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Igreja de Santiago / Igreja de São Tiago e a demolida Igreja da
Misericórdia de Coimbra

IPA

Monumento

Nº IPA

PT020603190008

Designação

Igreja de Santiago / Igreja de São Tiago e a demolida Igreja da
Misericórdia de Coimbra

Localização

Coimbra, Coimbra, São Bartolomeu

Acesso

Pç. do Comércio, faz recanto com a R. Visconde da Luz

Protecção

MN, Dec. 16-06-1910, DG 136 de 23 Junho 1910, ZEP, DG 6 de
08 Janeiro 1960

Enquadramento

Urbano, situada no extremo NO. da Praça do Comércio, em
terreno de acentuado desnível

Descrição

 Planta longitudinal, composta por corpo e cabeceira, de forma
maciça e robusta. Cobertura em telhado de 2 águas. Na fachada
principal 1 escada dá acesso ao portal ladeado por frestas de
iluminação e aberto num corpo avançado limitado por gigantes.
Encima-o 1 óculo e o remate é em empena triangular. Na
fachada S. 3 lanços de escada acompanham a parede
contrafortada, no 3º tramo abre-se 1 portal. Na fachada N. surge
a saliência correspondente a 1 capela e a marcação do
transepto. A fachada E. mostra o corpo poligonal da capela do
evangelho. INTERIOR: 3 naves, 3 tramos, transepto falso a
demarcar desnível do pavimento, colunas cilíndricas e pilares
com colunas adossadas suportam directamente o
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travejamento da cobertura de madeira. No tramo médio da
colateral do evangelho surge 1 capela de plano quadrado com
portal de arco composto apoiado em colunas, enquadrado por
alfiz decorado de motivos geométricos, apresentando no interior
abóbada de arcos cruzados. Da cabeceira considera-se o
absidíolo N. semicircular abobadado em quarto de esfera.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Cultual e devocional: igreja

Utilização Actual

Cultual e devocional: igreja

Propriedade

Pública: estatal

Afectação

Comissão Fabriqueira de São Bartolomeu, cedida a título

Época Construção

Séc. 12 / 16 / 18

Arquitecto | Construtor | Autor

Arquitectos: Silva Pinto; Baltazar de Castro (restauro). IGREJA
DA MISERICÓRDIA: Arquitectos: Diogo de Castilho (atr.);
Gaspar Ferreira; João Antunes; cabouqueiros: Francisco
Fernandes, Ascenso Fernandes e António Dias; carpinteiros:
Inácio Gonçalves; Pedro André; António Ramos; Diogo Mendes;
dourador: Paulo de Sousa; escultores: João de Ruão; Bernardo
de Castro; entalhador: José Correia; lajeador: Jorge Gonçalves;
marceneiro: Gregório Rodrigues; mestre de obras: Gaspar
Ferreira; pedreiros: Francisco Fernandes; Jorge Gaspar; Manuel
Gonçalves; Manuel Fonseca; António Rodrigues; Gaspar Luís;
Francisco Rodrigues; pintor: Pedro Álvares Pereira; serradores:
Simões, Matoso (?); serralheiros: André Fernandes; Francisco
Pereiro; Francisco Ferreira; sineiro: Simão Marques.
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Cronologia

