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O presente trabalho pretende contribuir para o estudo das relações entre as 

Misericórdias nos espaços de presença portuguesa, salientando a forma como 

estabeleciam a ligação entre os defuntos e ausentes e as suas terras de proveniência. 

Como é sabido, as Misericórdias assumiram grande protagonismo na transferência de 

heranças provenientes do império para a metrópole. Há alguns aspetos que o podem 

explicar. Em primeiro lugar, era reconhecida grande fiabilidade a estas confrarias, que 

usufruíam da confiança das populações. Por outro lado, convém recordar que os legados 

testamentários constituíam uma receita significativa para estas instituições, já que 

quando não eram herdeiras universais, recebiam uma parte da herança pelo seu trabalho.  

As Santas Casas, com o intuito de fazerem cumprir os legados que lhe eram atribuídos, 

instituíram um sistema funcional complexo, onde a cooperação entre as misericórdias 

assume particular relevância. Estas confrarias, apesar de serem autónomas entre si, 

juntavam-se num objetivo comum, criando uma rede que interligava as diferentes partes 

do Império português, conectando-as com a metrópole. 

O presente trabalho constitui uma primeira abordagem à forma como a Misericórdia de 

Guimarães organizava este serviço, e se articulava com as suas congéneres, a partir das 

fontes disponíveis no seu arquivo, constituídas pelas designadas “Cartas da Índia”, bem 

como por documentação relativa a legados.  
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