his stick behind the canopy. It seems that, originally, the 

procession left the church of the Holy Spirit. From the seventeenth century on it started from 

the church of the Misericórdia, passing through the chapel of Calvary which was, until 1868, at 

the bystreet of Calvary, near the Misericórdia.

On Holy Thursday was performed the “procession of endoenças”. This procession was 

organized by the Confraternity of the Blessed Sacrament (minute book, 1875) to whom the 

Misericórdia attributed an annual subsidy of about 24 000 reals for their celebration. In 

addition to these celebrations they also celebrated the Day of the Dead, at All Saints Day, with 

a procession of pilgrimage to the cemeteries, giving alms to the poor and with a celebration 

of mass. During All Saints Day, or after a few days, the Misericórdia celebrated a mass for the 

dead or still alive Brothers and also their benefactors.

Cortejos fúnebres

Enterrar os mortos constitui a sétima obra corporal de Misericórdia e as Santas Casas 

dedicaram-lhe desde sempre grande atenção. Tratando-se de uma obra de caridade, estas 

irmandades empenharam-se neste desempenho, dando cumprimento ao privilégio que lhes 

foi outorgado em 1593 de enterrar os mortos e organizando rituais fúnebres. De acordo 

com o compromisso de 1897, a Misericórdia concedia aos seus irmãos e familiares um 

cortejo fúnebre digno e gratuito, tendo os mesmos o privilégio de serem enterrados na igreja 

da Misericórdia. Enterravam ainda todos os que podiam pagar o preço do serviço que a 

irmandade efetuava e que incluía a tumba, a bandeira, a cera e as toalhas. Porém, sepultava 

gratuitamente todos os que sendo pobres não dispunham de meios para o enterro. Procurava-

os na cadeia, na rua, em palheiros, em suas casas e nos poços ou rios onde tivessem morrido 

afogados.

As cerimónias da Semana Santa

Tempo de arrependimento e da Paixão, a Quaresma constituía todos os anos um momento 

forte de chamamento dos crentes às igrejas para participarem nas cerimónias religiosas. As 

Misericórdias celebravam empenhadamente esta quadra, promovendo e participando em 

cerimónias religiosas que decorriam ao longo da Quaresma, tornando-se mais intensas na 

Semana Santa. Esta semana iniciava-se com o Domingo de Ramos, dia em que se celebrava a 

procissão dos Passos. O desfile, cuja figura central era o Senhor dos Passos com a sua túnica 

de cor púrpura e resplendor, era aberto pelos irmãos da mesa que assumiam várias funções e 

desfilavam com varas, tochas, caixas de esmolas, matracas, respeitando lugares, hierarquias 

e precedências. O lugar mais importante era ocupado pelo provedor que desfilava com a sua 

vara atrás do pálio. Tudo leva a crer que a procissão saia, inicialmente, da igreja do Espírito 

Santo. A partir do século XVII tem o seu início na igreja da Misericórdia, passando pela capela 

do Calvário que ficava, até 1868, na travessa do Calvário, perto da Misericórdia.

Na quinta feira Santa realizava-se a procissão das endoenças . Esta procissão era organizada 

pela confraria do Santíssimo Sacramento (livro atas 1875) a quem a Misericórdia atribuía 

anualmente uma subvenção de cerca de 24 mil reis para a sua celebração. Para além destas 

celebrações também se celebrava o dias dos Defuntos, na quadra dos Santos, realizando-se 

uma procissão de romagem aos cemitérios, dando esmolas aos pobres e celebrando missa. 

No dia dos Santos, ou passados alguns dias, a Misericórdia celebrava um ofício pelos irmãos 

mortos e vivos, e ainda pelos seus benfeitores.

As manifestações de rua da Misericórdia
The street manifestations of the Misericórdia



Instituted since the Middle Ages, the Saint James’s Way integrates a number of 

pilgrimage routes departing from all directions of the European continent and 

culminate in the town of Compostela, in Spain.