Séc. 12 - provável construção; 1119 - provável danificação
aquando do cerco de Ibn Yusuf; 1139 - campanha de
Reconquista; 1183 - campanha de Reconquista; 1206, 28 de
Agosto - sagrada pelo Bispo de Coimbra; 1546 - obras no
interior; Julho - o Santíssimo Sacramento estava na capela de
São Simão, no lado da Epístola, e a capela de Vasco de Freitas,
no mesmo lado, era administrada pelo Mestre Escola Manuel de
Melo; 1653 - Úrsula Luís manda edificar a capela do Espírito
Santo, no lado do Evangelho; 1718 - renovação da Igreja, tendo-
se revestido as colunas de novas cantarias; 1721 - descrição da
igreja como tendo: entre a porta travessa e a escada que vai
para o coro uma capela , antigamente de São Pedro e na altura
do Bom Jesus; do lado do Evangelho três capelas, a 1ª entrando
pela porta principal de Santo Elói, que a edificaram e fabricam os
ourives da freguesia; a 2ª é de Santo Ildefonso, com obrigação
imposta pelo seu instituidor de distribuir no claustro um boi pelos
pobres da freguesia; a 3ª do Espírito Santo; 1770, 30 Abril -
lançamento da 1ª pedra na construção da sacristia nova da
Igreja, paga pela Misericórdia como compensação pela
Colegiada ter-lhe permitido construir uma escada sobre o adro da
antiga sacristia da porta lateral S. para acesso às suas
dependências; 1861 - destruição de parte da ábside para
alargamento da R. Visconde da Luz; 1907, 24 Maio - pedido de
subsídio ao governo para a reconstrução da Igreja de São Tiago;
1908 - início do restauro do templo; 1908 - transferência de uma
capela lateral da nave da Epístola para a do Evangelho, para
permitir o alargamento da rua; demolição da escadaria de pedra
junto ao portal axial e rebaixamento da praça contígua, deixando
a descoberto parte considerável dos alicerces; 1911, 23
Fevereiro - Câmara pede providências ao Ministério da Fazenda
por se achar quase esgotada a verba para obras da Igreja de
São Tiago e Sé Velha; 1921 - a igreja ainda não tinha cobertura;
Eng. J. de Sousa Tudela apresenta projecto muito polémico; a
obra esteve parada; 1930 - Pastor Evangélico requereu a igreja
para culto Evangélico; 1935, 8 Dezembro - reabertura da igreja
ao culto. IGREJA DA MISERICÓRDIA: 1526, 14 Maio - contrato
entre o Provedor Rui de Sá Pereira e o
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Prior e Beneficiados da Igreja de São Tiago, para se trasladar a
Irmandade da Capela de Santa Cecília, no claustro da Sé de
Coimbra (v. 0603020006), para aquela, vindo a ocupar a casa
que então servia de celeiro; 1530, 3 Abril - D. João III ordena que
se crie à custa do Hospital e da Misericórdia a Real Casa da
Roda em Coimbra; 1546, 3 Julho - contrato entre o Provedor
Simão de Sá e o Prior António Coelho da Igreja de São Tiago
para fazer a igreja da Misericórdia sobre a de São Tiago, sobre a
nave direita e corpos desse lado - a sacristia, capela de São
Simão e a de Vasco de Freitas *1, com projecto atribuído ao arq.
Diogo de Castilho; 1549, 11 Setembro - quitação de uma dívida
ao escultor João de Ruão, para fazer as capelas, retábulos e
bancada; Ruão já recebera 57420 reais, entre trigo, cevada e
azeite, e agora recebia os 4580 reais finais; concluída a igreja,
pretendeu a Irmandade estender-se para a nave contígua, para
construir a Casa do Despacho e outros anexos; obra embargada
pelo Prior e Beneficiados de São Tiago; 1571, 11 Novembro -
Mesa decide mudar a igreja, por ser muito pequena e edificada
no ar, carecer de sepulturas, resultando na falta de verbas, não
terem Casa do Despacho, hospital nem celeiro; mudar-se-iam
para a Praça, na esquina que dava para a R. das Azeiteiras, e
construiriam a nova casa desde o canto do Hospital Real de São
Bartolomeu até ao Romal; 1573, 15 Maio - compra de casas da
praça ao Dr. Tomás Rodrigues para se fazer a casa da
Misericórdia, a qual não foi concluída; 1575, 26 Dezembro -
despesa de 395 reais com o boi e mula de vulto pintados do
presépio; 1576, Páscoa - pagamento de 140 reais ao carpinteiro
Inácio Gonçalves, de assentar o "teaho" e desfazê-lo e armar;
