
..:: Sessão III  (16 de março)  

As Misericórdias, entre o material e o imaterial,  

entre o progresso e a força dos pobres  

| Inês Amorim (FLUP; CITCEM; CEHR-UCP) 

..:: Resumo 

 O título, programático, aponta para as Misericórdias como espaços e lugares, definidos por 

materializações, bem visíveis, que marcam a paisagem urbana e que disputam território com outras 

estruturas de acolhimento, na cidade e diocese do Porto, e não apenas. 

 Aponta, ainda, para as dinâmicas quotidianas, que estão para lá da materialidade, porque reflectem 

ideias e práticas, mediadoras, entre a terra e o céu, entre memórias individuais e colectivas que, em cada 

tempo, hipoteticamente, projectam sinais de mudança, nalguns casos indicadores de progresso, aos olhos 

dos contemporâneos. 

 O cerne da questão é perceber se são os pobres, e que pobres, a imprimirem a mudança, quando e 

porquê, e como a própria noção de pobre terá consequências na evolução daquelas estruturas. As respostas 

não serão fáceis, e exigem um exercício de reflexão, único objectivo deste encontro, sendo que embora nos 

cinjamos à época moderna, não deixaremos de colocar questões na longa duração. 

 

..:: Esquema 

 - Espaços, lugares e território 

 - Memórias individuais a colectivas – quando os legados individuais ganham memória e se multiplicam 

 - Os pobres, os critérios materiais (corporais) e imateriais (espirituais), organização e proximidade 
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