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APRESENTAÇÃO 

 

Decorridos três anos após a realização do III Congresso de História da SCMP, é tempo 

de convocar o IV, cumprindo assim o intervalo de tempo de três anos entre Congressos, 

que havíamos estipulado aquando da realização do primeiro, em 2009.  

Esta carta de convocatória do IV Congresso é também um convite dirigido a todos e a 

cada um dos estudiosos, homens e mulheres, académicos ou não, portugueses ou 

estrangeiros, portuenses e não portuenses, que têm dedicado tempo e labor à 

investigação sobre a problemática vasta que, desde os finais do séc. XV, constitui o 

programa e a razão de ser das Misericórdias, em especial da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto.   

Tal como nos Congressos anteriores, propomos uma sigla, formada por três palavras, 

que, além de sugestão temática genérica, também valerá como plataforma de referência 

e fio condutor deste Congresso: “Pessoa(s), Arte, Benemerência”. Pessoa ou Pessoas 

porque na atividade desenvolvida pela Santa Casa, ao longo dos séculos, as pessoas e a 

sua dignidade devem estar em primeiro lugar. Pessoas que são servidas, mas também 

pessoas que servem. E pessoas que deixam bens em favor dos que precisam. Arte, 

porque o culto divino, que sempre fez parte da imagem e do serviço público das 

Misericórdias, foi concretizado em espaços arquitetonicamente desenhados e 

preparados para o efeito e se estruturou pela mediação de objetos e representações 

artísticas que ajudaram as pessoas à vivência da caridade e as aproximaram da beleza 

suprema que, para os crentes, é o próprio Deus. Benemerência porque foi por ela que 

as Santas Casas viveram e sobreviveram. É urgente recuperar, nas sociedades atuais, o 

sentido da dádiva e da Benemerência porque a Benemerência é o caminho mais eficaz 

para a solidariedade.       



G���������� ��	 as comunicações versassem matérias relativas à Santa Casa da 

Misericórdia do Porto. Mas não excluiremos quem, à partida, não tendo facilidade para 

satisfazer esta nossa recomendação, se proponha tratar das Misericórdias em geral ou 

até de uma outra que não a do Porto.  

Como a realidade das Santas Casas da Misericórdia não é exclusiva do nosso país, 

entendemos abrir à internacionalização este IV Congresso.  

 

Porto, 16 de Janeiro de 2017 
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