1587, 4 Abril - alvará de D. Filipe I respondendo à petição dos
Irmãos para se mudarem; o Bispo D. Afonso de Castelo Branco
indica um local em frente da igreja da Misericórdia, na R. da
Calçada e topo da R. do Corpo de Deus,  tornando-se necessário
adquirir 5 casas e seus quintais; 11 Junho - Mesa decide vistoriar
o local, por se ter achado um "arrife" muito grande, o que
encarecia e dificultva a edificação; 1588, 31 Agosto - a
Irmandade vota o início das obras na R. do Corpo de Deus;
1589, 29 Abril - Mesa faz o ponto de situação; os cabouqueiros
convocados Francisco
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Fernandes, Ascenso Fernandes e António Dias acham não ser
difícil arrancar a pedra que depois poderia servir na obra; 29
Maio - colocação da primeira pedra no novo edifício pelo Bispo
D. Afonso de Castelo Branco; 1590, 8 Julho - Mesa decide
derrubar e substituir a varanda sobre a praça, por estar muito
perigosa; 1591, 6 Abril - Mesa reune-se com os consultores
Mateus Pereira de Sá, António de Morais, Gaspar Fernandes e
Diogo Vaz; decide-se não avançar com a construção do novo
edifício; 2 Maio - o Irmão Jerónimo Francisco, mestre das obras
d'el Rei,  achava que a obra devia ser feita na boca da R. de
Corpo de Deus, de modo a ficar de "coadra" com a igreja em
funcionamento, com um passadiço desde ela até à casa que
servia de despacho; a Mesa concordou e Jerónimo Francisco
comprometeu-se a fazer o projecto; 1600 / 1601 - carpinteiro
Pedro André recebe 400 reais pelo conserto da bandeira, 600
reais pela pintura das grades, mistérios e cruzes; serralheiro
André Fernandes recebe 13.440 reais como parte do pagamento
pelas grades de ferro da janela de cima; 1603 / 1604 - obras no
telhado da igreja; 1605, 6 Março - sendo Provedor Frei Gaspar
Fonseca, decide-se definitivamente não mudar a igreja da
Misericórdia e opta-se pela sua ornamentação; manda-se colocar
nas paredes "azulejos com rosas e flores (?) de ouro", pintar-se o
tecto, coro e grades, dourar-se os retábulos, capela-mor e
púlpito, decide-se fazer a sacristia, Casa do Despacho e da cera
sobre a parte da igreja de São Tiago em que a Misericórdia ainda
não estava; 1609 / 1610 - contribuição do Bispo para as obras e
douradouros; 1610, Janeiro e Fevereiro - encomenda ao pintor
Pedro Álvares Pereira para pintar os painéis da sacristia por
10.000 reais, os entremeios deles por 2000 reais, consertar os
painéis do forro por 4000 reais e 6000 reais pelas grades da
igreja e 3000 reais de esmola por achar que perdera na obra; 3
Fevereiro - pagamentos de 1000 reais ao carpinteiro e de 5000
reais ao Irmão Francisco Fernandes mestre das obras de lajear a
capela-mor das grades para dentro; 25 Abril - Pedro Álvares
Pereira recebe 2500 reais pela pintura das varas e painel do
sepulcro; Fevereiro / Junho - carradas de pedra de Ançã, vinda
de Portunhos, para lajear a igreja e para a cantareira da casa de
cera; Junho - pagamento de
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120 reais pelos azulejos para consertar a porta da sacristia que
vai para a casa da cera, 280 reais de cal para conserto do
telhado, 600 reais ao carpinteiro António Ramos para comprar
madeira para fazer as portas da cantareira; 5 Junho - pagamento
da féria aos pedreiros Jorge Gaspar, Manuel Gonçalves e
Manuel Fonseca, aos serradores "Maio", Simões, Matoso (?),
"Vinagre" e ao serralheiro Francisco Pereiro, ao cabouqueiro de
Portunhos que arranca a pedra para lajear a igreja, a quatro
servadores das pedras; Jorge Gonçalves assentaria as lajes;
referência aos pedreiros António Rodrigues e Gaspar Luis; 1611,
Novembro - Pedro Álvares Pereira recebe 1400 reais das
decorações das exéquias da rainha, mulher de D. Filipe II; 1615,
Abril - pintura das varas e reforma de uma bandeira com sua
cruz; 1619 - 1620 - petição ao Papa para se resguardar o cartório
da Misericórdia, evitando que os particulares a ele acedessem e
o dispersassem; 1620, 3 Julho - alvará confirmando a reforma do