In the South of Portugal there were at least three sections or routes for “stellae 

campus” (Field of Stars or Santiago de Compostela): one from Spain, Andalusia, 

entering through Serpa and leading the travelers to the north, through Beja, Alvito 

and Évora; another that, coming from Lagos, went through Sagres, Lagos, Beja, 

Ferreira, Santiago do Cacém to Setúbal and then north to reach the end of the 

road; an itinerary that departed from the area of Faro, crossing the mountains near 

Almodôvar and followed up till Entradas, Aljustrel, Ferreira and hence most likely to 

Alcácer do Sal or Évora and then north through Santarém, Coimbra, Valença and 

Tui. Along these routes, which followed closely the old Roman roads of the Antonine 

Itinerary, bridges, roads, monasteries, churches, hostels and hospitals were built (or 

“espritais” as they were called in the Middle Ages).

In Ferreira, Commendation of the Order of Santiago since 1234 and through which 

passed at least one of these itineraries South (at the necropolis of villa Monte da 

Chaminé was identified a grave of a pilgrim from the late medieval time with the 

characteristic scallop shell ), existed an “espritall” of the Holy Spirit, that had been 

built to assist the poor and the pilgrims. This hospital was located next to the parish 

church, where today the local Internal Revenue Service works. It certainly gave 

shelter and helped the pilgrims regain strength for the rest of the way to Santiago. 

From Ferreira pilgrims could follow two different paths: one that continued to 

Figueira dos Cavaleiros and then to Torrão, Alcácer do Sal and Setúbal, and the 

other way that went, most likely to Évora and then through Odivelas. Here, in the 

ancient hermitage of Santiago, existed another station of support for the pilgrims 

and whose ruins can still be seen at the hill of the “Herdade do Olival”.

10. Mapa retirado de “Os Caminhos de San-
tiago em Portugal na Idade Média”, adaptação 
por MARQUES, 2006.

10. Map taken from “The Saint James’s Way 
in Portugal in the Middle Ages,” adapted by 
MARQUES, 2006.

Instituído desde a Idade Média, o Caminho de Santiago integra uma série de rotas de 

peregrinação que partem de todas as direções do continente europeu e culminam na cidade de 

Compostela, em Espanha.

No Sul de Portugal existiam, pelo menos, três troços ou trajectos para o “campus stellae” 

(Campo de Estrelas ou Santiago de Compostela). Um vindo de Espanha, de Andaluzia que 

entrava por Serpa e conduzia os viandantes para o Norte, através de Beja, Alvito e Évora. Um 

outro que, vindo de Lagos, seguia por Sagres, Aljezur, Odemira, Ferreira, Santiago do Cacém 

até Setúbal e daí para o Norte até alcançar o fim do caminho. E, por fim, um outro itinerário 

que partia da zona de Faro, atravessando a serra perto de Almodovar e seguia até Entradas, 

Aljustrel, Ferreira e daqui, muito provavelmente, até Alcácer ou Évora e daí para norte, 

passando por Santarém, Coimbra, Valença e Tui. Ao longo destes itinerários, que seguiam de 

perto as antigas vias romanas do itinerário de Antonino, foram construidas pontes, estradas, 

mosteiros, igrejas, alberguese e hospitais ou espritais como se dizia na Idade Média.

Ora em Ferreira, comenda da Ordem de Santiago desde 1234 e por onde passava, pelo menos, 

um desses itinerários do Sul (na necrópole da villa do Monte da Chaminé identificou-se uma 

sepultura de peregrino da época tardo medieval com a caraterística concha de vieira), existiu 

um espritall, o do Espírito Santo, construído e edificado para dar assistência aos pobres e 

peregrinos. Esse hospital localizava-se junto à igreja Matriz onde hoje funcionam os serviços 

locais de finanças e deu, certamente, agasalho e ajudou a retemperar as forças dos peregrinos 

que procuravam o caminho até Santiago. E a partir de Ferreira os peregrinos podiam seguir 

por dois trajetos diferentes, um que continuava pela Figueira dos Cavaleiros na direção do 

Torrão e de Alcácer do Sal, Setúbal e outro, que seguia, muito provavelmente, na direção de 

Évora, passando por Odivelas, onde existia outro ponto de apoio aos peregrinos na antiga 

ermida de invocação a Santiago cujas ruínas ainda se podem observar no Outeiro da Herdade 

do Olival. 

