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Esta excepcional colecção de dez volumes resulta de um projecto assumido pela
União das Misericórdias Portuguesas, no âmbito da comemoração do quinto centenário
da fundação da Misericórdia de Lisboa (1498-1998), e concretizado em conjunto com 0
Centro de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, tendo em vista uma
sistemática ordenação e publicação de documentos e informações respeitantes às Santas
Casas da Misericórdia.
O espólio documental destas instituições da sociedade eclesial e civil, configurado
segundo um critério cronológico em sincronia com a vida política portuguesa e posto à
disposição de historiadores e ao alcance do vasto público, representa uma homenagem
à memória colectiva, tecida de factos e afectos, mas também assinala a percepção de que a
projecção e construção do futuro passam inevitavelmente pela compreensão e valorização
do presente.
Este imprescindível instrumento de investigação, que diligencia guias, inventários
índices, bibliografia temática, estudos de síntese e de especialidade, nos volumes 1 e x'
tornará possível um maior conhecimento do papel das Misericórdias no desenvolviment~
social, religioso, político, económico e artístico de Portugal e da lusofonia (África, Ásia e
América), desde formas de assistência medieval trecentista que antecederam a criação das
primeiras misericórdias até à actualidade.
Os volumes intermédios apresentam uma organização interna comum, em quatro
partes, que confere coerência e uniformidade ao conjunto da colecção. Na primeira parte,
denominada "Enquadramento legal", reúne-se a documentação legal produzida pelas
instâncias e poderes relacionada com a assistência e acção das Misericórdias. Na segunda
parte, denominada "A instituição em acção", divulga-se o acervo documental relacionado
com a actuação concreta das Misericórdias, organizadas segundo um critério de grandeza
e localização geográfica, dando conta do seu movimento de erecção c extinção, da relação
com outras instituições a elas submetidas, das suas áreas de intervenção e da documentação relativa às Misericórdias existente noutros arquivos. Na terceira parte, denominada
"Fundamentos doutrinais, espirituais e memória". dão-se a conhecer os textos que definiram a dimensão espiritual e doutrinal da acção das misericórdias, bem como os textos
que, produzidos dentro dessa moldura ideológica, contribuem para preservar a memória
institucional. Na quarta e última parte, denominada "As pessoas", congregam-se documentos reveladores da benemerência (testamentos, doações) e actividade de determinados
agentes que sustentaram a acção das Misericórdias portuguesas ao longo da sua existência.
O último volume prevê a publicação de estudos inéditos que permitam conhecer em
profundidade aspectos particulares e de conjunto da acção das Misericórdias e que sejam
eles próprios o reflexo do investimento realizado neste projecto e concretizado graças à
convergência de interesses e vontades de vária ordem.
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