Compromisso; 30 Outubro - o Papa Paulo V concede pedido da
Misericórdia, excomungando todos os que usurpassem os seus
bens móveis ou de raiz; 1625 / 1626 - o pintor Pedro Álvares
Pereira recebe 600 reais por pintar as escadas para o sepulcro
das Endoenças; Junho - recebe 140 reais por pintar a estante da
sacristia para os cálices e missais; 1629 / 1630 - pagamento de
700 reais ao marceneiro Gregório Rodrigues por uma tábua com
suas molduras; Setembro - Paulo de Sousa recebe 1600 reais
por dourar as molduras e engessar a tábua nova que se fez para
se escrever a renda da casa; 1630, Abril - este recebe 500 reais
para reformar as figuras em duas bandeiras; pagamentos por
pequenos consertos; 1631, Março - conserto do pé da imagem
da Ressurreição e de uma mão de São Cosme por 200 reais;
1631 / 1632 - pagamento ao serralheiro Francisco Ferreira pelo
conserto de umas grades; 1633 / 1634 - despesa com as grades
de balaustrada; 1639 / 1640 - pagamento de 200 reais a um
pintor e oficial para pintarem a parede por detrás do sepulcro e
de 1500 reais pela Ascensão de Cristo e do altar-mor; 1644, Abril
- carpinteiro Diogo Mendes conserta o sepulcro e as bandeiras
por 3300 reais; 1645 - data do "Memorial das Rendas e mais
couzas da Misericórdia de Coimbra", feito pelo tabelião e Irmão
João Baptista, com o
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inventário das pratas, móveis, tecidos e outros bens decorativos
da Misericórdia; 1651 / 1652 - obras no campanário; 1652 / 1653
- obra do sino por Simão Marques; 1652, Setembro - pagamento
de 10.000 reais nas obras da casa do Despacho e 750 reais ao
pintor do arranjo de uma bandeira e por uma tábua para a casa
do Despacho, e 35.250 reais com os bancos da tribuna; 1666, 29
Outubro - alvará proibindo fazer custosas armações na Igreja de
Misericórdia; 1668 / 1669 - obras ligeiras nos telhados; 1676 /
1677 - pagamento de 15.000 reais para se pintarem e dourarem
os nichos do Santo Cristo e Ecce Homo; 1678 - instituição do
Colégio das Meninas Órfãs através do legado de Manuel Soares
de Oliveira, natural de Pereira, no valor 46 contos de reis; 1679 /
1680 - renovação da pintura da Casa do Despacho; 1685, 29
Abril - contrato para instituição do Colégio na R. do Coruche,
junto à Misericórdia, no espaço de 4 casas, celeiro e tulha da
igreja de São Tiago, para que as órfãs pudessem ouvir missa e
os sermões da tribuna e serem mais facilmente assistidas; 1692,
4 Junho - lançamento da primeira pedra do Recolhimento das
Órfãs, com traça do Arq. João Antunes, tendo-se gasto na obra
15.422$210 rs; as obras foram orientadas pelo mestre Francisco
Rodrigues; 1701, 11 Dezembro - inauguração solene do Colégio;
pouco depois teve de fechar por falta de fundos; 1729, 12 Março
- decide-se fazer obras na capela-mor e sacristia, por
ameaçarem ruína as "paredes e abóbadas", serem pequenas, e
a sacristia ser precisa para casa do Cartório *3; 27 Junho -
Colegiada ordena vistoria às obras da Misericórdia; 1730, cerca -
Frei Agostinho de Santa Maria refere a existência de três altares
na cabeceira, o do lado da Epístola com Nossa Senhora da
Piedade, transferido do lado oposto em 1707, e um excelente
retábulo dourado, moderno, com sua tribuna; 1731 - era
responsável das obras Gaspar Ferreira; Abril - o projecto de
restauro estava concluído, decidindo-se em Mesa que os
acabamentos seriam em estuque; 1732 - intervenção no coro dos
órfãos; 1734, 26 Novembro - escritura com  José Correia, mestre
entalhador do Porto, para fazer três retábulos, o da capela-mor e
colaterais, na forma e risco que se lhe havia mostrado, por
970.000 reais; apeamento dos retábulos de João de Ruão, sendo
o da capela-mor
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levado por António da Costa Caetano, escrivão da Misericórdia
entre 1733 - 1734, para a capela que instituiu no sítio da Copeira;
1739, 26 Abril - Gabriel Ferreira, de Coimbra, dourou os
retábulos, cornijas, painéis, escultura e tudo o que fosse madeira,
menos as duas portas, em angelim; 1758 - a Misericórdia pagava
