
450º Aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Macau 

 

Comemora-se neste ano de 2019 o 450º aniversário da fundação da Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia de Macau, uma honrosa efeméride, cheia de significado histórico. A 
primeira instituição de matriz portuguesa estabelecida nesta cidade permanece viva e 
operante na RAEM, no âmbito da missão fundamental que inspirou a sua criação: acudir aos 
carenciados. 

 
Fundada em 1569 por D. Belchior Carneiro, considerado o primeiro bispo de Macau, 

logo no ano seguinte ao seu desembarque neste território, a Santa Casa antecedeu o primeiro 
órgão de poder local, o Senado. 

 
A par da Misericórdia de Macau, que em 1627 adoptou o seu primeiro Compromisso 

adaptado das congéneres de Lisboa e de Goa, D. Belchior fundou um Hospital dos Pobres e 
um Lazareto, na esteira do movimento de solidariedade lançado pela Rainha D. Leonor no 
século XV, que depressa se expandiu por Portugal e pelos vários continentes, designadamente 
a Ásia, fundando-se centenas de confrarias. 

 
A Santa Casa de Macau vivenciou mais de quatro séculos de glórias e vicissitudes, 

partindo de uma confraria laica de Irmãos, embora de inspiração religiosa, com várias 
profissões e carreiras. Criou e geriu asilos, orfanatos, lazaretos, hospícios, cantinas 
económicas. Acudiu aos pobres, órfãos, viúvas, enfermos, cativos e aos refugiados. Deu 
sepultura aos defuntos. Serviu como instituição de crédito, geriu e recebeu doações e manteve 
uma lotaria para angariar fundos. 

 
Soube adaptar-se a novos paradigmas e hoje sobrevive, ao contrário de muitas centenas 

de congéneres suas, prosseguindo na missão de acudir aos pobres e desamparados, a cumprir 
os preceitos que a orientaram. 

 
Nas valências actuais contam-se: o Lar da Nossa Senhora da Misericórdia, que acolhe 

idosos; o Centro de Reabilitação dos Cegos, único em Macau; uma Creche bilingue para 
crianças dos 6 meses aos 3 anos; e um Centro de Convívio. 

 
O Núcleo Museológico, aberto a visitantes no edifício-sede, em pleno Centro Histórico, 

expõe um rico espólio de Arte Sacra, testemunhos da presença da Companhia de Jesus na 
China e no Oriente, e peças ligadas à história multissecular da própria Irmandade. 

 
No local do antigo Albergue da Santa Casa, em São Lázaro, funcionam actividades 

culturais, artísticas e de indústrias criativas. 
 
Uma Loja Social, a funcionar desde 2013 com o apoio de patrocinadores, distribui, 

mensalmente, milhares de cabazes de bens essenciais a centenas de famílias carenciadas, 
acudindo às mais afectadas pela carestia de vida. 
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