Caminhos de Santiago
Saint James’s Way 



During the 7th campaign of archaeological work, which started on August the 27th, 2007 at the 

archaeological site of Monte da Chaminé, in Ferreira do Alentejo, was uncovered in the R29 grid, a 

skeleton of a male person with about 20-30 years of age. The skeleton was accompanied by ceramic 

fragments and a scallop dating from the thirteenth century. Together with the bones was also 

detected a thick layer of ash. The fact that the skeleton was accompanied by a scallop shell, symbol 

associated to the apostle Saint James, and especially to those who were “on the way”, led us conclude 

that we were facing a pilgrim of the Saint James’s Way.

According to SC Moralejo and Feo Torres (Liber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus, 1999, p. 209), it 

was common for pilgrims, returning from the shrine of Santiago, to bring back shells. These symbo-

lized “good deeds”. The shells were usually attached to the cape for the glory of the apostle, in his 

memory and as a sign of a long journey.

The ceramic fragments found belonged to a small pan made of clay. This pan was, most likely, used 

for the ritual of burning that is associated with the end of the “way” or religious ritual of Finisterra. 

This is, when a pilgrim ended his way and arrived at Santiago, it was a usual custom to continue his 

journey to the coast where the “earth ended” and started the sea (finis terra). It was there, where it 

was believed to be the end of the earth, that the pilgrim received the shell and burned all the clothing 

that had accompanied him during the “way”.

“As the ones who return from Jerusalem bring a palm leaf, 

those who return from Santiago bring a scallop”

in Codice Calixtino

11. Campanha 2007 – Monte da Chaminé
Pormenor da vieira durante o levantamento
do enterramento.

11. Campaign 2007 – Monte da Chaminé (Mount 
of the Chimney)
Detail of a scallop during the digging up of a tomb.

Em 2007, na estação arqueológica do Monte da Chaminé (Ferreira do Alentejo), foi posto a 

descoberto um enterramento orientado a norte constituído por um esqueleto de um indivíduo 

do sexo masculino, com cerca de 20/30 anos, que se fazia acompanhar de fragmentos cerâmi-

cos e de uma vieira, sendo datado do século XIII. Junto às ossadas detetou-se ainda uma cama-

da bastante pronunciada de cinzas. O facto de se fazer acompanhar de uma concha de vieira, 

símbolo associado ao apóstolo Santiago e, sobretudo, aos que faziam “o caminho”, levou-nos a 

concluir que estávamos perante um peregrino de Santiago.

Segundo, S. C. Moralejo e Feo Torres (Liber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus, 1999, p. 209), era 

frequente os peregrinos que regressavam do santuário de Santiago trazerem conchas. Estas 

simbolizavam “obras boas”. As conchas eram, geralmente, prendidas às capas para a glória do 

apóstolo, em recordação dele e como sinal de longa viagem.

Os fragmentos cerâmicos encontrados pertencem a uma pequena panela em barro que, muito 

provavelmente, deve ter sido utilizada para fazer o ritual da queimada que está associado ao 

fim do “caminho” ou ritual religioso de Finisterra. Isto é, quando um peregrino terminava o 

caminho, chegava a Santiago, era frequente encaminhar-se para junto da zona costeira onde se 

encontrava o fim da terra e começava o domínio do mar (finis terra). Era aí onde se acreditava 

ser o fim da terra, que recebia a concha e queimava todo o vestuário que o tinha acompanhado 

no “Caminho”.

Caminhos de Santiago
Saint James’s Way 

“Asi como llevam la Palma los que vuelven de Jerusalén, 

los que tornam de Santiago llevam la vieira”

in Codice Calixtino



The name hospital comes from the Latin word hospes, meaning “guest”. Hence derives the name 

Hospitalis (hospitable) and hospitium (guest house). Originally, the term meant a place where 

strangers or visitors were received. Over time, the use of the term has come to designate institutions 

designed to care for the sick. 

Care for the sick was, at the beginning of the Christian era, a sacred duty whose example was given by 

Jesus Christ to his followers to work the miracle of the healing of various diseases.

Between the fifth and tenth centuries, this sacred duty was essentially ensured by the monasteries, 

which became true schools of medicine and besides having infirmaries for the friars, also had 

hospitals that cared for the people from outside the monasteries.