117.000 rs pelo arrendamento do espaço, tinha o orago da
Visitação, tema pintado num quadro do altar-mor, o retábulo do
Evangelho dedicado a Nossa Senhora da Piedade e o da
Epístola ao Senhor Ressuscitado; 1768, 16 Julho - execução de
um pórtico com as armas reais, escada fronteira e reparação do
adro da Casa do Despacho, por Bernardo de Castro; Provedor
sugere mudar-se o Cartório para a Casa da Cera e fazer no
Cartório velho e outras obras; 1768 - já existia o arco de São
Tiago construído a partir do adro da Misericórdia, sobre as
escadas que corriam a S. da mesma; 1772, Outubro - doação da
Sé Velha à Misericórdia, que a recebeu despida e desmobilada,
e de umas casas contíguas, na R. do Norte, também sem
mobília, para instalação de outros serviços; 1774, Maio -
transferência da  Misericórdia para a Sé; 1777 - a Misericórdia
escreve à Rainha D. Maria I expondo os grandes incovenientes
que tivera com tal mudança e pedindo autorização para
regressar à antiga casa; 1778, 20 Agosto - rainha autoriza a
transferência;  23 Outubro - acto de cessão de desistência da Sé
Velha e seus pertences pela Misericórdia, recebendo a posse
das antigas instalações sobre a Igreja de São Tiago; 1786, 14
Novembro - morte do Dr. Caetano Correia de Seixas, deixando
herança de 125.819$400 rs à Misericórdia para fundação de um
Colégio de órfãos; 1804, 15 Janeiro -  inauguração do Colégio
dos Órfãos; 1823, 4 Maio - Provedor Manuel Pedro de Melo
recebe novas Órfãs no Colégio; 1830, 28 Fevereiro - decide-se
reimprimir o antigo Compromisso; 1835, 30 Maio - Misericórdia
solicita à Câmara o edifício do Colégio de Santo Agostinho dos
Cónegos Regrantes, designado da Sapiência, para instalar os
órfãos; 1839, 22 Agosto - Mesa decide pedir ao Governo a
doação do Colégio da Sapiência, para instalação dos seus
Recolhimentos dos Órfãos e das Órfãs; 1841, 15 Setembro -
decreto concedendo o Colégio da Sapiência à Misericórdia; 20
Outubro - tomada de posse do mesmo; 1842, 19 Junho -
transladação
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do Santíssimo Sacramento da Igreja da Misericórdia para a do
Colégio da Sapiência e transferência dos Órfãos e Órfãs para o
edifício; a Irmandade e parte da administração conservaram-se
na Igreja de São Tiago; 1854 - publicação do "Regulamento para
o governo da Irmandade da Sancta Casa da Misericórdia da
Cidade de Coimbra"; 1858, 13 Fevereiro - Câmara estipula a
cedência a esta do edifício da Misericórdia na R. do Coruche, de
modo a alargar e alinhar a mesma rua, recebendo a Misericórdia
como compensação o pleno domínio do edifício do Colégio da
Sapiência; 14 Setembro - início da construção da rua; 2 Outubro
- pedido para Provedor transferir as imagens da Igreja para lugar
mais apropriado;  Dezembro - demolição do arco de São Tiago
durante a noite, sem aviso, deixando a igreja da Misericórdia sem
o seu principal acesso; 1861 - início das obras na Igreja; 1862 -
restabelecimento do culto; 1907, 16 Maio - sob a direcção do
Arq. Silva Pinto, inicia-se a demolição dos anexos à igreja; 15
Novembro - expropriação do terreno, casas e capela da
Misericórdia para alargamento das escadas de São Tiago,
entregando-se os retábulos, talha, imagens e azulejos da capela,
o mobiliário da sacristia, grades do púlpito e nave, portas da
capela, o portão e grades de ferro das escadas e pátios e casa
do cartório, o relevo da Mater Omnium, a sineira e respectiva
ventana.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica. Igreja de 3 naves e cobertura
tripartida com ábsides semicirculares, poligonais no interior e
exterior. Embora com várias alterações, mantem o aspecto
robusto e maciço das igrejas do tempo, um sistema interior,
incluindo a cobertura, típico do românico e pormenores
característicos como os portais, o principal com os fustes das
colunas abundantemente decorados e com decoração
vegetalista e antropomórfica nos capitéis e nos arcos, própria da
gramática do românico, de grandes afinidades decorativas com a
Sé Velha coimbrâ.

Características Particulares

A diferente espessura dos muros da nave, no tramo contíguo à
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cabeceira forma um falso transepto. A escultura dos portais axial
e lateral é considerada o melhor exemplo do românico coimbrão.
O portal da capela que se abre no tramo médio da nave lateral é
um bom exemplar do gótico do século 15.

Dados Técnicos

Paredes autoportantes, estrutura autónoma (capela da nave),
estrutura mista (absidíolos).

Materiais

Não definido

Bibliografia

PEREIRA, D. A., Resumo Histórico da Santa Casa e Irmandade
da Misericórdia da Cidade de Coimbra, Coimbra, 1842; FREIRE,
Provedor Dr. Francisco de Castro, Relatório da Administração da
Santa Casa da Misericórdia de Coimbra de 27 de Julho de 1861
a 14 de Julho de 1862, Coimbra, 1862; SIMÕES, Filipe, Relíquias
de Arquitectura Romano-Bizantina, em Portugal, 1870;
GONÇALVES, Padre António Nogueira, Novas Hipóteses acerca
da Arqueologia Românica de Coimbra, 1938; DGEMN, Igreja de
S. Tiago, Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, nº 28, Porto, 1942; CORREIA, Vergílio, A Igreja de S.
Tiago de Coimbra, Museu, Vol. II, Coimbra 1943; Ministério das
Obras Públicas, Relatório da Actividade do Ministério no ano de
1952, Lisboa, 1953; GONÇALVES, A. Nogueira, O escultor João
de Ruão e a Misericórdia de Coimbra, Sep. da Revista Ocidente,
vol. LXVI, Lisboa, 1964; BORGES, Nelson Correia, João de
Ruão. Escultor da Renascença Coimbra, Coimbra, 1980; SILVA,
A. Carneiro, Um Inventário Seiscentista da Misericórdia de
Coimbra, s.l., 1985; SILVA, A. Carneiro da, O Catálogo dos
Provedores e Escrivães da Misericórdia, Coimbra, 1991;
CARDOSO, João José Ferreira da Silva, Santas e Casas. As
Misericórdias do Baixo-Mondego e as suas igrejas nos séculos
XVI e XVII (Dissertação de Mestrado em História da Arte do
Renascimento e do Maneirismo na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra), Coimbra, 1993 / 1995; LOPES, Maria
Antónia, A Misericórdia de
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Coimbra e a sua Memória, in Memórias da Misericórdia de
Coimbra - Documentação & Arte. Catálogo, Coimbra, 2000, p. 45
- 104; OLIVEIRA, António de, A Santa Casa da Misericórdia de
Coimbra no Contexto das Instituições Congéneres in Memórias
da Misericórdia de Coimbra - Documentação & Arte. Catálogo,
Coimbra, 2000, p. 11 - 41; PAIVA, José Pedro, Portugaliae
Monumenta Misericordiarum, Lisboa, 2002; FONSECA,
Fernando Taveira da, O órgão da Capela da Misericórdia de
Coimbra - Alguns Apontamentos para a sua História, in
Homenagem da Misericórida de Coimbra a Armando Carneiro da
Silva (1912-1992), Coimbra, 2003, pp. 93-123;  SANTOS, Maria
José Azevedo, Sala Armando Carneiro da Silva - Notas para a
História do Arquivo da Misericórdia de Coimbra, in Homenagem
da Misericórida de Coimbra a Armando Carneiro da Silva (1912-
1992), Coimbra, 2003, pp. 197-219.

Documentação Gráfica

DGEMN: DSID, DREMC

Documentação Fotográfica

DGEMN: DSID, DREMC

Documentação Administrativa

DGEMN: DSID, DREMC; Santa Casa da Misericórdia de
Coimbra (datas extremas da documentação 1500 - 1950)