During the centuries that followed until the sixteenth century, the actions of healthcare and hospital 

order were assumed by ancient religious brotherhoods such as the one that existed where today rises 

the building of the local IRS and the village was known as esprital of the Holy Spirit. This hospital, 

founded by Joham Avrill and his wife Caterina Anes in 1460, was a small hostel providing assistance, 

especially to the poor wanderers, merchants, pilgrims and wayfarers. The hospital usually offered a 

place to stay for one to the pilgrims and also a meal, a blanket and a bed to sleep. In case of illness the 

pilgrims could stay a little longer, being the hospital’s responsibility to call the doctor and to take care 

of the body and the priest to care for the spiritual issues and the suffering of the soul.

The management of the hospital of the Holy Spirit was of the responsibility of the Hospitaller’s, the 

chaplain and the surgeon, occupying this place, in 1761, José Velho Santos e Gamma.

Several visitations – 1510, 1534 and 1554 – account for the existence and the duties of the 

Hospital of the Holy Spirit. In 1554 the committee of visitors informs the master of the order that the 

church of the Hospital of the Holy Spirit, whose construction had started in 1534, was completely 

built. The hospital and the church were used at least until 1774. The hospital had 4 beds for the poor 

and the pilgrims.

O nome hospital vem do latim hospes que significa “convidado”. Daí deriva hospitalis – 

hospitaleiro e hospitium – casa de hóspedes. Originalmente o termo significava um lugar onde 

estrangeiros ou visitantes eram recebidos. Porém, com o passar do tempo, o uso do termo 

passou a designar instituições destinadas a cuidar dos doentes.

Cuidar dos enfermos era, no início da era cristã, um dever sagrado cujo exemplo foi dado pelo 

próprio Jesus Cristo aos seus seguidores ao operar o milagre da cura de diversas doenças.

Entre os séculos V e X, esse dever sagrado foi essencialmente assumido pelos mosteiros que 

se tornaram verdadeiras escolas de medicina e que para além da enfermaria para os religiosos, 

tinham ainda um hospital que cuidava das pessoas externas ao mosteiro.

Nos séculos que se seguiram e até ao século XVI, as ações de ordem assistencial e hospitalar 

foram assumidas por antigas confrarias religiosas tal como a que existiu onde hoje se eleva 

o edifício das finanças locais da vila e que foi conhecido como esprital do Espírito Santo. Este 

hospital, fundado por Joham Avrill e pela sua esposa Caterina Anes em 1460, era um pequeno 

albergue que prestava assistência, sobretudo, aos pobres errantes, mercadores, peregrinos 

e viandantes. Por norma o hospital dava pernoita por uma noite aos itinerantes, que ainda 

recebiam uma refeição, um agasalho e uma cama para dormir. Em caso de doença podiam 

permanecer mais algum tempo, cabendo ao hospitaleiro chamar o médico para cuidar do corpo 

e o sacerdote para cuidar das questões espirituais e do sofrimento da alma.

A gestão do hospital do Espírito Santo cabia aos hospitaleiros, capelão e cirurgião, ocupando 

este lugar, em 1761, José Velho Santos e Gama.

Diversas visitações – 1510, 1534 e 1554 – dão conta da existência e dos haveres do hospital 

do Espírito Santo. Em 1554 a comitiva de visitadores informa o mestre da ordem que a 

igreja do hospital do Espírito Santo, cujas obras se tinham iniciado em 1534, se encontrava 

completamente construída, funcionando ainda ai o aposento dos pobres e a casa de quem 

dirigia o hospital. Aliás, este hospital e igreja foram utilizados até 1774 pelo menos. O hospital 

tinha então 4 camas para agasalhar os pobres e os caminhantes.

O Hospital do Espírito Santo
The Hospital of the Holy Spirit 

12. Estojo médico com seringa e agulhas
Século XIX

12. Medical kit with syringe and needles
Nineteenth century

13. Seringas carpule
Século XIX

13. Carpule syringes
Nineteenth century
 

14. Caixa de seringa em metal
Século XIX

14. Metal syringe box
Nineteenth century



In the early twentieth century, with the dependencies of the Board and Hospital already completed 

and operating at the current Square José de Vilhena, in 1831, Dr. Barnabé Rey was hired and in 

1848 Dr. José Raymundo Alves Sobral ensured the functioning of the hospital. He was in charge until 

at least 1882. Later, Nabor Joaquim Rodrigues was hired and from 1898 on Acácio Monteiro Leitão 

was in charge. In the year of 1912, under the clinical direction of Nabor Joaquim Rodrigues and by 

the indication of Acácio Monteiro Leitão, Jacinto Manoel d’Oliveira, a doctor from Ferreira, is also 

hired to assist Acácio Monteiro Leitão because of the great affluence in the hospital.