Intervenção Realizada

1908 - reconstrução de toda a obra de pedreiro dos elementos
arquitectónicos existentes; DGEMN: 1929 / 1930 / 1931 / 1932 /
1933 / 1934 / 1935 - regularização do pavimento de lajes das
naves, cabeceira e capela lateral do Evangelho; reparação ou
substituição das cantarias mutiladas e eliminação de diversas
molduras indevidamente reconstruídas no exterior e interior;
arranjo geral da capela lateral do Evangelho e reconstrução de
uma das frestas; colocação na capela-mor e na lateral do
Evangelho de dois altares de madeira trazidos no Museu
Machado de Castro; colocação de altar de pedra no absidíolo do
Evangelho e de um Crucifixo no da Epístola, dada a pouca
profundidade; construção do coroamento e resguardo das
empenas das naves, com assentamento de cruz
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terminal; arranjo e adaptação para uso da sacristia de uma antiga
dependência junto à fachada N. e construção da passagem
coberta ligando-a à Igreja; reparação geral das cantarias
exteriores e interiores e tomada de juntas; construção e armação
do telhado e cobertura de telha românica; revestimento de parte
dos alicerces com silhares aparelhados; construção e
assentamento de vidraças coradas, com armação de chumbo;
reconstrução da soleira do absidíolo da Epístola, pondo a
descoberto a sua primitiva planta circular; demolição de vários
anexos construídos no antigo adro (lado N.); construção de nova
escada axial; 1958 / 1969 / 1979 - Limpeza de telhados e arranjo
de vitrais; 1986 - Electrificação da Igreja; 1991  - rebocos na
capela anexa, arranjo, recuperação e reconstituição de vitrais;
2000 - Substituição total da telha das coberturas com aplicação
de subtelha, e beneficiação da iluminação e arranjos exteriores
no pátio anexo.