Apart from doctors, the hospital had a male nurse, who also exercised the functions of a walker/mes-

senger, and a female nurse to care for the sick women. The female nurse was usually the wife of the 

male nurse. In 1897 these tasks were carried out by José Augusto dos Santos and his wife.

Apart from taking care of the body, the hospital took also care of the spiritual matters through the 

chaplain of the Miericórdia.

The hospital has undergone some improvement works on several occasions: 1911, 1922 and 1981.

In 1937, D. Diogo Francisco d’Affonseca Passanha and his wife D. Matilde Teles Guedes de Vilhena 

Passanha, owners of numerous farms in Ferreira do Alentejo, made a donation of 200 000 escudos 

to build a new hospital, due to the bad conditions and the lack of space that was needed for the many 

sick that went there . Nevertheless the construction of the new hospital did not occur.

In 1982, with the opening of the Health Care Centre in the village, the civil hospital of the Misericór-

dia, based at the Square José de Vilhena, lost its function and the patients were transferred to this 

new institution.

No início do século XX, com as dependências da Mesa e Hospital já terminadas e a funcionar no 

atual largo José de Vilhena, foi contratado em 1831 o Dr. Barnabé Rey e em 1848 o Dr. José 

Raymundo Alves Sobral para assegurar as funções de facultativo do Hospital, exercendo este 

último aí funções até pelo menos 1882. Mais tarde foi contratado Nabor Joaquim Rodrigues e 

a partir de 1898 Acácio Monteiro Leitão. No ano de 1912, sob a direção clínica de Nabor Joa-

quim Rodrigues e por indicação de Acácio Monteiro Leitão, Jacinto Manoel d´Oliveira, médico 

natural de Ferreira, é igualmente contratado para auxiliar Acácio Monteiro Leitão uma vez que 

se verificava grande movimento no hospital.

Para além dos médicos, o hospital dispunha ainda de um enfermeiro, que exercia igualmente 

as funções de andador, e de uma enfermeira para cuidar dos enfermos do sexo feminino que, 

por norma, era a esposa do enfermeiro. Em 1897 essas funções eram asseguradas por José 

Augusto dos Santos e pela sua esposa.

Para além dos cuidados com o corpo, também aqui eram ministrados os cuidados espirituais 

através do capelão da Misericórdia.

O hospital sofreu algumas obras de melhoramento por diversas ocasiões: 1911, 1922 e 1981.

Em 1937, D. Diogo Francisco d’Affonseca Passanha e sua esposa, D. Matilde Teles Guedes 

de Vilhena Passanha, proprietários de inúmeras herdades em Ferreira do Alentejo, fazem a 

doação de 200 mil escudos para a construção de um novo hospital por se verificar que o atual 

não detinha as condições nem o espaço necessário para corresponder às necessidades e ao 

número de enfermos que aí se dirigiam. Tal construção não se veio a concretizar.

Em 1982, com a abertura do Centro de Saúde da Vila, o hospital civil da Misericórdia, sedeado 

no largo José de Vilhena, perdeu a sua função, tendo sido transferidos os doentes para esta 

nova instituição.

O Hospital civil da Misericórdia
The civil Hospital of the Misericórdia

15. Nabor Joaquim Rodrigues (Santiago do 
Cacém, 1887 – Ferreira do Alentejo, 1966)
Médico do Hospital da Misericórdia de Ferreira 
do Alentejo

15. Nabor Joaquim Rodrigues (Santiago do 
Cacém, 1887 – Ferreira do Alentejo, 1966)
Doctor at Ferreira do Alentejo civil hospital of the 
Misericórdia

16. Acácio Monteiro Leitão (Pombal, 1869 – 
Ferreira do Alentejo, 1968)
Médico do Hospital da Misericórdia de Ferreira 
do Alentejo

16. Acácio Monteiro Leitão (Pombal, 1869 – 
Ferreira do Alentejo, 1968)
Doctor at Ferreira do Alentejo civil hospital of the 
Misericórdia



No dia 10 de Fevereiro de 2014 procedeu-se à assinatura do auto de consignação para a 

construção da nova Unidade de Cuidados Continuados, obra esta onde serão instaladas 38 

camas nas duas valências de Média e Longa Duração.

Atualmente, a direção da Santa Casa da Misericórdia integra a Mesa da Assembleia Geral 

constituída por três elementos efetivos e dois suplentes, a Mesa Administrativa composta por 

cinco elementos efetivos e dois suplentes, e o Conselho Fiscal composto por três elementos 

efetivos e dois suplentes.

Registered as a Private Institution of Social Solidarity, the Santa Casa da Misericórdia of Ferreira 

continues to support the needy, extending its activities to children, youngsters and the elderly, and 

employing about 120 workers.

Caring for the soul and the body of the sick and most unprotected since the sixteenth century on, 

through its hospital, the Misericórdia of Ferreira gave, in 1976, the first steps towards the opening 

of the home and Day care center that lies near the old civil hospital and that after the signing of the 

cooperation agreement with the Institute of Family and Social Action in 1977, has benefited 14 users 

of the home and 20 of the day care center.

Subsequently and through the current Regional Social Security Centre of Alentejo, sub regional 

service of Beja, it was established in 1995, an agreement to build a new retirement home with more 

space and better accommodations for the users. It opened to the public on November the 17th, 

1997. This new service has supported 79 users and implemented the Day Care Centre of Ferreira do 

Alentejo with 25 users, the Day Care Centre of Odivelas with 11 users and the Day Care Centre of 

Figueira de Cavaleiros with 16 users, providing further domiciliary support to another 55 users.

In 2003 its action was extended to the children and a children’s center was built benefiting about 

177 users. 

On February the 10th, 2014, was signed an agreement for the construction of the new Continuing 

Care Unit and which will create a 38 bedded continuing care ward for Medium and Long Term 

residents.

Currently, the direction of the Santa Casa da Misericórdia integrates the General Assembly, which 

consists of three regular members and two alternates, the Administrative Board, which consists of 

five effective members and two alternates, and the Audit Committee composed of three regular 

members and two alternates.

Registada como Instituição Particular de Solidariedade Social, a Santa Casa da Misericórdia de 

Ferreira continua a dar apoio aos carenciados, estendendo a sua atuação a crianças, jovens e à 

terceira idade, empregando ainda cerca de 120 trabalhadores.

Cuidando da alma e dos males corporais dos mais desprotegidos desde o século XVI através do 

seu hospital, a Misericórdia de Ferreira deu, em 1976, os primeiros passos para abertura do lar 

e centro de dia que funcionou junto ao antigo hospital civil e que, após celebração do acordo 

de cooperação com o Instituto da Família e Ação Social , em 1977, veio beneficiar 14 utentes 

de lar e 20 de Centro de Dia.

x

Posteriormente, e já através do atual Centro Regional da Segurança Social do Alentejo, 

serviço sub-regional de Beja, estabeleceu, em 1995, um acordo no sentido de construir um 

novo lar com mais espaço e melhores acomodações para os utentes. Aberto ao público a 

17 de Novembro de 1997, esta nova valência permitiu apoiar, em regime de internamento, 

79 utentes e implementar o Centro Dia de Ferreira do Alentejo com 25 utentes, Centro de 

Dia de Odivelas com 11 utentes e o Centro de Dia Figueira de Cavaleiros com 16 utentes, 

concedendo ainda apoio Domiciliário a 55 utentes.

Estendendo a sua ação às crianças, no ano de 2003, procedeu-se à construção do centro 

infantil onde são beneficiados cerca de 177 utentes.

Misericórdia hoje
The Misericórdias today 

17. Lar e Centro Dia de Ferreira do 
Alentejo

17. Nursing Home and Day Care Centre of 
Ferreira do Alentejo



Exposição / Exhibition

Promotor
Município de Ferreira do Alentejo
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Maria João Pina
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