Observações

*1 - Segundo o contrato de 3 Julho 1546, realizado pelo tabelião
Pedro Dias e assinado pelo arq. Diogo de Castilho, a quem se
poderá atribuir a traça da igreja, a entrada da Igreja da
Misericórdia, seria feito por um patim sobre a sacristia e capela
de São Simão, levantado de modo a não lhe causar "nojo" e
"debaixo desse ficarão balcão e arcos que vem sobre a porta", a
serem "muito bem forradas" e de modo a não "tolher" a vista da
sacristia. Para as obras concorreu a esmola de 300$000 rs de
juro que o Bispo D. João Soares fizera. *2 - O "Memorial das
Rendas e mais couzas da Misericórdia de Coimbra", de 1645,
sendo Provedor Gonçalo Leitão de Melo, reproduz a sépia na
segunda folha o retábulo de Nossa Senhora da Misericórdia,
talvez o da igreja e actualmente no Museu Machado de Castro,
e, entre os bens descriminados, destaca-se a referência à
existência de: um retábulo de Nossa Senhora na primeira casa
que foi do Despacho com cortinas azuis; um retábulo com a
Verónica de Cristo; dois retábulos na casa do Despacho do rei e
rainha D. João II e sua mulher D. Leonor; outros dois que lhe
respondem na mesma casa da outra parte, dos Bispos D. João
Soares e D. Afonso de Castelo Branco; outro retábulo grande
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 na mesma casa sobre a porta por onde entram, de Nossa
Senhora da Misericórdia; outro da mesma senhora com a mesa
redonda pintada nas costas onde se assentam os Provedores;
dois órgãos no coro; três sacras velhas; três sacras novas e
douradas; três Evangelhos de São João; um nicho em que está o
Santo Crucifixo com seu calvário, com uma cortina de volante;
um nicho com o Ecce Homo; grande estante no coro; seis hastes
com cruzes e as Bandeiras com Passos da Paixão; uma
Bandeira que serve quando há penitentes; dois estandartes com
as armas reais que estão nas portas da igreja na 5ª feira de
Endoenças; sete tábuas com as memórias da casa e que estão
na casa do Despacho; a mesa redonda em que se faz a Mesa;
seis escabelos de couro preto acolchoados que servem a mesa;
os cinco bancos no coro-alto para os capelães, um deles um
organista; duas bandeiras dos enterramentos; quatro caixas de
esmolas na igreja. *3 - Nas obras de 1701concordou-se fazer a
obra no cunhal S. até onde fosse necessário na frente, "em
direitura das costas da capela mor"; para ampliar o espaço,
puxava-se para fora 20 palmos do cemitério e escada da porta
principal da Igreja de São Tiago e reformava-se a mesma
escada. A Colegiada de São Tiago aceitou a ampliação com a
condição da Misericórdia dar-lhes as casas que iam reedificar por
baixo da dita capela e lajear a sua igreja ou darem o dinheiro
para essa obra. Enquanto se reedificava a igreja, os ofícios
religiosos da Misericórdia eram feitos na Igreja de São João de
Santa Cruz. *4 - A história da Igreja da Misericórdia sempre foi
atribulada, sobretudo devido à sua invulgar implantação sobre a
Igreja de São Tiago, possível apenas pelo grande desnível de
terreno, já que a cabeceira daquela igreja ficava enterrada na
vertente do morro, permitindo o fácil acesso à fachada principal
da igreja da Misericórdia, virada a E., pela antiga R. do Coruche,
hoje Visconde da Luz. Estava concluída por volta de 1549, mas
devido à falta de espaço e dificuldades de expansão, só em
1605, depois de duas outras construções iniciadas, se decidiu
definitivamente não mudar a igreja de local e se opta pela sua
redecoração. A sua total reconstituição é impossível, não só
devido às reformas sofridas, com substituição de elementos
decorativos iniciais, mas também devido às
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expoliações e demolições sofridas no séc. 19 e 20 para
reestruturação da rua e restauro da Igreja de São Tiago.
Sabemos, no entanto, que era de uma nave, possuía inicialmente
três retábulos em pedra de Ançã, de João de Ruão, dispostos
juntos no topo da nave, o que Nogueira Gonçalves julga mais
provável, ou tendo apenas o mor no topo e os outros
colateralmente; um grupo escultórico com representação do
enterro de Cristo; um relevo com a Mater Omnium sobre o portal
de entrada, seguindo assim a tipologia mais comum das igrejas
de Misericórdia da região de Coimbra. O antigo retábulo-mor, no
Museu Machado de Castro desde 1908, é de planta recta, dois
registos de edículas, separados por frisos, e três eixos,
separados por colunas em balaustre, as do primeiro registo com
nichos albergando imagens, encimados de baldaquino. Cada
edícula alberga relevos: no eixo central tem representado a
Visitação e superiormente a Mater Omnium, seguindo o esquema
comum dos retábulos do tipo; lateralmente, tem no lado do
Evangelho, a Adoração dos Pastores encimada pela Adoração
dos Reis Magos, e no lado da Epístola a Apresentação de Jesus
no Templo sobrepujada pela Fuga para o Egipto. À excepção do
relevo da Mater Omnium, todas as cenas têm como pano de
fundo estruturas arquitectónicas perspectivadas, de raiz
quatrocentista, constituindo, como um todo, uma obra de
bastante equilíbrio e qualidade. Um dos retábulos colaterais e
actualmente exposto no Museu da Misericórdia representa a
Visitação, mas encontra-se incompleto. O relevo isolado da
Mater Omnium, segundo Nelson Correia Borges, pertence já à
segunda fase da obra de João de Ruão e o grupo escultórico do
enterro de Cristo, incompleto, segue a iconografia e moldes de
outros existentes na região Centro. Apesar da sua implantação,
percebemos que a igreja possuia uma envergadura e altura
razoável, não só devido às estruturas retabulares e ao acervo
escultórico ainda existente, mas também devido ao que a
documentação nos relata no séc. 17. De facto, nesta altura,
acrescentou-se-lhe a casa do Despacho, cartório, sacristia e
outras dependências, mandou-se forrar as paredes com azulejos
de padrão policromo, e já possuía um púlpito, cadeiral dos
Mesários, mesa redonda da Mesa e um coro-alto com dois
órgãos; um destes, ao ser transferido para o
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 Colégio da Sapiência teve de ser transformado e a abódada do
coro-alto cortada para permitir a sua colocação no novo espaço.
Portanto a igreja da Misericórdia teria de ser maior e mais alta do
que a do Colégio. No séc. 18, segundo os novos ditames
estéticos da época, entre outras obras, substituiram-se os
retábulos de pedra por uns de talha dourada, em barroco joanino,
tendo sido vendidos em 1907, o retábulo-mor à Capela do
Dianteiro e os laterais e imagem do Cristo à Capela do Senhor
da Serra. Já anteriormente outras peças de valor foram
concedidos a outros imóveis: em 1901 um altar velho para a
Capela de Santo António no Lug. Chão do Bispo; em 1904, 6
castiçais, uma cruz e uma imagem à capela da Carapinheira da
Serra; em 6 Março deste ano, Francisco Gomes de Carvalho,
viúvo do Lug. de Agrelo, freguesia Figueira do Lorvão, arrematou
em hasta pública, um retábulo e "gavetas" da antiga Misericórdia,
por 40000 rs; a 20 Junho 1906 foi autorizado  o depósito no
Museu de Instituto de Coimbra de um quadro representando São
Pedro e de vários santos de pedra da Misericórdia.
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